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 ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
อาจารย์ปรีชา งามเสาวรส  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
อาจารย์สุชาดา ชมจันทร์ อาจารย์จิรวรรณ เจริญุสุข 

อาจารย์สุพาพร บรรดาศักดิ์ อาจารย์อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนี ประจวบศุภกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นามี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาฝัน ดวงไพศาล  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
อาจารย์สุวนีย์ กุลกรินีธรรม อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค 

อาจารย์สุธีรา วงศ์อนันทรัพย์  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
อาจารย์คณภร ควรรติกุล อาจารย์กชนิภา เสริมสัย 

อาจารย์มีนนภา รักษ์หิรัญ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
อาจารย์พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี อาจารย์สุกัลยา ชาญสมร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย อาจารย์ ดร.พัสกร สิงห์โต 

อาจารย์ ดร.มนต์รวี ทองเสน่ห์ อาจารย์กัลยา รัตนศิวะ 

อาจารย์พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร อาจารย์พีรศุษม์ ทองพ่วง 

อาจารย์ธรรญชนก นิลมณี อาจารย์วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์ 
อาจารย์อรุณวรรณ กัมภูสิริพงษ์ 
 
 

 



 
 

 ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี อาจารย์ ดร.อัชฌาพร กว้างสวาสด์ิ 

อาจารย์นพดล สายคติกรณ์ อาจารย์อังคณา จัตตามาศ 

อาจารย์เพียงฤทัย หนูสวัสด์ิ อาจารย์กรรณิกา บุญเกษม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ วิทยาเขตศาลายา 
อาจารย์ ดร.ปวีณา ชัยวนารมย์ อาจารย์วีรยุทธ สวัสด์ิกิจไพโรจน์ 

อาจารย์วัลลภ อรุณธรรมนาค อาจารย์โยธกา สีใสไพร 

อาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ อาจารย์ชเนศ รัตนอุบล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสด์ิ อาจารย์ ดร.กัลยาณี ทองเล่ียมนาค 

อาจารย์ ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว อาจารย์ ดร.กรสิริณัฐ โรจนวรรณ์ 

อาจารย์พจนา หอมหวล อาจารย์อารีรัตน์ ชูพันธ์ 

อาจารย์จันทิรา ภูมา อาจารย์วชิร ยั่งยืน 

อาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร อาจารย์สุพัชชา คงเมือง 

อาจารย์อภิชัย จันทร์อุดม อาจารย์ปิยะพงศ์ เสนานุช 

อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด อาจารย์นฤมล แสงดวงแข 

อาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธนิ อาจารย์เบนจามิน ชนะคช 

อาจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์ อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา 
อาจารย์กิตติยา ปัญญาเยาว์ อาจารย์สุมนา บุษบก 
 
 
 
 

 



 
 

 ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี 

อาจารย์ ดร.สัตถาภูมิ ไทยพานิช อาจารย์ ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ์ 

อาจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม อาจารย์วรนุช จันทร์โอ 

อาจารย์ไกรสร สว่างศรี อาจารย์สิทธิวรรต รอบรู้ 

อาจารย์ชนิดา แก้วเพชร อาจารย์บารมี โอสธีรกุล 

อาจารย์จีรศักดิ์  พุ่มเจริญ อาจารย์อนุทิตา เล็กเพชร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย 

อาจารย์ ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน 

อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี 

อาจารย์กฤษณพล เกิดทองค า อาจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ 

อาจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า อาจารย์ศศิวิมล กอบัว 

อาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
อาจารย์ ดร.ชารินี ไชยชนะ อาจารย์กมล ช่วยรักษา 

อาจารย์สีตลา วงศ์กาฬสินธุ์  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
อาจารย์ ดร.วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ อาจารย์ ดร.ศักด์ิชาญ เหลืองมณีโรจน์ 

อาจารย์ทรงพล สัตย์ซื่อ อาจารย์อัญวีณ์ ไชยวชิระกัมพล 

อาจารย์สหเทพ ค่ าสุริยา อาจารย์อัตพล คุณเลิศ 

อาจารย์วินิต ยืนยิ่ง อาจารย์ทองล้วน สิงห์นันท์ 

อาจารย์จันทร์ดารา สุขสาม อาจารย์ถรัฐการ ประชุมวรรณ 

อาจารย์ปฏิวัติ ยะสะกะ อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ 
 
 

 



 
 

 ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
อาจารย์รัตนา สุมขุนทด อาจารย์วาทการ มูลไชยสุข 

อาจารย์ปิยะ แก้วบัวดี อาจารย์ณัฐพงษ์ มิ่งพฤกษ์ 

อาจารย์นวัฒกร โพธิสาร อาจารย์นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม 

อาจารย์จีรนันท์ ตะสันเทียะ อาจารย์อธิปัตย์ ฤทธิรณ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.ธนาธร ทะนานทอง อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง 

 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี 
อาจารย์ ดร.พัชรวดี พูลส าราญ  

 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 

อาจารย์ ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงศ์ 

อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสด์ิ  

 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
อาจารย์ ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรี ดร.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน 

อาจารย์พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ อาจารย์อรรถพร แขสวัสด์ิ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 
อาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี  

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม วงค์สุภา อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด 

อาจารย์ ดร.ธนัชพงษ์ วังค าหาญ อาจารย์สุขสันต์ พรมบุญเรือง 

อาจารย์สิริอร วงษ์ทวี อาจารย์สกลวรรณ เช้ือภักดี 

อาจารย์กมลวรรณ รัชตเวชกุล อาจารย์ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร 

อาจารย์มณฑกานต์ ทุมมาวัติ  



 
 

 ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review)  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร รองศาสตราจารย์ประศาสตร์ บุญสนอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทวิน ธนะวงษ ์ อาจารย์ ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล 

อาจารย์ ดร.สุธาสินี จิตต์อนันต์ อาจารย์พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์ 

อาจารย์ณัฐวดี หงษ์บุญมี อาจารย์วุฒิพงษ์ เรือนทอง 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี อาจารย์ ดร.ภาธร นิลอาธิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมือง อาจารย์กวีพจน์ บรรลือวงศ์ 

อาจารย์จิณณวัตร ทะลาสี  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
อาจารย์ ดร.สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ อาจารย์เพ็ญนภา จุมพลพงษ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์ 

อาจารย์กิตติมศักดิ์ ในจิต  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีนารัตน์ แสวงกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักด์ิ ศรีสม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พึงพิศ พิชญ์พิบุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา มนตรี 

อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงต้ัง อาจารย์ ดร.กษิรา ภิวศ์กูร 

อาจารย์ ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก อาจารย์ ดร.กฤตกรณ์ ศรีวันนา 

อาจารย์ ดร.มยูร ใยบัวเทศ อาจารย์ศรีนวล ฟองมณี 

อาจารย์ชลิดา จันทจิรโกวิท อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล 

อาจารย์ณภษร เผ่ากล้า อาจารย์ภานุพันธ์ จิตค า 

อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล อาจารย์ส าราญ ไชยค าวัง 



 
 

 ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review)  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว อาจารย์กฤษณะ สมควร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
อาจารย์ ดร.ส าราญ วานนท์ อาจารย์ฤทธิชัย ผานาค 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์ค าชัย อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ ค าเจริญ 

อาจารย์ ดร.อารยา เกียรติก้อง อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช 

อาจารย์ณภัทรกฤต จันทวงศ์ อาจารย์เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ สังข์ศรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ อาจารย์ ดร.วีรอร อุดมพันธ์ 

อาจารย์ ดร.วิยดา ยะไวทย์ อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล 

อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์ อาจารย์ ดร.ชยันต์ นันทวงศ์ 

อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง อาจารย์ณัฐภัทร ศิริคง 

อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เหลียวตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ 

อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ อาจารย์บุญญาพร บุญชัย 

อาจารย์นภาพร เจียพงษ์ อาจารย์เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม 

  



 
 

 ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review)  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ โพทอง อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง 

อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง 

อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสด์ิ 

อาจารย์ ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์ อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์ 

อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย อาจารย์ ดร.รติพร สุดเสนาะ 

อาจารย์อรอุมา พร้าโมต อาจารย์ปรีชาพล บุญส่ง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พลสยม 

อาจารย์อภิชาติ เหล็กดี อาจารย์มณีรัตน์ ผลประเสริฐ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรัตรา แดงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา 

อาจารย์ ดร.อภิรดี พุดเผือก อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก 

อาจารย์ขณิดา จรุงจิตต์ อาจารย์นุชจรินทร์ ครูเกษตร 

อาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ อาจารย์นวลปราง แสงอุไร 

อาจารย์สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์ อาจารย์วัชรพงษ์ ครูเกษตร 

อาจารย์นันท์นภัส อภิรัตน์ธนารัฐ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
อาจารย์ชณิดาภา บุญประสม  



 
 

 ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review)  

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
อาจารย์นิพิฐ สง่ามั่งค่ัง  

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท อาจารย์ ดร.วีณา คงพิษ 

อาจารย์ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล อาจารย์นงเยาว์ สอนจะโปะ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา 

อาจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ อาจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 

อาจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจ านงค์ อาจารย์จิตด ารง ปรีชาสุข 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา ผิวมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ฉิมพลี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า เป็นศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระ จิตสุภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีอเนก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากรณ์ เนตรหาญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบ ารุง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ อาจารย์ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย 
อาจารย์ ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา 
 

 



 
 

 ผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review)  

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันตพร หรรษคุณาฒัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคัญญ์ นรบิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กิ้มปาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสันต์ ต้ังวงษ์เจริญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บุศรา อาจารย์ ดร.วิชญะ ต่อวงศ์ไพชยนต์ 

อาจารย์ ดร.ปัทมา เจริญพร อาจารย์ ดร.ประพจน์ ศรีนุวัตติวงศ์ 

อาจารย์ ดร.อินทราพร อรัณยะนาค อาจารย์สันธนะ อู่อุดมยิ่ง 
 

 



 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย 
ครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC) 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 

ดร.สวงค์ บุญปลูก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ 

ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร  

 คณะกรรมการภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร รองศาสตราจารย์ ดร. ไกรศักดิ์ เกษร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา ชูทอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าไพ ยงกุลวณิช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา สัมมาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ค ารณ สุนัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นามี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวรรณ รักผกาวงศ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรภัทร เช่ียวชาญวัฒนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กิ้มปาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ คุ้มมณี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนี ประจวบศุภกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิษฐ์ นากกระแสร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวาลัย จินเจือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ต้ังปรีชาพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ธนันชัย ค าเกตุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ สังข์ศรี อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์ 
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 คณะกรรมการภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (ต่อ) 

อาจารย์ ดร.กัลยานี ทองเล่ียมนาค อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรเศรษพงษ ์

อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ  หมีเงิน 

อาจารย์ ดร.จิตรลดา  เพลิดพริ้ง อาจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ 

อาจารย์ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย อาจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ 

อาจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ อาจารย์ ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ์ 

อาจารย์ ดร.ธนาธร ทะนานทอง อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ 

อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์  บุญรอด อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา 

อาจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม อาจารย์ ดร.สัตถาภูมิ ไทยพานิช  

อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง อาจารย์ ดร.สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ 

อาจารย์ ดร.ประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย 

อาจารย์ ดร.ปิยนุช วรบุตร อาจารย์ ดร.เสาวคนธ์ ชูบัว 

อาจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ อาจารย์ ดร.อนุชาวดี ไชยทองศรี 

อาจารย์ ดร.พัสกร สิงโต อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี 

อาจารย์ ดร.ชฎาณัฎฐ์  ปิยะวิบูลย์ อาจารย์ ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ 

อาจารย์ ดร.อัชฌาพร กว้างสวาสด์ิ อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสด์ิ 

อาจารย์กิตติยา ปัญญาเยาว์ อาจารย์วิชริณี สวัสดี กรรมการ 

อาจารย์คณภร ควรรติกุล อาจารย์วีรยุทธ สวัสด์ิกิจไพโรจน์ 

อาจารย์จันทิรา ภูมา อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ ์

อาจารย์จารุวรรณ สุระเสียง อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ 

อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ อาจารย์สมโชค เรืองอิทธินันท์ 

อาจารย์ชเนศ รัตนอุบล อาจารย์สมพงษ์ วะทันติ 

อาจารย์ชลิตดา มัธยมบุรุษ อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี 

อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ อาจารย์ณัฐจารี อรุณโชติ 
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 คณะกรรมการภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (ต่อ) 

อาจารย์ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน ์ อาจารย์สหเทพ ค่ าสุริยา 

อาจารย์ดวงใจ หนูเล็ก อาจารย์สาธิต สุวรรณเวช 

อาจารย์ทรงพล สัตย์ซื่อ อาจารย์สายัณห์ เทพแดง 

อาจารย์ทัศพันธ์ สุวรรณทัต อาจารย์ส าราญ วานนท์ 

อาจารย์ ธนกฤต วิชัยวงษ์ อาจารย์สุขสันต์ พรมบุญเรือง 

อาจารย์นพดล สายคติกรณ์ อาจารย์สุนทรี คุ้มไพโรจน์ 

อาจารย์นิพิฐ สง่ามั่งค่ัง อาจารย์สุพัชชา คงเมือง 

อาจารย์ประทีป วิจตรศรีไพบูลย์ อาจารย์สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

อาจารย์ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ 

อาจารย์พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์  อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ  

อาจารย์พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา อาจารย์อภิชัย สารทอง 

อาจารย์พัชระ นาเสงี่ยม อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ 

อาจารย์พิเชฐ มาเร็ว อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง 

อาจารย์เพ็ญนภา จุมพลพงษ์ อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค 

อาจารย์เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม กรรมการ อาจารย์กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน 

อาจารย์มีนนภา รักษ์หิรัญ อาจารย์อรรถพร แขสวัสด์ิ 

อาจารย์ยศภัทร เรืองไพศาล อาจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ 

อาจารย์ยุภา ค าตะพล อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม 

อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ อาจารย์จิราภรณ์ ชมยิ้ม 

อาจารย์รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์ อาจารย์ณพัชร์วดี แสงบุญน า หงษ์ทอง 

อาจารย์ฤทธิชัย ผานาค อาจารย์จิตด ารง ปรีชาสุข 

อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์ อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์ 

อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว นางสาวสุภาพร ชมสวน 
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 คณะกรรมการอ านวยการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก มีประถม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ 

อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน  อาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก 

อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา อาจารย์ ดร.ศิริ ชะระอ่ า 

อาจารย์ ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ อาจารย์ ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย 

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ 

ดร.สฤษด์ิ ธัญกิจจานุกิจ ดร.กชกร ช านาญกิตติชัย 

ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษณ์ ดร.สุวิชชา เนียมสอน 

นางสาวธิติมา แก้วมณี นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ 

นายวีระพนัธ์ ชมภูแดง นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย 

ว่าท่ีร้อยตรี ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสด์ิ 
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 คณะกรรมการประสานงานกลาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ รองศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร กระจาดทอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกาญจน์ ชูตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า เป็นศิริ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นีรู ชูสัตย์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากรณ์ เนตรหาญ  อาจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร 

อาจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง  
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1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

11. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12. มหาวิทยาลัยบูรพา 

13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 



 
 

 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย 
ครั้งที่ 8 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC) 

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

31. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

32. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

33. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

34. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

35. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 



 
 

ก ำหนดกำร 
พิธีลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 

กำรประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรีด้ำนคอมพิวเตอร์ภูมิภำคเอเชีย 
(The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC)  

ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
.................................................................................................................... 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 

10.30 – 11.00 น.  ลงทะเบียน 

11.00 – 11.20 น. พิธีเปิดการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใหม่ 35 สถาบัน 
ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย 

   (The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC)  
   โดย ดร.สวงค์ บุญปลูก 
   รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ช้ัน 2 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

11.20 – 12.00 น.  พิธีลงนาม 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

13.00 – 13.15 น.  ลงทะเบียนคณะกรรมการภาคีเครือข่าย  

13.15 – 16.15 น. การประชุมคณะกรรมการกลาง สรุปงานและเตรียมงานส าหรับการประชุม 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ช้ัน 2 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 
หมายเหตุ 

1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. บริการอาหารว่างและเครื่องด่ืมเวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.  

  



 
 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรีด้ำนคอมพิวเตอร์ภูมิภำคเอเชีย ครั้งท่ี 8 
(The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC)  

ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
.................................................................................................................... 

วันเสำร์ที่ 15 กุมภำพันธ์ 2563 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 8  
   การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "AI เพือ่กำรพัฒนำประเทศไทย"  
   โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
   ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ช้ัน 2 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

09.30 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Saving University in Turbulent Times: Applying 
Leagile Logistics and Supply Chain Practices to Streamline Student 
Progress and Build the Brand”  

 โดย Mr. Roy Morien, Specialist of Graduate School, Naresuan University, Thailand 
 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

10.30 – 12.00 น. นักวิจัยน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
 AUCC T-Inter จ านวน 6 ทีม ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ช้ัน 2 
 AUCC ณ ห้องเรียน อาคาร 11 ช้ัน 3 - 7  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.30 น.  สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Self Service Data Analytics Tool” 
  โดย Fujitsu ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ช้ัน 2 
   นักวิจัยน าเสนอผลงานทางวิชาการ  

 AUCC ณ ห้องเรียน อาคาร 11 ช้ัน 3 - 7  

15.30 – 16.30 น. การประกาศรางวัล พิธีมอบรางวัล  
 การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 8 
 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC)  

 การน าเสนอประมวลภาพและวิดีโอบรรยากาศของงาน  
 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ช้ัน 2 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

หมายเหตุ 
1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. บริการอาหารว่างและเครื่องด่ืมเวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.   



 
 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรระดับปริญญำตรีด้ำนคอมพิวเตอร์ภูมิภำคเอเชีย ครั้งท่ี 8 
(The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC) 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อำคำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
.................................................................................................................... 

วันอำทิตย์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2563 

08:30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09:00 – 10.30 น.  พิธีมอบธงให้เจ้าภาพปีถัดไป 
 การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย  
 (The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC)  

10:30 – 12.00 น. พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 8 
 (The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC)  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

.................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 

1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. บริการอาหารว่างและเครื่องด่ืมเวลา 10.30 – 10.45 น. 
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สารบญั 

การน าเสนอด้วยปากเปล่า (Oral) 

รหัส บทความ หน้า 
 สาขา BI: Business Intelligence 

257 ระบบสารสนเทศเพือ่การรายงานการจ าหน่ายไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ กรณีศึกษาส านักงานสถิติจังหวัด
นครราชสีมา 
อภชิา ชาติธราพงศ์ และ *วีรอร อุดมพันธ์ 

1 

364 การพัฒนาแอปพลเิคชันส าหรับบอกพิกัดผู้รับจดหมายหรือพัสดุ 
*ชุติกาญจน์ สุขสุดประเสริฐ และ สิรักข์ แก้วจ านงค์ 

5 

388 ระบบการจัดการ การเปลี่ยนยางของรถสิบล้อ 
จิตรทิพย์ ค าเถิน, ณิชกุล กรวยสวัสด์ิ และ *สุพาพร บรรดาศักดิ์ 

12 

528 ระบบชั้นหนังสือแนะน า 
วิธวินท์ กุลธรรมโยธิน, วศิน บากไธสง, *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 

19 

556 ระบบคัดเลือกภาพสวยของสินค้า แบรนด์ BoxJourney โดยใช้เทคนิค 
การเรียนรู้เชิงลึก 
ธัญชนก มะหังสา, *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ สัจจาภรณ์ ไวจรรยา 

27 

557 การตรวจติดตามและแจ้งเตือนแนวโน้มของข้อความจากโซเชียล ผ่านช่องทาง 
LINE Chatbot กรณีศึกษา วง BNK48 
พงศธร วงศ์จีน, *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 

34 

650 ระบบแชทบอทนัดหมายแพทย ์
*พลอยนิสา กฤษสร้อยสน, จิรวรรณ เจริญสุข, จารุวรรณ สุระเสียง และ  
บุญชู จิตนุพงศ์ 

42 

 สาขา CE: Computer Education 
99 ระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัย 

ปฏิมา รุ่งฉวี และ *พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์ 
48 

142 เกมจับภาพเงาแสนสนุก เพือ่ฝึกทักษะความจ าส าหรับเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี 
*บุญญฤทธิ์ ศรีนาค, ภัทรา รูปวิเชตร์ และ บุญธิดา ชุนงาม 

55 

150 เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลนิ เพือ่ฝึกทักษะส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
*ภัทรา รูปวิเชตร์, บุญญฤทธิ์ ศรีนาค และ บุญธิดา ชุนงาม 

63 

153 เกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลขส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 
*อุษณี เทพณรงค์, วรดล ไววิทยะ และ บุญธิดา ชุนงาม 

71 

154 เกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุกส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 
*วรดล ไววิทยะ, อุษณี เทพณรงค์ และ บุญธิดา ชุนงาม 

79 

   



AUCC2020 

รหัส บทความ หน้า 
259 เกมเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ 

สิปปกร นิ่มสวน และ *ยศภัทร เรืองไพศาล 
87 

296 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับบริหารจัดการรายวิชาโครงงานวิจัย 
อชิรญา อนุตรวัฒนกุล, พรชนก อิสระวฒันา, บัณฑิต ภูริชิติพร, *รัชดาพร คณาวงษ์  
และ *จิตด ารง ปรีชาสุข 

94 

449 แอปพลิเคชันการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก 
จิราณี ฉวีรัตน์, *อรวรรณ เชาวลิต, ชามาพัชร์ วราฐิติโรจน์ 

103 

520 การฝึกแต่งประโยคและสุภาษิตส านวนไทยในรูปแบบเกม 
เบญจพร แย้มดี, กันตพร เปรมปรีสุข, *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 

110 

584 เว็บแอปพลเิคชันการจัดการการออกแบบและขายส่งบรรจุภัณฑ์ 
*จีรญา ยวงกระโทก, นัติวุฒ สายสี และ สิวาลัย จินเจือ 

118 

588 เว็บแอปพลเิคชันเพือ่การเรียนรู้ด้านเกษตรส าหรับเยาวชน 
พัฑฒิดา ตาดไธสง และ *ธีระยุทธ ทองเครือ 

124 

683 เกมมัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุกส าหรับนักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 
*ธัญญารัตน์ แก้วบัวดี, เบญญาภา ทองเดือน และ บุญธิดา ชุนงาม 

128 

746 Webboard of Bridge Sports for Learners 
Thanawat Tunsakul, Sirapop Santilekkhawong, and *Chidchanok 
Choksuchat 

136 

 สาขา CI: Computational Intelligence 
275 ระบบตรวจจับและลงบันทึกรถยนต์ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

อานนท์ หลากสุขถม และ *วุฒิพงษ์ เรือนทอง 
143 

341 การจ าแนกประเภทโรคเชื้อราของใบยางพาราด้วยการวิเคราะห์จากภาพถ่าย 
จิวารีย์ อาด า จิรพสิริ แก้วประชา *จิตด ารง ปรีชาสุข และ *รัชดาพร คณาวงษ์ 

148 

442 การตรวจนับยานพาหนะบนถนนด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
นนทวัฒน์ สุชาตวุฒิ, ไอรวินทร์ พนูศรีธนากูล, *รชัดาพร คณาวงษ์ และ  
*จิตด ารง ปรีชาสุข 

155 

456 English2Thai Movie แปลภาษาจากบทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ 
สิริรัตน์ ธีรพันธุ์เสถียร, *สัจจาภรณ  ์ไวจรรยา และ *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 

161 

506 การรู้จ าเสียงพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบ 
คอนโวลูชัน 
ไพรัตน์ อติชาต, *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา 

166 

541 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับป้ายส าหรับผู้พิการทางสายตาโดยใช้เทคนิคการ
ขยายภาพ 
ไพสิฐ วัฒนภัทราภรณ์, *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา 

173 

562 ต้นแบบการตรวจจับท่าว่ิงที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บ 
วันชัย เทียนธนะวัฒน์, *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา 

180 



AUCC2020 

รหัส บทความ หน้า 
589 การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดถ่ัวลิสง 

*มัลลิกา วัฒนะ, ธาราณา บุญวงศ์ทะ และ เกียรติศักดิ์ กลีบพิมาย 
187 

597 ระบบตรวจจับสภาวะการง่วงนอนของมนุษย์โดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
*วรวิทย์ แตงอยู่ และ ธีรพงษ์ สังข์ศรี 

193 

682 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับตรวจแบบสอบถามโดยใช้ภาพถ่าย 
*สุรพล เคล้าเครือ, มหิดล ไตรภูวนาถ และ วิยดา ยะไวทย์ 

199 

721 การตรวจจับวัตถุต้องห้ามในห้องเรียนโดยการเรียนรู้เชิงลึก 
*อนันตธรรม ระงับภัย และ สุรเดช อินทกรณ์ 

205 

743 การวิเคราะห์คุณภาพข้าวไรซ์เบอร์ร่ีจากภาพถ่าย ด้วยคุณลักษณะสี 
ชลธิชา พินิจ และ *อรอุมา พร้าโมต 

211 

 สาขา CSN: Computer Systems and Computer Network 
176 ระบบค านวณการเดินหมากฮอสโดยใช้การวิเคราะห์รูปภาพ 

อรรถพล เล็ดลอด และ *พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์ 
218 

430 ระบบลงทะเบียนเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไทยสามัคคี 
เทพรัตน์ แต่นโยบาย, ลัดดาวัลย์ แก้วกระโทก, ฉัตรกมล ทรัพย์พูนสุข, 
ธนกฤษ แขนโครกกรวด และ *ศิริชัย กิ่งสีดา 

225 

 สาขา DSA: Data Science and Analytics 
95 ระบบตรวจเช็คโรคต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อลม เบือ้งต้นด้วยตัวเอง 

ปรีชัย ขันหลวง และ *พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์ 
230 

104 โปรแกรมช่วยค้นหาคลินิกโดยใช้ข้อมูลสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก  
(กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก) 
*อตรีลักษณ์ ศรีเพ็ง และ *จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 

236 

145 ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์กรณีศึกษาช่างชัยการช่าง 
*ณัฐพล ศรีสมุทร และ วีระกัญญา เดชผล 

244 

263 การจัดเตรียมข้อมูลโบราณคดีและโบราณวัตถุ 
ปมุตา แก้วจิตร และ *พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ 

251 

310 ตัวแบบพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นราธรณ์ โนจันทร์ และ *ประศาสตร์ บุญสนอง 

256 

346 การตรวจจับ BIB ด้วยการวิเคราะห์รูปภาพโดยโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน 
อรณิชา เพ็ชรรัตน์, *รัชดาพร คณาวงษ์ และ *จิตด ารง ปรีชาสุข 

263 

361 การจ าแนกสินค้าด้วยการเรียนรู้เคร่ือง โดยอาศัยลักษณะเด่น SIFT 
ชัยวัฒน์ แก้วมุกดาสวรรค์, พงศกร แซ่ตั้ง, *สิรภัทร เช่ียวชาญวัฒนา  
และ ธนพล ต้ังชูพงศ์ 

270 

370 การหาความสัมพันธ์ของผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ 
ปริญญาตรี กรณีศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
*อัญชลีพร พุฒลา และ ศิริพร แสนศรี 

277 
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423 ระบบวิเคราะห์ทุนการศึกษา โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 

ภิรายุ ตาดเกิด และ *สัญญา เครือหงษ์ 
286 

428 การวิเคราะห์และสกัดคุณลักษณะของเหตุการณ์ส าคัญที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย
ไทยบนทวิตเตอร์ 
ชนภัทร รักพงศ์นาถ, พีรวัส บดีพงศ์ และ *ธนาธร ทะนานทอง 

293 

443 ระบบแจ้งเตือนการเป็นสัดในโค 
สุปรีญา เลิศปาน, อรพิมล วชิรพงษ์ไพบูลย์ และ *อรวรรณ เชาวลิต 

301 

550 การวิเคราะห์ข้อความจากโซเชียลมีเดียที่มีต่อศิลปินด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก 
กรณีตัวอย่าง BNK48 
อิสระ โครตวิชัย, เขมทัต ศิริขวัญพงศ์, *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ และ *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา 

307 

566 การวิเคราะห์ความรู้สึกสังคมออนไลน์ที่มีต่องานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
วาสนา ด่านวิหาร และ *พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ 

314 

662 การค้นหา Attribute ที่เหมาะสมในการใช้งานร่วมกับเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ  
เพื่อการเลอืกสายการเรียนของนักศึกษา 
*ศุภวรรณ หลงบางพลี, มณีรตัน์ ค าสนาม, ภัทรภณ วัลแอเลาะห์ และ วัจนา ขาวฟ้า 

320 

706 การเปรียบเทียบเทคนิคเหมืองข้อมูลเพือ่หาความแม่นย าในการท างานของ 
ระบบเปิด – ปิดไฟอัตโนมัติ โดยใช้ Google Assistant 
*กฤตพล พันสีนาม, ชนกันต์ ศิลปเจริญ, ปวริศ ทองเอก และ อรศิริ ศิลาสัย 

326 

744 ระบบการตรวจจับภาพส าหรับการตรวจจับหมวกกันน็อค 
*เกวลี นาราสุนทรกุล และ สุรเดช อินทกรณ์ 

331 

 สาขา IoT: Internet of Things 
107 โปรแกรมชุดตรวจลักษณะการเดินเพื่อสนับสนุนการแพทย์ 

พัชระพงษ์ ผุยหนองโพธิ์, ยศสุรินทร์ แสงทอง, ศังกรศรัณย์ ล่องชูผล และ  
*วิสันต์ ต้ังวงษ์เจริญ 

337 

114 Arduino-based Educational Robotics with Android Mobile 
Application 
*Surasak Artyatha and *Wansuree Massagram 

345 

132 ระบบตรวจวัดระดับน้ าในถังเก็บน้ าภายในอาคาร 
ศราวุธ บัวเขียว และ *ชัยวิชิต แก้วกลม 

351 

144 ระบบตรวจสอบควันและผู้บุกรุก 
*พุฒินาท มูลอนันต์, ณพล ธารณเจษฎา และ วิภา ธนานันท์ 

358 

326 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้นห้องควบคุมเครือข่าย 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ 
*ชนากานต์ เฮงตระกูล, อุมาภรณ์ เจียนเกาะ, ศุภานัน ทนงแผลง และ  
รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ 

365 

337 ต้นแบบโรงเพาะเห็ดนางฟ้าโดยใช้อุปกรณ์ IoT 
ณัฐพล ม่วงเล็ก และ *อนงค์พร ไศลวรากุล 

372 
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354 ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุด้วย 

การประมวลผลภาพ 
ธวัชชัย บุญศรีมา และ *ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล 

379 

359 รถบังคับ Arduino ตรวจจับแก๊สรั่วพร้อมส่งการแจ้งเตือนผ่านแอพพลเิคช่ันไลน์ 
กิตติศักดิ์ บุศย์สะสม และ *อนงค์พร ไศลวรากุล 

387 

383 หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ 
*อนณ พีระธรรม, อภิสิทธิ หม่ันค า และ สายสุนีย์ จับโจร 

394 

434 ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้องเซิร์ฟเวอร์อัจฉริยะ 
*กันทรากร รามศิริ, พัสสม น้อยหมื่นไวย, ทัตพงศ์ ยุทธอาจ, ปิยะ วัดอิ่ม  
และ วิรัตร บุตรวาปี 

400 

437 แอปพลิเคชันมือถือส าหรับการอ่านและตรวจสอบหมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาล       
ส าหรับคนตาบอดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ณัฐญากร มีอัฐมั่น และ *สัญญา เครือหงษ์ 

409 

461 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติโดยการตรวจจับตัวบุคคล 
น้ าทิพย์ พารักษ์ และ *เสาวลักษณ์ ไทยกลาง 

416 

470 ระบบตรวจจับที่ว่างในลานจอดรถ 
*ธนภรณ์ แดงสังวาลย์, วิมล กิตติรักษ์ปัญญา, สาโรช ปุริสังคหะ และ  
วชิรา ปูชตรีรัตน์ 

422 

471 ต้นแบบการจ าแนกขยะอัตโนมัติเชิงรูปภาพบนระบบสมองกลฝังตัว 
* ไกรวิท มงคลสกุลฤทธิ์, นิตยา เมืองนาค, เจษฎา สวนบ่อแร่ และ ฤทธี มูลโคตร 

429 

527 แอปพลิเคชันติดตามรถไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 
นันทนัช ศรีมงคล และ *วรัทภพ ธภัทรสุวรรณ 

435 

647 โมเดลชุดควบคุมการเข้าออกด้วยเทคโนโลยีไอโอที 
*เขมชาติ เจริญชนาพร, ฤทัยรัตน์ สิงห์โต, ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ และ  
จีรศักดิ ์พุ่มเจริญ 

441 

727 ระบบเปิด – ปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้ Google Assistant 
*กฤตพล พันสีนาม, ปวริศ ทองเอก, ปเนต หมายมั่น และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ 

446 

729 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
กฤษฎ์ มีสิมมา, วรายุทธ ยีลีมอ, *สุรินทร์ ผลงาม และ ปวิช ผลงาม 

451 

739 Using Internet of Things for Industry Case Study on Counting Cans in 
Production Packaging Systems 
Trisattawat Mekchay, Pawut Paphatson and *Chidchanok Choksuchat 

460 

747 ระบบธนาคารการจัดการขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยี IIOT 
กรวิชญ์ ทองสุริชัยศรี, ปัญจพล บุญมาศ, *ธีระพล ดีฉาย, ธีรพล ทรัพย์บุญ  
และ ช่อเพชร จ าปี 

467 
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748 แอพพลิเคช่ันการจัดการเคร่ืองให้อาหารปลาในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

*ลูกหนู อู่ทอง, สิทธิพร ผิวสุข และ บุญธิดา ชุนงาม 
474 

 สาขา IT: Information Technology 
106 ระบบการจัดการร้านขายหนังสือออนไลน ์

ปรียามล โคตรบุปผา และ *ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ 
481 

110 ระบบจัดการร้านค้าขายส่ง 
*กาญจนา เทศกูล และ ธิติพร ชาญศิริวัฒน ์

486 

112 ระบบขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ 
*พัชรา สุขไชย และ ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ 

491 

118 ตะลัย KU.CSC. 
*ชลทวี นาทวีไพโรจน์ และ วไลลักษณ์ วงษ์รื่น 

496 

120 ระบบวิเคราะห์คุณภาพของมะขามหวานด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก 
*นพรัตน์ ค าทิพย์ และ เทวิน ธนะวงษ ์

505 

121 ระบบวิเคราะห์ชนิดสายพันธุ์ผลไม้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ 
*นันทนา แดงซิว และ เทวิน ธนะวงษ ์

512 

125 ระบบร้านเช่ารถตู้ 
*ศรัญญา สมานค า และ ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ 

518 

126 ระบบการจองโต๊ะ 
*ศุภาวรรณ กุลบุดดี และ ธิติพร ชาญศิริวัฒน์ 

523 

128 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปรเมษฐ์ เนตรแสงสี, ณัฐพงศ์ มันตา, บุญญาพร บุญชัย, ธีราพร ปฏิเวธวิทูร และ  
*นิศากร เถาสมบัติ 

527 

133 ระบบจัดเก็บค่าน้ าประปาหมู่ 5 บ้านคอนสาย ต าบลคอนสาย  
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
*กิตติมาภรณ์ ชาวกระเดียน, ศิริวรรณ แพงแก้ว และ ธีรดา โชติพันธ์ 

534 

138 แอปพลิเคชันค้นหาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทศพร สุภนิกร, *เนตรนภา แซ่ตั้ง, บุญญาพร บุญชัย และ นิศากร เถาสมบัติ 

543 

139 ระบบบริหารจัดการร้านกระบองเพชร 
อดิศร ระหาญนอก, *ปรีดี โหมดวิจิตร, อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ และ วรพันธ์ บุญชัย 

551 

149 การวิเคราะห์และออกแบบระบบตลาดพระเคร่ืองออนไลน์ 
*วุฒิพงษ์ เชียงประทุม, ณัฐวัฒน์ ต๊ังสมบูรณ์, นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ และ  
ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี 

558 

155 แอปพลิเคชันบนัทึกรักการอ่าน 
*ชาญณรงค์ ยะลา, ศรีอุดร แซ่อึ้ง และ ธนทรรศน์ พลเดช 

565 

160 แอปพลิเคชันพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
*วศิน นารัตฐา และ ศรีอุดร แซ่อึ้ง 

572 
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162 เว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์ออนไลน ์

*ศิริเนตร สิทธิธรรม และ ธีรดา โชติพันธ์ 
580 

163 ระบบการจัดการหอพักสุนะพัฒน์ 
*ศิริวรรณ แพงแก้ว, กิตติมาภรณ์ ชาวกระเดียน และ ธีรดา โชติพันธ์ 

588 

166 เว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน ์
*สุวิมล ฉัตรสุวรรณ และ ธีรดา โชติพันธ์ 

595 

178 ระบบเบิกและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
บุญปล้ืม ไพสิฐพานิชตระกูล, เอกพล อินทรักษา และ *พัชรวดี พูลส าราญ 

602 

179 ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
อภิชัย บุญค าบัว, เอกพล อินทรักษา และ *พัชรวดี พูลส าราญ 

608 

182 ระบบฝ่ายวิศวกรรม TR/Di 
อรพรรณ ผาสุข, *สุชาดา ศรีชัย และ วันทนา ศรีสมบูรณ์ 

616 

194 เว็บแอปพลเิคชันศูนย์กลางการซ้ือขายสุนัขสายพันธุแ์ท ้
*ชุดา แสดรัมย์ และ วสันต์ ขุมทอง 

623 

196 ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านสวน (จัน่อนุสรณ์) 
ปิ่นอนงค์ ตะเพียนทอง, *ชัยสิทธิ์ เส็งสูนย์, ปฏิภาณ บุญสมพงษ์, อภิชัย ตระหง่านศรี 
และ ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล 

629 

197 การออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 
มะลิลา อ่อนค า, *ภควัฒน์ งามวงศ์วาน, จิราภรณ์ ชมยิ้ม และ ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล 

638 

199 ระบบการจัดการข้อมูลและก าหนดสิทธิผู้มีอุปการคุณ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
ศิรประภา หอมศิริ, *ภูวนนท์ ทรัพย์สิน, นนทวัฒน์ ส้มดี, ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล และ  
เศรษฐชัย ชัยสนิท 

645 

202 ระบบการรับสมัครเรียนออนไลน์ กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
ปิยาภรณ์ ศิลาอ่อน, *กนกวรรณ บทศรี, ณัฐพงศ์ เอิบอิ่ม, วีณา คงพิษ และ 
ชลิดา ศรีสร้อย 

652 

204 ระบบการจัดการข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ออนไลน ์กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองรี 
กมลวรรณ แก้วซิ้ม, *อนัญญา แซ่กู้, วีณา คงพิษ และ ปฐม พุ่มพวง 

660 

205 ระบบการจัดการจัดชุดสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัท คลังศึกษา จ ากัด 
อลิษา เพ็งกระจ่าง, *ภัทรพงศ์ ชลเทพ, ณพัชร์วดี แสงบุญ น าหงษ์ทอง และ  
นงเยาว์ สอนจะโปะ 

667 

206 ระบบการจัดการข้อมูลฝึกอบรมพนักงาน บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
พลอยนภัส จึงรุ่งฤทธิ์, *นลินนิภา บุญเจริญ, วีณา คงพิษ และจิราภรณ์ ชมยิ้ม 

675 

207 ระบบสารสนเทศการจัดเก็บหนังสือรับ – ส่ง เอกสารราชการ เทศบาลต าบลพลา 
จุฑามาศ พงษ์นาวิน, *ปาริฉัตร มุขดา, ณพัชร์วดี แสงบุญน า หงษ์ทอง และ  
นงเยาว์ สอนจะโปะ 

684 
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208 ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลคลังสินค้า ร้าน กราฟฟี่ จีดี 

ราตรี เกตุกูล, *ธีรไนย ควรคิด, จิราภรณ์ ชมยิ้ม และ ลัดดาวรรณ มีอนันต์ 
692 

209 การพัฒนาเว็บไซต์ชุมชนภาพวาดดิจิทัล ด้วยการออกแบบใช้งานบนหน้าจอ 
หลายขนาด 
*พัสกร สิงห์โต และ กันตภณ บุญเจียม 

700 

210 แอพพลิเคชันร้าน Su Cactus 
*สุบิณฑ์ญา ต้ือถา และ รงรอง แรมสิเยอ 

706 

211 ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด  
ปฏิมาพร แซ่ตั๊ง, *สุชัจจ์ ตันวรกุล, นงเยาว์ สอนจะโปะ และ วีณา คงพิษ  

714 

213 ระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้าส าเร็จรูปขั้นต่ า บริษัท เค.เลเซอร์ 
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  
รัชพล นราสงค์, *ณัฐจิรา มูลประเสริฐ, อารียรัตน์ แก้วมะณีย์, วีณา คงพิษ และ  
ปฐม พุ่มพวง  

723 

215 เว็บไซต์แนะน าทริปทัวร์ Speed Republic บริษัท วัชร มารีน จ ากัด 
วิลาสินี อังคะหิรัญ, *ปฏิภาณ อนันตประยูร, ลัดดาวรรณ มีอนันต์ และ จิราภรณ์ ชม
ยิ้ม 

732 

217 เว็บแอปพลเิคชันส าหรับการประมาณแคลอร่ีอาหารและเคร่ืองด่ืมจากภาพ 
สุพัตรา พงษ์พานิช, ไกรศักดิ์ เกษร และ *ธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์ 

739 

219 แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท 
*ประกายบุญ ม่วงทอง, นริัชพร มิ่งสกุล และ สุภารัตน์ คุ้มบ ารุง 

747 

221 การจัดการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมของประชาคม ด้วยแอปพลเิค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
มงคลชัย แก้วภมร, ศุภัคกิจ ใจแก้ว และ *ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ 

756 

224 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีด 
*พรทิพย์ ชนะพาล และ ส าราญ วานนท์ 

764 

225 แอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลมทอง 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
ณัฐมาศ สันสาคร, อารีรัตน์ ดอกไม้ และ *ลัดดา สวนมะลิ 

772 

234 เว็บแอปพลเิคชันร้านขายไก่สด 
*ธันวา เม๊าะหะมะ และ ศรีอุดร แซ่อึ้ง 

782 

241 การพัฒนาแอปพลเิคชัน เบบี้ เฮลท์ ส าหรับพ่อแม่มือใหม่บนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ 
*กนกวรรณ พันพิมพ์, กมลวรรณ รัชตเวชกุล, สุขสันต์ พรมบุญเรือง และ  
ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร 

789 

245 ระบบท านายระดับความหวานของอ้อยผ่านอุปกรณ์มือถือ 
*เบญญาภา จันทันโอ และ เทวิน ธนะวงษ ์

798 
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246 ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการตัดสินใจของ ร้านหมูกระทะชาละวัน 

*เจนภพ สิทธิโชติ และ ภาวินี อินทร์ทอง 
804 

247 ระบบจัดการการรับบริการร้านศิวกรคาร์แคร์ 
*พัชรินทร์ ไตรรัตนาวิไล, สุปราณี ห้อมา และ จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช 

812 

251 แอปพลิเคชันเสริมทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กอนุบาล (KIDS DEE) 
*รัตนาภรณ์ อาจกมล และ ฤทธิชัย ผานาค 

819 

262 การพัฒนาเกมสวนสนุกศิลปวัฒนธรรม 
เจษฎากร แซ่ล่อ และ *พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ 

825 

272 ระบบจัดการคลังสินค้า 
*ธนกร ก าเหนิดโทน และ พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ 

831 

276 การพัฒนาแอปพลเิคชันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
*กัญญานัฐ แก้วสาร, พิชานนท์ ศรีขันซ้าย, สุขสันต์ พรมบุญเรือง, เจษฎา สิงห์ทองชัย, 
ธรรมรัตน์ บุญรอด และ สกลวรรณ เช้ือภักดี 

838 

277 แอปพลิเคชันการใช้จ่ายชีวิตประจ าวัน 
*อัศวิน ตรีฤกษ์ศรี และ สุภาพร ณ หนองคาย 

847 

278 ระบบคัดแยกเอกสารด้วยรหัสแท่งบาร์โค้ด 
*กฤติธี ค าตา และ กิตติพงษ์ สุวรรณราช 

851 

280 การออกแบบและพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อนด้วย
เทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา โรงเรียนสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมา 
*นิธิศ เพ็งบุบผา, ภาณุ บ ารุงจิตต์, พงศธร เพชรเกิด, ธนา บุษยะมา และ  
กฤษณพล เกิดทองค า 

858 

297 แอปพลิเคชันการค านวณน้ าหนักสัมภาระส าหรับขึ้นเคร่ืองบิน 
อดิศักดิ์ กองแซง, นนธวัช สิงห์แก้ว และ *ธนากร ปักษา 

866 

300 ระบบบริหารบริษัทรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา “ช่างนิดรับเหมาก่อสร้าง” 
*วีรพงษ์ ศรีตระเวร และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

875 

304 ระบบซ้ือขายงานศิลปะออนไลน ์
*ธารตะวัน สันดุษิต และ อังศนา พงษ์นุ่มกูล 

883 

305 ระบบการจัดการร้านอาหาร 
*ศุภรัตน์ โสมณวัฒน์, สุปราณี ห้อมา และ จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช 

891 

316 การพัฒนาโมบายแอปพลเิคชันเพือ่แสดงภาพสนันิษฐานในสภาพแวดล้อมเสมือน
จริงโดยใช้เทคโนโลยี AR 
*สุรศักดิ์ อารินทร์ด้วง, กฤษณะ สมควร และ รุ่งโรจน์ สุขใจมุข 

899 

333 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
*ก้องพนา พิทักษ์ก าพล, ส าราญ ไชยค าวัง และ ชลิดา จันทจิรโกวิท 

907 

334 ระบบจองห้องและยืม-คืนอุปกรณ์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
*ณัฐพงศ์ มณีจันสุข, ส าราญ ไชยค าวัง และ วิจิตรา มนตรี 

913 
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336 แอปพลิเคชันเส้นทางน าเที่ยวพื้นที่เทศบาล ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

*ทศพร นุชบ้านป่า, กฤษณะ สมควร และ วิจิตรา มนตรี 
920 

338 วีลแชร์ท่องเที่ยวทั่วเชียงราย 
*เมธินี อินกัน, ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น และ รุ่งโรจน์ สุขใจมุข 

927 

339 ระบบประมูลสินค้าออนไลน ์
*ณัฐกานต์ กล่ินแจ้ง และ เสกศักดิ์ ปราบพาลา 

935 

340 แชทบอทสอบถามข้อมูลบริการรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปรียารัตน์ กุลจู และ *ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล 

941 

343 แอปพลิเคชันคลังสินค้า ส่วนมอดูลจัดการเอกสารการผลิต 
*ธนานันต์ เติมสิริสุขสิน, วันทนา ศรีสมบูรณ์ 

951 

345 การพัฒนาระบบจัดล าดับการท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน 
*ณัฐชนน โพธิ์งาม, ชนิสรา แมลงภู่ทอง และ วันทนา ศรีสมบูรณ์ 

957 

352 ระบบการจัดการการจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียม Infinity Stadium 
*อมรรัตน์ พรมฮวด และ รงรอง แรมสิเยอ 

964 

368 การพัฒนาระบบค าร้องงานพีธพีระราชทานปริญญาบัตร 
*ณัฐวุฒิ สุโทสา, ปฎิภาน กัลป์ชัย, จิรภัทร ต้ังสิทธิประเสริฐ, คุณาธิป นิ่มแสวงกุล และ
ศศิวิมล กอบัว 

970 

373 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท าการตลาดวิสาหกิจชุมชนออนไลน์ 
ปิยากร จันทนะชัย, อรอนงค์ จินดาภรณ์, ณัฐพจน์ เอี่ยมละออ และ  
*กรรณิกา บุญเกษม 

979 

378 การพัฒนาแอปพลเิคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การจัดการข้อมูลรถขนส่ง 
โลจิสติกส์ส าหรับบริษัทขนส่ง 
พฤกษา ศรีคงทน, กิตติธัช ไชยสวัสด์ิ และ *ชวาลิน เนียมสอน 

988 

380 ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี
ชนันพร ขันแก้ว และ *ชัยวิชิต แก้วกลม 

995 

381 โมเดลเคร่ืองให้อาหารปลาหางนกยูงอัตโนมัติ 
*วีรภัทร แก้วเจริญ, ชินาธิป ประถมทอง และ บุญธิดา ชุนงาม 

1001 

386 แอปพลิเคชันทอ่งเที่ยวผู้สูงอายุ AR 
*เกียรติยศ ค าหาญพล และ สายสุนีย์ จับโจร 

1008 

390 โมเดลถังขยะเปิดปิดอัตโนมัติ 
*ชินาธิป ประถมทอง, วีรภัทร แก้วเจริญ และ บุญธิดา ชุนงาม 

1015 

397 อะราวน์ดฺเคยูซีเอสซี 
*ธนพล โยธานัก และ วไลลักษณ์ วงษ์รื่น 

1023 

401 ระบบจัดการสารสนเทศบ้านบาหลีรีสอร์ท 
*ชีวาพร ภู่งาม และ สุวรรณ อาจคงหาญ 

1029 
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407 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการห้องเช่า 

*กุลวัฑฒ์ ภิรมย์ราช และ กิตติพงศ์ ขันธรรม 
1035 

408 ระบบบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มเลี้ยงไก่ กรณีศึกษาชุมชนโก่งธนู อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี 
ปวิชญา พิทักษ์แทน, สุวิมล โพระนก และ *กนิษฐา ศรีเอนก 

1042 

409 การพัฒนาไลน์บอทส าหรับตรวจสอบและแจ้งเตือนการเข้ากิจกรรม  
กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
*จิตรภณ อิวชาวนา, ภาวินี อินทร์ทอง และ ศุภชัย คนเท่ียง  

1049 

411 ระบบดึงข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือจากเว็บไซต์ส าหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ 
*รักษิต กองวงศ์ และ พีรณัฐ เทศทรัพย์ 

1057 

415 ระบบจัดการวัสดุทางการแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
*ญาณารณพ นวลระแหง, สหพล ปริชัยยะ, ณัฐนันท์ ราชจินดา, ชัยนิมิตร ทินโนรส 
และ ประชาสันต์ แว่นไธสง 

1063 

429 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการนักศึกษา 
*สมพงษ์ อาย่ีกู่, วิจิตรา มนตรี และ ศรีนวล ฟองมณี 

1070 

433 การวิเคราะห์ความเห็นของผู้โดยสารการบินไทยโดยใช้เหมืองข้อความ 
อนุวัฒน์ พรีะพนัธ์ และ *ไกรศักดิ์ เกษร 

1078 

435 ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง 
*อภิวัฒน์ มีศิลชัย และ ศุภกร บุญประเสริญ 

1084 

448 ระบบช่วยเหลือการจ าหน่ายบัตรชมการแสดงและแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์ 
ภารุจา เงินจันทร์, เกศกมล พรนิคม, *พัสกร สิงห์โต, *พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร และ 
*กัลยา รัตนศิวะ 

1092 

453 การพัฒนาแอปพลเิคชันส าหรับการแจ้งเตือนการรับประทานยาบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ 
วิษรุต เม่นหวา, สหรัฐ สงวนสิทธิ์, สิทธิชัย ม่วงแก้ว, สุระสิทธิ์ ทรงม้า และ  
*ชูติวรรณ บุญอาชาทอง 

1097 

457 ระบบจัดการภาระงานสายวิชาการ 
*พิพิชฌ์ ศรีค าภา, ยุพิน พวกยะ, วิมล กิตติรักษ์ปัญญา และ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ 

1103 

463 ระบบบริหารและจัดการโรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนท์ AVP RENT 
จิรภัทร ลาภอุดมศักดา และ *วันทนา ศรีสมบูรณ์ 

1110 

467 ระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเพื่อเข้าใช้ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 
พงศ์ศิริ บัวสาร และ *ชัยวิชิต แก้วกลม 

1115 

472 แอปพลิเคชันการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
*วรกานต์ จันทร์ไทย และ ส าราญ วานนท์ 

1120 

476 ระบบสารสนเทศร้านจัดการงานแต่ง 
*อามีนะ นาคประวิต, วชิรา ปูชตรีรตัน์, วิมล กิตติรักษ์ปัญญา และ สาโรช ปุริสังคหะ 

1126 
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478 เว็ปแอปพลเิคช่ันส าหรับร้านท าปา้ย 

ดวงหทัย รักเจริญ, *กานต์ชนก ควรเขียว และ พาฝัน ดวงไพศาล 
1133 

482 เว็บแอพพลเิคชันรองรับทุกอุปกรณ์ส าหรับตรวจอาการตาบอดสีเบื้องต้น  
พร้อมวิเคราะห์พฤติกรรมการมองระหว่างท าการทดสอบ 
ธนดล ซุยนันท์, สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ, *รัชดาพร คณาวงษ์ และ *จิตด ารง ปรีชาสุข 

1141 

485 โมเดลเคร่ืองลดความร้อนบนหลังคาด้วยระบบอัตโนมัติ 
*ปริญญา แสงไวย์, ศิลาพร ม่วงงาม และ บุญธิดา ชุนงาม 

1148 

492 วอคก้ิง จ๊อบ 
วีรเดช เฝดสูงเนิน, ชฎาธาร อินตา, ตามพงษ์ สิงห์สถิตย์ และ *นิพิฐ สง่ามั่งค่ัง 

1155 

493 ระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายขนมไทยบ้านโรงวัว อ าเภอลาดบัว
หลวง 
*กรรณิกา ไทยประยูร และ นงเยาว์ ในอรุณ 

1162 

494 ระบบเว็บแอปพลิเคชันแนะน าการท่องเที่ยวอ าเภอบางปะอนิ 
*วาสินี สิงหนาท และ นงเยาว์ ในอรุณ 

1169 

497 แอปพลิเคชันตู้จดหมายอพาร์ทเมนท ์
*นาเคนทร์ จุสกรณ์, สิงห์สยาม สาคร และ สุวนีย์ กุลกรินีธรรม 

1176 

500 เว็บแอปพลเิคชันส าหรับการจัดการร้านเสื้อผ้า 
*สุชานัน สุขสง่า, อภิรดี จักรเพชร และ สิวาลัย จินเจือ 

1184 

505 โมเดลเคร่ืองเก็บผ้าอัตโนมัติ 
*พีรภัทร สว่างศรี, ลูกหนู อู่ทอง และ บุญธิดา ชุนงาม 

1192 

515 แอปพลิเคชันคัดกรองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเบื้องต้น 
พุฒิพงษ์ สินภู่, ธนวัฒน์ โพธิ์น้อยยงั, ภาคภูมิ ดิษยมาลย์, กรัญญา สิทธิสงวน และ  
*เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต 

1202 

517 เว็บไซต์สนามแบดมินตัน 
ธนพล ค าแสน, สุเมธ ภาคีทูต, หัสดิน อินตาราม และ วีนารัตน์ แสวงกิจ 

1209 

522 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการร้านชุดแต่งงาน 
*เบญนภา ดาราย, รินรดา จุมพรม และ พาฝัน ดวงไพศาล 

1216 

533 เว็บแอปพลเิคชันการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 
*ภัสสภร มูลดี,จันธิกา เสริมรัมย์ และ พาฝัน ดวงไพศาล 

1224 

548 เว็บแอพพลเิคช่ันส าหรับการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ 
*กรรณิการ์ สกิจขวา, อนุธิดา ฉุนฉิม และ พาฝัน ดวงไพศาล 

1230 

564 ระบบขายสินค้าบ ารุงผิวออนไลน ์
*ภัทรวรินทร์ ทองน้อย, ศิริลักษณ์ บุญถนอม และ ธีรดา โชติพันธ์ 

1238 

565 เว็บแอปพลเิคชันจัดการหอพักภายในบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 
*จิรายุทธ อ๋อประเสริฐ, สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ และ นวลปราง แสงอุไร 

1246 
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567 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มผู้ค้าส่งส าหรับเกษตรกร 

สุพจน์ จันทร์กระจ่าง, อิสรา เป่ียมทองค า, *เกษม ตริตระการ, วิชุณี สารสุวรรณ และ 
นิศากร เถาสมบัติ 

1253 

571 เว็บแอปพลเิคชันบันทึกสุขภาพภายในบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 
*จันทมาศ มาโพธิ์ชัย และ สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ 

1259 

578 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
มาริศา ศรีค า, *วิภาดา สินพูล, กมล พวงจ าปา และ ภาสกร วรอาจ 

1265 

587 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยใช้คิวอาร์
โค้ดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
*พีรพัฒน์ ทับวรรณ์ และ ภาวินี อินทร์ทอง 

1273 

593 การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าผ่านแอปพลเิคชัน Shopee ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
*นันธวฒัน์ ทองภิระ, อานันท์ พรมชาติ, เอกชัย นามวิชา, วีระชัย ฝังนิล,  
ไตรภพ นันต์ธนพานิช และ รัชดาภรณ์  ปิ่นรัตนานนท์ 

1280 

595 ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการร้านขายของช า 
*เยาวภา นาคใหม่ และ พาฝัน ดวงไพศาล 

1289 

596 KU.CSC. เพลส โนทิไฟ แอป 
*ศุภกฤต ภาดี และ วไลลักษณ์ วงษ์รื่น 

1297 

600 การพัฒนาระบบการให้บริการเบิก – จ่ายวัสดุของส านักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ 
ธนกฤต อุทัยพิบูลย์, มั่นคง กิติชัยยานนท์, *ธนวัฒน์ ผดุงวิทย์, หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย 
และ วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์ 

1302 

601 เกมทายศัพท์หรรษา 
*สุมินตรา ปวงใจ, ส าราญ ไชยค าวัง และ กลชาญ อนันตสมบูรณ์ 

1310 

602 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล : งานสรรหาว่าจ้างพนักงาน 
*นิธิวัต กิจไธสง และ วันทนา ศรีสมบูรณ์ 

1318 

606 ระบบห้องเช่าของอะพาร์ตเมนต์ร่ ารวย 
*อานนท์ ขันธ์แก้ว, ณัฎฐพงศ์ จันทร์สุโรจน์, ธนกร อุทัยพิบูลย์, ธนวัฒน์ ผดุงวิทย์,  
สุทธิดา ขวัญส่ง และ หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย 

1322 

610 การพัฒนาเว็บไซต์ชุมชนภาพวาดดิจิทัล ด้วยการออกแบบใช้งานบนหน้าจอ 
หลายขนาด 
กันตภณ บุญเจียม และ *พัสกร สิงห์โต 

1329 

611 การปรับปรุงระบบจัดการศูนย์เหล็ก 
*อรรถพล บุญเพ็ญ และ พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ 

1335 

613 การพัฒนาไลน์บอทเพือ่ตรวจสอบและแจ้งเตือนค่าหอพัก 
*กัญญาวีร์ เกล่ือนกล่น และ ภาวินี อินทร์ทอง 

1341 
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615 “DRU Community” แอปพลเิคชันแชทบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ 

*ปฏิพล ใจเย็น, ณภัทรกฤต จันทวงศ์ และ พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ 
1347 

618 แอปพลิเคชันจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
*วันชัย หล้าภิระ, ศรีนวล ฟองมณี และ ชลิดา จันทจิรโกวิท 

1354 

627 การใช้เทคโนโลยีโพลีกอตในระบบการขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
กรณีศึกษา ระบบการขายผักปลอดสารพิษ 
พงษ์ศักดิ์ เพชรมา และ *อรวรรณ เชาวลิต 

1362 

641 ระบบความจริงเสมือนของสถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 
*นายอนุชา เกรียงยงค์ และ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร 

1368 

653 ต้นแบบเพื่อการสนบัสนนุการตัดสินใจเลือกโรงเรียนด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
วุฒินันท์ วัฒนชัย และ *ชุติพนธ์ ศรีสวัสด์ิ 

1373 

663 การพัฒนาระบบสนับสนุนการจ าหน่ายผงกล้วยน้ าว้าดิบแม่อุบลของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกล้วยกวนกะทิสดผ่านเว็บแอปพลิเคชันแบบตอบสนอง 
อภิวัฒน์ พิมงาม, พรพรรณ จิอู๋, *อรสา เตติวัฒน์ 

1381 

666 ระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์โอทอปกุนเชียงปลาของ 
กลุ่มแปรรูปปลาบ้านทา่ดินแดงผ่านเว็บแบบ Responsive 
ณัฐชา ส ารวลรื่น, เบญจพร รอดอาวุธ และ *อรสา เตติวัฒน์ 

1391 

674 การพัฒนาระบบจัดการวัสดุส านักงาน คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
*จามร นิตยศร, ปวีณา ชัยวนารมย์, โยธกา สีใสไพร และ อาภาพรรณ ปล่ังสิริสุนทร 

1399 

677 แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
ไชยรัฐ ช้างทองแดง, บุศรินทร์ อัตชู, บุญญาพร บุญชัย และ *นิศากร เถาสมบัติ 

1405 

709 ระบบจัดการจองพื้นที่จ าหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 
*จิรายุทธ รูปสูง และ ทิพวิมล ชมภูค า 

1411 

711 การพัฒนาระบบแนะน าสินค้าหลุดจ าน า โรงรับจ าน าไทย 
*จุฬาลักษณ์ บาลรัมย์ และ ทิพวิมล ชมภูค า 

1419 

717 ระบบจัดการบัญชีออนไลน์เพื่อธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
*อดิศักดิ์ กนกสิงห,์ มณีรัตน์ อ้นแก้วมณี, พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร 

1426 

725 แอปพลิเคชันติดตามเส้นทางการเดินทางของรถบัส 
ธนะพล ทัฬหะวาสน์, นัจญ์มีย์ อับรู และ *น้ าทิพย์ ตระกูลเมฆี 

1434 

728 ระบบจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
*ณัฐพล ไชยวงค์ และ กฤตกรณ์ ศรีวันนา 

1441 

732 การพัฒนาแอปพลเิคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แนะน าช่างแต่งหน้า 
ในกรุงเทพมหานคร 
พินดา เจริญรัตน์ธารา, กัญญารัตน์ ฤกษ์ดี และ *อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ 

1448 
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735 การใช้ TDD ในการพัฒนาระบบการลาออนไลน ์

*สุดารัตน์ สอนใจ และ พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร 
1457 

738 การพัฒนาระบบหนังสือเวียน ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
*พิชญุตม์ วุฒิเวโรจน์, ปวีณา ชัยวนารมย์ และ โยธกา สีใสไพร 

1466 

742 ระบบการจัดการวัสดุครุภัณฑ์ กรณีศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
*พงศธร อารักคิด และ ณัฐพล ไชยวงค์ 

1472 

759 การพัฒนาระบบการจองที่พักรีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเก้ิง 
*อรรถพล ชมญาติ, กษิดิศ สิมาธรรม และ เสกศักดิ์ ปราบพาลา 

1478 

761 การพัฒนาแอปพลเิคชันจับคู่งาน 
*ยุทธนา มาตัน, กลชาญ อนันตสมบูรณ์ และ ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น 

1485 

766 โปรแกรมตรวจสอบยางรถจักรยานยนต์ที่ผิดปกติด้วยภาพ 
สุวิมล แดงจ๋ิว และ *จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 

1492 

767 แชทบอทให้ค าปรึกษาและแจ้งเตือนส าหรับบ าบดัโรคเกาต์ 
สาธิตา จันทร์ลือ และ *ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล 

1500 

768 ระบบวินิจฉัยโรคท่ัวไปโดยแชทบอท 
กิจติชัย ไผ่โสภา และ *สัญญา เครือหงษ์ 

1508 

771 ระบบการบริหารงานบริษัท วันดีพัฒนา จ ากัด 
*วราพร ภูค าศักดิ์, เจนจิรา ลุนศักด์ิ, ลัดดาวัลย์ แป้นค า, ทัศนีย์ เพิ่มบุญ และ  
รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ 

1516 

772 การพัฒนาแอพพลเิคช่ันการสั่งซ้ือแก๊สออนไลนโ์ดยใช้การระบุต าแหน่ง 
*ศิริลักษณ์ สอพิมาย, วรรณิดา รวมสันเทียะ, สุพิชฌา มณีโชติ, ณัชพล ทาราศรี และ  
นงลักษ์ อันทะเดช 

1523 

914 
 

แอปพลิเคชันค้นหาและน าทางด้วยเสียงไปยังสถานที่เป้าหมายภายใน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
*ณัฐพงษ์ สุขประเสริฐ, จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ 

1527 

915 เกมวิทยาศาสตร์ผจญภัย 
*วิกรม กองเนียม และ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี 

1535 

916 ระบบบริหารจัดการข้อมูลธนาคารโรงเรียน 
*พิทักษ์พล ด าริห์ศิลป,์ ยุพิน พวกยะ, วชิรา ปูชตรีรัตน์ และ วิมล กิตติรักษ์ปัญญา 

1540 

917 
 

การวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการบุคลากรของบริษัทเอเวีย บุ๊คก้ิง 
สิทธิวัฒน์ ค าใหม่, สุภกิณห์ ติปะละ, อริย์ธัช ทิพย์จักร์ และ *ฉัตร ชูช่ืน 

1548 

918 การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ บริษัท ไอเอสบ ีคอร์ปอเรชั่น 
เกษมสัน มูลทราย, ศุภาณัฐน์ ปัญญาดี และ *ณัฐดนัย เขียววาท 

1554 

919 การเปรียบเทียบการบริหารจัดหอพักโดยการใช้ระบบการจัดการหอพักบุญมี 
กมลวรรณ บุญประดิษฐ์, กิตติกา บุญมี และ *ฉัตร ชูช่ืน 

1562 
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920 เคร่ืองตรวจจับคุณภาพอากาศและเคร่ืองพ่นน้ าอัตโนมัติ 

ยุทธพิชัย บุญสงค์, จีรวุฒิ เฟื้องฟุ้ง, นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และ ปเนต หมายมั่น 
1570 

921 แอพพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชน 
*ธาดา ใจประดิษฐ์, สุดารัตน์ อินทร์ไพร, อุทาน บูรณศักดิ์ศรี และ  
ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ 

1575 

922 ระบบการจัดการหลักสูตรระยะสั้นออนไลน ์
*กชพรรณ นิยมทอง, สุวินันท์ ลาดสลุง, ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ และ  
จีรศักดิ ์พุ่มเจริญ 

1581 

 สาขา KDM: Knowledge and Data Management 
113 ระบบบริหารคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ชิน จ ากัด 

ธนากร นิธิภัทรอาภา, *เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร และ เอกรินทร์ ต้ังนิธิบุญ 
1586 

281 การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์การซ้ือสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง โดยใช้เทคนิค 
การท าเหมืองข้อมูล 
อรอนงค์ จินดาภรณ์, ปิยากร จันทนะชัย, *เพียงฤทัย หนูสวัสด์ิ,  
อัชฌาพร กว้างสวาสด์ิ และ นพดล สายคติกรณ์ 

1594 

282 โมเดลพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอ าเภอหัวหิน  
โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
อาฑิตญา ชูแก้ว, นัฐพงศ์ รักด า, กรรณิกา บุญเกษม, *เพียงฤทัย หนูสวัสด์ิ และ  
อังคณา จัตตามาศ 

1602 

287 แบบจ าลองท านายโอกาสการกู้ยืมเงินกองทุนใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
ศยามล นาวารัตน์, ศรีวิชัย คล้ายทอง, ศศิพิมพ์ กาบกรณ์, *เพียงฤทัย หนูสวัสด์ิ และ 
กรรณิกา บุญเกษม 

1611 

331 แอปพลิเคชันให้ความรู้เก่ียวกับยาสามัญประจ าบ้าน 
แพรพลอย ทุนผล และ *ปภาดา นาวากาญจน์ 

1620 

427 การศึกษาการควบคุมยานไร้คนขับผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ 
*ธนวัฒน์ ปรีชาโชติ และ คัมภีร์ ธีระเวช 

1626 

432 การพัฒนารระบบถ่ายโอนข้อมูลภาพสัตว์ป่าระยะไกล 
*พงศ์ระพี นุชพงษ์ และ คัมภีร์ ธีระเวช 

1634 

489 ระบบจัดเก็บและค านวณระดับความสามารถเพื่อสร้างเรซูเม่ 
*กนกวรรณ นนท์วิศิษฐ์, พชระ อินต๊ะวิชัย และ อธิคม ศิริ 

1641 

490 ระบบจัดการเอกสารรายจ่ายห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปตท.เด่นห้าปิโตรเลียม 
*พชระ อินต๊ะวิชัย, กนกวรรณ นนท์วิศิษฐ์ และ อธิคม ศิริ 

1645 

491 ระบบแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้ออนโทโลยี 
*พีระพงษ์ สุวรรณเทพ, เอกณัฐ พลเมือง และ ชุมพล โมฆรัตน์ 

1650 
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525 ปัจจัยสมรรถนะท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในงานผ่านการจัดการข้อมูลของบุคลากร

ในสายงานเลขานุการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกขนาดกลาง 
ในกรุงเทพมหานคร 
*ส าเภา พนมหอม, สิริรัตน์ พันสด, ปวีณา สปิลเลอร์, ศานสันต์ รักแต่งาม และ  
มนสินี สุขมาก 

1656 

534 การพยากรณ์โอกาสการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ โดยใช้เทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต 
วังไกลกังวล 
แสงระวี เหล็กดี, วราพร กะสิกรรม, อัชฌาพร กว้างสวาสด์ิ, อังคณา จัตตามาศ และ  
*เพียงฤทัย หนูสวัสด์ิ 

1664 

558 กระบวนการในการสื่อสารของเลขานุการทางการแพทย์ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
ในการท างานผ่านระบบสารสนเทศเพือ่การสื่อสารภายในโรงพยาบาลเอกชน 
ขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 
ธวัชชัย ค าถาวร, วิชชุลดา เหรียญทอง, พัชรกิตต์ รัตนถาวร, ปวีณา สปิลเลอร์,  
*ศานสันต์ รักแต่งาม และ มนสินี สุขมาก 

1673 

573 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการพยากรณ์ปริมาณน้ าในเขื่อนปราณบุรี 
มนัสพล ยื่นกระโทก, ศุภกิจ สีเมฆ,*กรรณิกา บุญเกษม, นพดล สายคติกรณ์ และ  
พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี 

1682 

 สาขา MCG: Multimedia, Computer Graphics and Games 
84 การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงศาสตร์พระราชา เร่ือง งานของพระราชา 

*ญาณิศา ศิริเม็งราช และ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ 
1689 

85 การพัฒนาโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
*ปัฐวีกรณ์ มาขุมเหล็ก และ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ 

1695 

86 การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร 
*ฤทัยรัตน์ ภูดี และ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ 

1701 

87 การพัฒนาโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์เส้นทางสายบุญถ่ินพุทธมณฑลอีสาน 
จังหวัดมหาสารคาม 
*ณิชา ทุมนาม และ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ 

1706 

88 เกมฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนมือถือ 
*ชานนนท์ เรือนแก้ว และ ภัทรกฤต จันทวงศ์ 

1711 

115 Low-cost Projection Mapping Technique for 3D Objects 
*Tippaporn Ratsamee and Wansuree Massagram 

1717 

129 การออกแบบเกมพัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอาย ุ
จักรพรรณ์ ลือนาม, ชัยวัฒน์ จันทร์โอ และ *พรทิพย์ เหลียวตระกูล 

1721 

130 เกม 2 มิติ ฮาร์ดแวร์ ดิ แอดเวนเจอร์ 
*ภัทรพงษ์ แสนทวีสุข และ ธนรัฐ โชติพันธ์ 

1729 
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185 ระบบเฝ้าระวังโดยการจดจ าใบหน้า 

ปฏิภาณ ก้อนค า และ *ธนะธร พ่อค้า 
1736 

223 สื่อการเรียนรู้โครงการอาชีพพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ธนภรณ์ สอนมี, โชติรส เดชจ าเริญ และ *ลัดดา สวนมะลิ 

1741 

268 เกมงูบนไฟแอลอีดี 
*สุนันท์ สระขุนทด, พีรภัทร คูณกระโทก, ณัฐวุฒิ บุญจันทึก และ  
อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ 

1749 

290 แอปพลิเคชันความจริงเสริม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 
*ชนัญญา สัมฤทธิ์, ปนัดดา อิ่มพรงาม และวีณา คงพิษ 

1755 

292 แอปพลิเคชันฝึกเขียนพยัญชนะภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม  
*ธรรมรัตน์ เสถียรวิทย์, กฤติน ปั้นดี และ วีณา คงพิษ 

1761 

293 แอปพลิเคชันปา้ยจราจรผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม 
*ปฏิพัทธ์ กิจมี, เมธานนท์ วุฒิสารคุณ และ วีณา คงพิษ 

1766 

295 เทคโนโลยีความจริงเสริมจ าลองสินค้าผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิง 
*ธนนท์ นวนไทย, ศรัณญ์ แสงชัยภูมิ และ วีณา คงพิษ 

1771 

298 การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมเคร่ืองดนตรีสากล 
*ณัฐพล โกมลวัฒนพงศ์, สารัช อยู่ดี และ วีณา คงพิษ 

1776 

302 สื่อประชาสัมพันธบ์นแผน่พับเสมือน 3 มิติ ผ่านทางสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมกิจการ
โรงแรมในเขตพื้นที่เมืองรอง (กรณีศึกษา : โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์) 
*สิริวัฑฒ์ มูลทองล, ธัญวัชร บุคโล, ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร, สิริอร วงษ์ทวี และ  
มณฑกานต์ ทุมมาวัติ 

1782 

307 เกมสิงห์สาราสัตว์ 
*นริศรา ชัยคง และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

1787 

308 เทคโนโลยีความจริงเสริม วิธีการคุมก าเนิดด้วยถุงยางอนามัย 
*ชัชนันท์ ระยับศรี, ชัชวาลย์ แสนศรี และ วีณา คงพิษ 

1793 

353 การพัฒนาสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษามือ 
*พงศธร พละ, ศิริกุล ภารพุทธ และ ภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร 

1798 

356 โมชั่นกราฟิกความรู้เก่ียวกับการต้ังครรภ์ 
*ฐิติโชค เอกลักษณ์โพธิ์ และ อรบุษป์ วุฒิกมลชัย 

1803 

367 เกมทายภาพส านวนสุภาษิตไทย 
*ศรีสุข เนื่องบุรี และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

1807 

377 เกมเด็กน้อยพาเพลิน 
*พงศธร บุญชู และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

1812 

387 เกมปิดประตูตีแมว 
*พชร กริชฉกาจ และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

1817 
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รหัส บทความ หน้า 
391 เกมเก็บผลไม้หรรษา 

*ภาวิณี ปัททุม และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 
1822 

422 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ เร่ืองแสงและการมองเห็น ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
*คุณานนต์ ศรีดาวงค์ และ กิตติมศักดิ์ ในจิต 

1827 

447 แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท 
*นิติพัฒน์ มานะสัมพันธุ์สกุล และ ศุภรางค์ เรืองวานิช 

1834 

488 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ เร่ืองประโยชน์ของวิตามินและอาการ
ขาดวิตามิน 
*ฐาปกรณ์ ทองค า, พีรรัตน์ ขันธกสิกรรม และ ไพโรจน์ สมุทรักษ์ 

1842 

544 เกม Cooking Monster  
*ชาญวิทย์ สวัสดี, ภาศกร บุญไทย และ สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ 

1850 

545 เกมตะลุยอวกาศ 
*ภาณุวัฒน์ สุนทรพงษ์ภัทร และ สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ 

1855 

623 แอนเิมชันตัวอย่างเกม 3 มิติ เร่ือง Magic Stone  
วัชรพงศ์ จันทระ, เกียรติฉัตร ภูมีศรี และ *ธเนศ ศรพรหม 

1861 

624 สื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เร่ืองโรคไข้เลือดออก 
เพิ่มพล ประจวบสุข, เจนภพ ส่องแสง และ *ธเนศ ศรพรหม 

1868 

625 สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เร่ือง นากินี 
นพรัตน์ ภักดียา, ณัฐวุฒิ มะโนรา และ *ธเนศ ศรพรหม 

1874 

631 แอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ทอ่งเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
*วงศธร จิตรวิไลย และ พิชญ์สินี พุทธทวีศรี 

1880 

632 แอปพลิเคชัน AR ไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
*สิริชัย เฮงอาภรณ์ และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี 

1886 

691 การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง สะดวก สบาย แต่ท าลายโลก 
*เปมิกา แสนประสิทธิ์, ทิชากร เพ็งพุฒ, ปภัสรา สีหาราช, สรัญญา ประเสริฐศรี,  
วิชานนท์ กุศลช่วย และ ณัฏฐา ผิวมา 

1892 

704 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ว่ิงทะลุวงกต 
อัมรินทร์ อินทร์ทิพย์, วิรัช งอกงาม และ *อรอุมา พร้าโมต 

1899 

705 เกมคณิตศาสตร์ผจญภัย 
*ชัยกิตต์ิ พิพัฒน์ผลสกุล และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี 

1906 

708 เกมคณิตศาสตร์คิดสนุก 
*ณัฐกิจ ขันแกล้ว และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์ 

1914 

730 ฝึกทักษะกระบวนการคิดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย GOGO TO 
BLOCK GAME 
*เอกพจน์ เพชรแก้ว และ ณัฏฐา ผิวมา 

1920 
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รหัส บทความ หน้า 
 สาขา SE: Software Engineering 

117 Jelly the Companion Bot   
*Weraphat Triloket and Wansuree Massagram 

1927 

148 การใช้แนวคิด CI ด้วย Jenkins แบบ Descriptive Script 
พัฒนพิสิทธิ์ อินต๊ะ และ *วันทนา ศรีสมบูรณ์ 

1931 

173 การประยุกต์ Agile และ DevOps ส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการการสอบ 
ธนวินท์ ภูผาเงิน และ *วันทนา ศรีสมบูรณ์ 

1936 

260 ระบบขออนุญาตน าของเข้าและออก 
ปณิตา หมันหนุน และ *พีระศักดิ์ เพียรประสิทธ์ 

1943 

279 ระบบจองคิวรับการรักษาออนไลน์ผ่าน Web Application (กรณีศึกษา
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี)  
*เบญจรัตน์ จ าปาเงิน, พัชรา ทองงาม และ บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์ 

1948 

285 แอปพลิเคชันเดลิเวอรีกะเพราแล้วแต่ 
*ธีระยุทธ ทองเครือ, วรีภัทร อนันตศิริจินดา, ภาษิตา คงนวน และ ธีระยุทธ ทองเครือ 

1952 

320 แอปพลิเคชันการจัดการกิจกรรมจิตอาสา 
วรพล กฤตเวทิน, ปรเมนทร์ รอดขันเมือง และ *ธีระยุทธ ทองเครือ 

1959 

321 แอปพลิเคชันวางแผนเวลาเรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศรีเสาวลักษณ์ สังขวิจิตร, ศศิมา จันดีเวียง และ *ธีระยุทธ ทองเครือ 

1967 

374 ระบบจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ศิริศักดิ์ มิคาระเศรษฐ์, มณฑิตา ทองมีศรี และ *มัลลิกา วัฒนะ 

1973 

394 การพัฒนาแอปพลเิคชันส าหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตูและหลอดไฟ 
สุริยา สายอุ้ย และ *ณวรา จันทร์ศิริ 

1980 

424 ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
*อภิศักดิ์ พัฒนจักร, สุภาวดี สุวรรณศรี และ พนิดา อินทร์เต็ก 

1984 

431 ระบบการเรียนแบบเต็มรูปแบบในอนาคต 
นวรัตน์ สีเสน, รัฐพงศ์ ไพศาล และ *วรารัตน์ สงฆ์แป้น 

1989 

436 แอปพลิเคชันหาคู่ให้สนุัขและแมว  
วศินี จันทรโสภณ, เจษฎา สมศรี และ *ธีระยุทธ ทองเครือ 

1997 

466 ระบบการบริหารจัดการข้อสอบออนไลน ์
*กฤษณะ ถาวรวัฒนผล และ เศรษฐบุตร หลวงสนาม 

2004 

468 แอปพลิเคชันจัดการร้านอาหารสีนานวล 
ภาณุพงศ์ ทองศรี และ *รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์ 

2009 

479 แอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ณัฐพงษ์ เลิศวรสิริกุล, สิทธิศักดิ์ พานิชย์ และ *มัลลิกา วัฒนะ 

2015 

603 การประยุกต์ Software ส าหรับการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจขององค์กร 
พีรพล มงคลคูณ และ *ณัฐพร ภักดี 

2020 
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รหัส บทความ หน้า 
619 ต้นแบบตัวประเมินผล Usability Test โดยอารมณ์บนใบหน้าและการคลิกเมาส์ 

ประวิทย์ สมาคม, อนุชา ซังยืนยง, *สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ *ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 
2024 

622 ออกแบบ และพัฒนาระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับงานโรงเรียน 
วันเฉลิม กังฮวด, วิญญู ค าวงษ์, *นวลศรี เด่นวัฒนา 

2032 

750 ระบบติดตามและบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพนักงาน 
*ภควัต สมุทรคุณ และ พงศ์รพี พุทธา 

2036 

752 เว็บไซต์และแอปพลเิคชันคลินิกความงามและผิวพรรณหมอเพื่อน 
เปรมศิริ ดาป้อม, ณัฐติกานต์ ขันชัยภูมิ และ *มัลลิกา วัฒนะ 

2041 

 

การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

รหัส บทความ หน้า 
 สาขา CSN: Computer Systems and Computer Network 

329 ระบบติดตามย้อนกลับเนื้อวัววากิว จังหวัดสุรินทร์ 
*เปรมกมล ศรีนวลจันทร์, พิทยา ลองจ านงค์ และ รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ 

2049 

678 ระบบจัดการเอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิตบนเว็บแอปพลเิคชัน 
ยุทธนา สุดแสงจันทร์, ธนวรรณ วงศ์ชนะศรี และ *วิสันต์ ต้ังวงษ์เจริญ 

2053 

 สาขา DSA: Data Science and Analytics 
252 การใช้เหมืองข้อมูลในการท านายระดับความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวที่มีต่อโรงแรม 

ทวีทรัพย์ ชัยวัชรผล, ณัฐพล เช้ือฉ่ าหลวง, ธนวัฒน์ ชาลี และ *ดวงใจ หนูเล็ก 
2056 

684 ระบบคาดการณ์ปริมาณสาย 
ศุภกร กุศลสมบูรณ์, ธนัชพงศ์ จิตติรัตน์วัฒนา และ *กฤษฎา บุศรา 

2063 

 สาขา IoT: Internet of Things 
232 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการร้านซักอบรีด 

ศศิธร โพธิ์ศรี และ *รจนา เมืองแสน 
2067 

477 ระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์เคร่ืองปั้นดินเผาบ้านมอญ 
*สุวนันท์ แร่เงิน, ปิยพร สุระคันธ์ และ อธิกัญญ์ แพรต่วน 

2070 

484 การพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมเพื่อวัดประสิทธิภาพการว่ิง 
ธีรพล นาน้อย, เปรมิกา บุญญาธนานันต์, โพธิวรรณ หลาบอินทร์ และ  
*วิสันต์ ต้ังวงษ์เจริญ 

2074 

487 ระบบจัดเก็บค่าน้ าประปาด้วยคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา ประปาหมู่บ้านหนองเต่า 
*พรไพลิน ธีระแนว, มัณฑิรา สอยเหลือง และ ลฎาภา แผนสุวรรณ์ 

2080 

502 การพัฒนาแอปพลเิคชันระบบรดน้ าอัจฉริยะโดยการวัดความชื้นในดิน กรณีศึกษา  
ต้นชวนชมก่อนส่งเข้าประกวด 
*อานนท์ ข ามณี, กรกช บัวกิ่ง, ภควรรณ ปัสสามั่น, ทินกร ชุณหภัทรกุล และ  
ชูติวรรณ บุญอาชาทอง 

2086 
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รหัส บทความ หน้า 
526 การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการบ้านอัจฉริยะส าหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
*ประหยัด เลวัน และ พุฒิไชย อมรวุฒทรัพย ์

2091 

670 บทเรียนสื่อสอนเสริม การใช้งาน Microsoft เร่ือง PowerPoint 2013 และ 
Publisher 2013 กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา ส าหรับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
*สุภารัตน์ วิถุนัด, สุจิตรา วังสันต์ และ จันทร์ดารา สุขสาม 

2096 

673 การพัฒนาระบบจัดการสหกิจศึกษาและฝึกงานสาขาระบบสารสนเทศ 
*จักรพงษ์ ช านาญ, พิสิทธิ์ ทิน และ จันทร์ดารา สุขสาม 

2100 

774 การพัฒนาแอปพลเิคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติ 
*ธาดา ตันหล าบุตร, ฐิติพงศ์ แคนต และ บัณฑิต สุวรรณโท 

2104 

 สาขา IT: Information Technology 
92 เว็บไซต์การท่องเที่ยววิถีชุมชนกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน อ าเภอพระพรหม  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ธันยาภรณ์ สิทธิศักดิ์, กาญจนาพร นวลแก้ว, คณิตา จันทร์ทอง, ชฎารัตน์ ศรีหาเมฆ, 
*นุชากร คงยะฤทธิ์, อภิชัย จันทร์อุดม และ พรประเสริฐ ทิพย์เสวต 

2111 

93 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่ออนุรักษ์พิธกีรรมในลุ่มน้ าปากพนัง 
นครินทร์ สิทธิด ารงค์, นราทิพย์ นนทอง, พงศธร สุทธิแป้น, *นุชากร คงยะฤทธิ์,  
ธิรนันท์ วัฒนโยธิน และ ปิยะพงค์ เสนานุช 

2116 

94 ระบบจัดการคลังน้ าด่ืม กรณีศึกษา โรงผลิตน้ าด่ืมชุมชนบ้านกลางเหนือ 
*ดวงฤดี เฉ้ียนเงิน, สิรินันต์ ทองท่า, จุฑาภรณ์ เลิศไกร และ ภูริวัฒน์ เลิศไกร 

2121 

96 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร จังหวัดสงขลา 
ปิยรัตน์ น้อยเต็ม, นันทิยา ศุภมาศอมรา, สุดารัตน์ กรดสีใหม่, *นุชากร คงยะฤทธิ์,  
กรกนก โภคสวัสด์ิ และ ธิรนันท์ วัฒนโยธนิ 

2125 

97 การพัฒนาระบบร้านวินเทจเฮาส์เฟอร์นิเจอร์ยุโรป 
*ณัฏฐธิดา สังข์ชุม, กาญจนา นามวงษ์, อซีซะ รัตนพงศ์, อภิชัย จันทร์อุดม และ 
จุฑาภรณ์ เลิศไกร 

2131 

100 ระบบการจัดการข้อมูลผลงานนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
สรวิศ ผ่องศรี และ *พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม 

2135 

101 ระบบการจัดการข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
สรวิศ ผ่องศรี และ *พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม 

2139 

103 แอปพลิเคชัน GPS ติดตามรถตู้ประจ าทางโดยใช้ GPS โทรศัพท์เคลื่อนที ่
*สหรัฐ ชัยจันทร์ และ วีระกัญญา เดชผล 

2143 
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116 ของขวัญรักษ์โลกอัจฉริยะต้นแบบ 

*วงศพัทธ์ เกตุมาก, จักรภัฎ เจนไธสง วัชรี, เพ็ชรวงษ์ และ ทวีศักดิ์ คงตุก 
2149 

140 ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี QR Code สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
*มณีวรรณ ตาด า, สุจิรา สวัสดิภาพ และ สมมาตร พรหมพุฒ 

2154 

147 แอพพลิเคช่ันบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
*ชรินธร ฟักซ้าย และ วีระกญัญา เดชผล 

2158 

156 ระบบบริหารจัดการรับสั่งท าป้ายไวนิล กรณีศึกษา บจก.ร้านแชมป์อิงค์เจ็ท 
สุดหล้า เสนาลา และ *อรรถพร แขสวัสด์ิ 

2165 

181 ระบบจัดการข้อมูลของร้านให้บริการอาหารโต๊ะจีน 
*พงศธร ผดุงทรง, กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง, ยุพิน พวกยะ และ สาโรช ปุริสังคหะ 

2169 

189 ระบบการจัดการร้านขายปลาตากแห้ง 
*ปวีณา จับทอง, จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์, ยุพิน พวกยะ และ วชิรา ปูชตรีรัตน์ 

2173 

195 ระบบจัดการข้อมูลโรงพยาบาลสัตว์ 
*อนุชา ศิริแพทย์, วชิรา ปูชตรีรัตน์, กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง และ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์  

2177 

198 ระบบสารสนเทศร้านอปุกรณ์การช่าง 
*ประทาน โพธิ์ภู่, วิมล กิตติรักษ์ปัญญา, สาโรช ปุริสังคหะ และ วชิรา ปูชตรีรัตน์ 

2181 

226 ระบบบริหารจัดการข้อมูลการให้บริการเช่ารถ 
*จีระวัฒน์ อิ่มสบาย, สาโรช ปุริสังคหะ, ยุพิน พวกยะ และ กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง 

2185 

235 ระบบฐานข้อมูลตัวแทนประกันชีวิต 
*ศิวะกรณ์ แคนเพชร, ยุพิน พวกยะ, จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ และ วิมล กิตติรักษ์ปัญญา 

2189 

255 ระบบคลังสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารของ กองบัญชาการ
ช่วยรบที่ 2 
*นัทวัฒน์ ต้ังฟุง้เกียรติ, ผาสุข เผือดจันทึก และ นงลักษ์ อันทะเดช 

2194 

264 ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเล่าเร่ือง 
กิตติพศ เทียนทอง และ *พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ 

2198 

265 ระบบจัดการการประมูลมังคุด ออนไลน์ 
*พงศกร เวียงดอนก่อ และ ธนพล พุกเส็ง 

2204 

289 การพัฒนาโปรแกรมให้บริการช่องทางการเชื่อมต่อ (API) ส าหรับข้อมูล 
เบอร์โทรฉุกเฉิน 
*สุพัตรา ศรีโพดก, สธรรดร ยงยืน, วัชรี เพ็ชรวงษ์ และ ชนิดา แก้วเพชร 

2208 

301 การพัฒนารูปแบบเรียนการสอนกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน 
*ธนพร รงัสิกรรพุม, สิริยา บุญยิ้ม, รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ และ ภรัณยู ข าน้ าคู้ 

2213 

324 การพัฒนาระบบจองต๋ัวรถตู้ประจ าทาง กรณีศึกษา จักราชทัวร์ 
*บรรณฑรวรรณ น้อยนอนเมือง, กนกวรรณ แถวจันทึก, นิรมล หนูเนตร, 
ยุวดี ก่ ามะเริง และ นงลักษ์ อันทะเดช 

2221 
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347 ระบบจัดการร้านเบเกอร่ี 

*โชตินภา เงินประกายรัตน์, จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์, ยุพิน พวกยะ และ วชิรา ปูชตรีรัตน์ 
2225 

350 การพัฒนาเว็บไซต์อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อภิสิทธิ์ เนาวรัตน์ และ *ราตรี ค าโมง 

2229 

351 การพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้ระบบสะสมแต้มดิจิตอลไลน์เพื่อสนับสนุน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กัญญาภัทร มาดกาด, ศันสนีย์ ชัยทะมาท, *พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และ ธนพร รังสิกรรพุม 

2233 

376 โมบายแอปพลิเคชันชุดดินเพือ่สนบัสนุนเกษตรกร กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
*ธัญรัตน์ ปาศรี, อุดมศักดิ์ สิงห์สถิต และ เขมปริต ขุนราชเสนา 

2240 

382 การพัฒนาระบบจองคิวรถโดยสารประจ าทาง 
*ศตคุณ อินทร์ศร, เพชรรัตน์ รัตนวงษ์ และ กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน 

2244 

384 ระบบซ้ือหนังสือออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านดอกหญ้า 
*กมลภพ โสภณวิวัฒน์กุล, เพชรรัตน์ รัตนวงษ์ และ กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน 

2248 

392 ระบบแนะน าการท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว 
*พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์ และ พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ 

2253 

396 การพัฒนาแอปพลเิคชันเพือ่สืบค้นขอ้มูลการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ด้วยการอ้างอิงพิกัดและพื้นที่ใกล้เคียง 
กานต์ฐฌา ปทุมเพชร, *วรรณภา ทัพโยธา, นพพล บุญเจริญ, จุมพล ทองจ ารูญ และ 
ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 

2257 

398 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์โดยใช้สถาปัตยกรรม 
แบบไฮบริดเอ็มวีซี 
ธานินทร์ ประกอบสมบัติ, ปองขวัญ แซ่เจา และ *อรรถพร แขสวัสด์ิ 

2261 

400 การพัฒนาระบบสินค้าติดลัง กรณีศึกษาบริษัท ABC จ ากัด (มหาชน) 
ณภัสร์ พรหมโสฬส, *กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน และ สมยศ ตันติรัตนชาติ 

2265 

403 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะบ้าน 
*เฉลิมพร สุนันทวิทย์, โกสินทร์ สิทธิ และ พงศกรณ์ ชินรักษ์บ ารุง 

2269 

446 การพัฒนาระบบค้นหารถยนต์เช่าออนไลน ์
*กฤตภาส เสียงสมใจ, เพชรรัตน์ รัตนวงษ์ และ กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน 

2274 

496 เว็บแอพพลเิคช่ันส าหรับร้านตุ๊กตา 
*เมธา ปิ่นคล้าย, สาวิตรี สมฝ้าย และ พาฝัน ดวงไพศาล 

2278 

514 ระบบติดตามกระบวนงาน แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง 
*สุทธินันท์ วงศ์สุทธิรัตน์ และ วิรัตร บุตรวาปี 

2285 

538 การพัฒนาเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42 จ ากัด 
*นุชนาฎ เสนสม, มณฑิรา เกล้ียงตะพงษ์, จันทิรา ภูมา, อภิชัย จันอุดม และ  
ปิยพงษ์ เสนานุช 

2291 

576 ระบบบริหารจัดการความรู้ 
*ธีระวฒัน์ อุทธิสาร และ ขนิษฐา อินทะแสง 

2298 
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โดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนชุมแสง อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
*อุบลวรรณ โพธิ์ดี, จินตปาตรี ทองหมื่นสี, *พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และ ธนพร รังสิกรรพุม 

2307 

594 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจับคู่และคัดกรองต าแหน่งงานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
*ประกายแก้ว ค ามาก, อมรพรรณ พวงทอง และ จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ 

2313 

614 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแนะน าเสน้ทางปั่นจักรยาน อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โกศัลย์ จันทร์พิบูลย์, วชากร ทวีโชติวรกุล, *นุชากร คงยะฤทธิ์ และ ธิรนันท์ วัฒนโยธนิ 

2319 

633 ระบบความจริงเสมือนของสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครตามสายรถไฟฟ้า 
BTS 
*กัลยรัตน์ สายพวรรณ์ และ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร 

2323 

634 ระบบความจริงเสมือนของสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 
*กัลยรัตน์ สายพวรรณ์ และ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร 

2328 

635 ระบบความจริงเสมือนของสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 
*อรกมล เติมทอง และ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร 

2332 

636 ระบบความจริงเสมือนของสถานที่ท่องเที่ยวด้านพิพธิภัณฑ์ภายในกรุงเทพ 
*สุภาพร สุขสวัสด์ิ และ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร 

2335 

637 แอพพลิเคชันแนะน าร้านอาหาร 10 แห่งตามสายรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 
*กวิสรา ภักดีนอก และ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร 

2339 

638 ระบบความจริงเสมือนของสถานที่ท่องเที่ยวนนทบุรี 
*ภัทรนันท์ รัตนมณีศีลป์ และ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร 

2343 

639 แอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ทอ่งเที่ยวจังหวัดนครปฐมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 
*วิยะดา วีระอัจฉราพรรณ และ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร 

2346 

640 ระบบความจริงเสมือนของสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 
ตามสายรถไฟฟ้า MRT 
*สุกัญญา กลมสม และ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร 

2350 

651 การพัฒนาโมบายแอพพลเิคช่ันส าหรับค้นหาร้านอาหารโดยอาศัยคลาวด์ 
*ศิริลักษณ์ ทับทิม และ ทนุวงศ์ จักษุพา 

2354 

652 การพัฒนาแอพพลเิคช่ันงานเกษตรก าแพงแสนโดยอาศัยคลาวด์ 
*สิริกมล เขียวอร่าม และ ทนุวงศ์ จักษุพา 

2358 

669 การพัฒนาเว็บไซต์แผนที่ 360 องศา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์ 
*ศศิณา พะนิจรัมย์, สุนิสา โสฬส และ รัตนา สุมขุนทด 

2362 

671 สื่อสอนเสริมความรู้ วิชาภาษาไทย เรื่องนิทานอีสป กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านอีสร้อย 
*ชญานี บุญหาตา, เจนมณี พรหมทัต และ จันทร์ดารา สุขสาม 

2366 
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672 สื่อสอนเสริม เร่ืองภัยคุกคามจากเทคโนโลยีและการป้องกัน 

*สุรศักดิ์ สุขเต็ม และ จันทร์ดารา สุขสาม 
2370 

687 การพัฒนาระบบการสั่งอาหาร กรณีศึกษา ร้านอาหารคันทรีเลิฟทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช 
จารุวรรณ เกตุบูรณะ, ปิยวรรณ ไชยศิริ และ *พจนา หอมหวล 

2374 

710 อินเทอร์เน็ตเพือ่สรรพสิ่ง (IoT) ส าหรับการเกษตรอัจฉริยะในฟาร์มกุ้ง 
ชมพูนุท บุญรักษา, อรวรรณ ไม้งาม, *พรรณี สวนเพลง, ปริศนา มัชฌิมา และ  
ณัฏฐา ผิวมา 

2378 

715 โมบายแอพพลิเคช่ันส าหรับการแนะน าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พสิษฐ์ จิตต์ไม่งง, ศรชัย วิญญูพันธ์, พีรพล พิมพ์สาร, *พรรณี สวนเพลง,  
ปริศนา มัชฌิมา และ ณัฏฐา ผิวมา 

2384 

718 นวัตกรรมระบบแนะน าจุดถ่ายภาพบนเส้นทางรถไฟฟ้า BTS 
ภานุวัฒน์ ศรีเคลือบ, ถิรวิทย์ พูนพัฒนาทรัพย์, *พรรณี สวนเพลง, ปริศนา มัชฌิมา 
และ ณัฏฐา ผิวมา 

2390 

726 นวัตกรรมแนะน าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้วยเทคโนโลยี 
ความจริงเสมือน 
ศรัณยู พลามิตร, พงศ์ภัค น้อยณรงค์ศักดิ์, *พรรณี สวนเพลง, ปริศนา มัชฌิมา และ 
ณัฏฐา ผิวมา 

2394 

733 นวัตกรรมโมบายแอปพลเิคช่ันส่งเสริมการท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด  
รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
สมพร จันทร์เปรม, อมรรัตน์ เทียมฤทธิ์, *พรรณี สวนเพลง, อมรวรรณ ล้ิมสมมุติ, 
ปริศนา มัชฌิมา และ ณัฏฐา ผิวมา 

2398 

762 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
*อัยรัตน์ ศักดิ์ทอง, กมลววรณ สายทอง และ จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ 

2404 

775 ระบบเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาผ่านแอปพลเิคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
*อรรถพล จิตต์ไม่งง, เกรียงไกร ศรีใสค า และ มณีรัตน์ ผลประเสริฐ 

2410 

 สาขา KDM: Knowledge and Data Management 
170 ระบบจัดการข้อมูลร้านท าผม 

*วันวิสา ศรศิลป,์ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์, ยุพิน พวกยะ และ วชิรา ปูชตรีรัตน์ 
2416 

229 ระบบจัดการตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
*ศศิกานต์ ทรายมะเริง, วิมล กิตติรักษ์ปัญญา, สาโรช ปุริสังคหะ และ วชิรา ปูชตรีรัตน์ 

2420 
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312 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ด้วย

ปัจจัยเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดระยอง 
*ธนพร สุวดิษฐ์ 

2424 

314 การเปรียบเทียบเทคนิคการสกัดข้อมูลอาคารด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากยูเอวี 
*บัณฑิตา ศิลาอาสน์ 

2428 

317 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสรเทศเพื่อศึกษาความเหมาะสมเชิงพื้นที่ส าหรับ 
การปลูกข้าวนาปีและนาปรัง 
*ตะวัน แสนจันทร์ 

2432 

559 รูปแบบการเก็บขอ้มูลของหนังสือเดินทางประเทศไทยในปัจจุบัน 
สิทธิศักดิ์ ธรรมบวร, กรเอก สุขเกษม, รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ และ  
*วรางคณา กิ้มปาน 

2436 

654 ระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลผู้สูงอายุเชิงพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
*ศักดินา ผาริโน และ สมคิด ทุ่นใจ 

2440 

657 ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการปฏิบัติงานของ QA 
สาริศ โสภณวัฒนเสวี, ณัฐนันท์ เจียรศิลานุวัตร, อนุชิต ประกอบ และ  
*วิสัน ต้ังวงษ์เจริญ 

2443 

681 ระบบการประมวลผลค่าบริการของตัวแทน 
วิสุดา ดอกชมภู่, อรรคเมษ รอดรักษ์ และ *วิสันต์ ต้ังวงษ์เจริญ 

2447 

731 การปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน-ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์(สุทธิ) ในระบบ SAP  
ปารุตม์ ศรีหมาตร์, *วิสันต์ ต้ังวงษ์เจริญ และ บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ 

2451 

 สาขา MCG: Multimedia, Computer Graphics and Games 
105 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เพื่อรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย 

*ภคนันท์ ศาสตระวาทิต และ ไพโรจน์ สมุทรักษ์ 
2455 

184 การพัฒนาสื่อความจริงเสมือน เพื่อน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน  
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
*ศุภกิจ จันทร์ตา และ ภานุพันธ์ จิตค า 

2464 

451 เกมต่อภาพส าหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
*กิตติพงศ์ ฆ้องชัย และ กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ 

2470 

643 เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ 
*ปฏิวัติ พรวนมูล และ กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ 

2474 

 สาขา SE: Software Engineering 
503 การทดสอบระบบแบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิค Test Driven Development: 

กรณีศึกษาระบบบริหารการเงิน 
*เรืองวิทย์ นักบุญ, วสันต์ ทัดแก้ว, ธัชพล ชูตินันท์, วันทนา ศรีสมบูรณ์ และ  
ณัฐพร ภักดี 

2478 

555 การเชื่อมต่อระบบการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเพื่อควบคุมการเข้าถึง 
เฉลิมพิสิฐ ศิริชัย, ธีรเมธ แสงสิน และ *วรางคณา กิ้มปาน 

2484 
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659 เว็บแอปพลเิคชันการขอท านามบัตร 

กฤติธี ทวีสุข, ปัณวรรณ มีกิริยา และ *กฤษฎา บุศรา 
2488 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานการจ าหน่ายไฟฟ้าและพลังงานเช้ือเพลิง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ กรณีศึกษาส านักงานสถิติ

จังหวัดนครราชสีมา 
Development of information systems for energy consumption 

reporting with business intelligence systems 

อภิชา ชาติธราพงศ1์ และ *วีรอร อุดมพันธ1์

1สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

Emails: 5940214114@nrru.ac.th, weeraorn@gmail.com 

บทคัดย่อ 
โครงงานศึ กษาเอกเทศด้ าน โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ น้ี  มี 
วัตถุประสงค์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานการจ า 
หน่ายไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วย
ระบบ ธุร กิจ อัจฉริ ยะ  กร ณี ศึ กษาส า นั กงานสถิ ติ จั งห วัด 
นครราชสีมาและพัฒนาเพื่อให้มีความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการที่ 
จะสามารถใช้ดูรายงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนและ
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาดังน้ี 5 คือ การศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ 
โปรแกรม Power bi,Visual studio,Mysql server การทดสอบ
การท างานและประสิทธิภาพโดยผู้พัฒนาระบบการน าไปใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ 

ABSTRACT 
This independent study of computer programs The 
objective is to develop an information system for 
reporting electricity and fuel energy sales .Northeast 
region with business intelligence The case study of 
Nakhon Ratchasima Provincial Statistical Office and 
developed to be convenient for users to be able to 
use to view various reports efficiently .There are 5 
work procedures, namely study and gather 
information . System analysis and design, system 
development, functional and performance testing by 
system developers .Use according to objectives 

ค ำส ำคัญ—ระบบธุรกิจอัจฉริยะ,พลังงานไฟฟ้า,พลังงาน
เชื้อเพลิง 

1. บทน า
ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมาตั่งอยู่ที่ถนน มุขมนตรี ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันท าหน้าที่ในการจัดการ
ข้อมูลรายงานต่างๆของจังหวัดนครราชสีมา โดยที่ระบบงา
ปัจจุบันได้มีการเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น สถิติการใช้ไฟฟ้า การ
จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 

 ซ่ึงระบบงานปัจจุบันเป็นการเก็บข้อมูลทั้งอยู่ในส่วน
ฐานข้อมูลและไฟล์ Excel ท าให้เกิดความยุ่งยากในการจัดท า
รายงานที่มีจ านวนมากมีความยุ่งยากและซับซ้อนหรืออาจท าให้
คลาดเคลื่อนได้และรายงานที่ได้ไม่มีการแสดงเป็นรูปแบบกราฟ
หรือแผนภูมิต่างๆให้เห็นการเปรียบเทียบข้อมูลอย่างชัดเจนจึงท า
ให้ยากต่อการตัดสินใจในการบริหารการจัดการงาน ในการ
บริหารจัดการงานซับซ้อนท าได้ยากส่งผลต่อการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานสถิติจังหวัด
นครราชสีมา) 

ดังน้ัน จึงเกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้กระบวนการ
ทางธุร กิจอัจฉริยะ  business intelligence ในการน าเสนอ
ข้อมูลการใช้พลังงานจังหวัดนครราชสีมาน ามาพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการรายงานปริมาณการใช้พลังงานในการน าเสนอ
ข้อมูลในลักษณะของการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบ
กราฟและแผนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดังกล่าวมาข้างต้น  โดยเริ่ม
จากคัดเลือกและกลั่นกรองของข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องกับการใช้
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ ใน
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกันก่อนแล้วโอนเข้าสู่คลังข้อมูล และ
น าข้อมูลจากคลังข้อมูลมาสร้างเป็นลูกบาศก์เพื่อวิเคราะห์
ประเมินผลแบบออนไลน์ (On-line Transaction Processing 
System) จากน้ันน าเสนอข้อมูลรูปแบบรายงานกราฟ แบบ
แผนภูมิภาพ โดยโปรแกรม Power BI สามารถน าเสนอรายงาน
ไ ด้ ทั้ ง  web application แ ล ะ โ ม บ า ย แ อ พ

1



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

2. วัตถุประสงค์ 
.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูลเพื่ อการรายงานการ

จ าหน่ายไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรณีศึกษาส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา 
.2 เพื่อจัดท าระบบรายงานปริมาณการใช้พลังงานโดยการ

ประยุกต์ใช้กระบวนการทางธุรกิจอัจฉริยะในการน าเสนอข้อมูล
การใช้พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารการใช้พลังงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3.ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 
3. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

คือการน าเอาข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่มาก่อให้ประโยชน์สูงสุดเพื่อ
ช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องและแม่นย าโดยใช้เทคโนโลยีเป็น
ส่วนประกอบที่ท าให้ประสบผลส าเร็จเพราะเป้าหมายของ 
Business Intelligence คือ การน าข้อมูลมากมายมาก่อให้เกิด
ประโยชน์กระบวนการในการจัด  Business  Intelligence 
เริ่มต้น ที่การก าหนดแหล่งข้อมูล Data Source ที่จะน ามาเข้าสู่
คลังข้อมูล  

โดยแหล่งข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
คื อ  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ภ า ย ใน  Internal Data Sources แ ล ะ
แหล่งข้อมูล  ภายนอก External Data Sourcesแหล่งข้อมูล
ภายในได้แก่ ข้อมูลการด าเนินงาน Operation Transaction 
ข้อมูลอดีต  Legacy Data เป็นต้นแหล่งข้อมูลภายนอกได้แก่ 
ข้อมูลสถิติจาก สถาบันต่างๆ ข้อมูลของโครงการสารสนเทศอ่ืน 
ๆ บทวิเคราะห์ และบทความวิชาการต่างๆ ซ่ึงในการก าหนด
แหล่งข้อมูลจ าเป็น จะต้องค านึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการเพื่อที่ว่า
ข้อมูลที่น าเข้ามาใช้งาน  จะสามารถสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
ต้องการเม่ือมีการก าหนด แหล่งข้อมูลที่แน่ชัด ขั้นตอนถัดไปคือ
การออกแบบคลังข้อมูล Data Warehouse Design เพราะว่า 
Business Intelligence จ าเป็ นต้ องอาศั ยแหล่ งข้ อ มูลจาก
คลั งข้ อ มูล  Data warehouse เป็ นหลั ก  ซ่ึ งก ารออกแบบ
คลังข้อมูล มีอยู่ด้วยกัน3 แบบ เช่น คลังข้อมูล แบบ Star 
Schema หรือ  Multidimensional Schema คลั งข้ อ มูแบบ 
Relational Schema แ ล ะ  Snowflake Schema ดั ง น้ั น 
Business Intelligence ส่วนใหญ่จะนิยมใช้  คลังข้อมูลแบบ 
Star Schema เป็นฐานข้อมูล 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2.การวิเคราะห์ระบบ  
3.ออกแบบระบบ 
4.การพัฒนาระบบ 
5.การทดสอบระบบและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ระบบงานใหม่ 
 

5. ผลการวิจัย 
ผลการด าเนินงานการด าเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานการจ าหน่ายไฟฟ้าและพลังงาน
เชื้อเพลิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
กรณีศึกษาส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เทคนิค
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ Business intelligence จัดท ารายงาน 
กราฟ ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ 
แสดงความสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธด้าน
ต่างๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 การเรียกดูรายงานการจ าหน่ายพลังงานเช้ือเพลิงผ่านเว็บ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 การเรียกดูรายงานการจ าหน่ายไฟฟ้าผ่านเว็บ 
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ภาพที่ 4 การเรียกดูรายงานผ่าน Mobile application 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 การเรียกดูรายงานผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 การเรียกดูรายงานการจ าหน่ายไฟฟ้าแบบ Dashboard 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 7  การเรียกดูรายงานการจ าหน่ายพลังงานเช้ือเพลิงแบบแดชบอร์ด 

 
ตารางที่ 1 การประเมินด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ใช้งานของระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.รูปแบบการใช้งาน
ระบบ ความยาก-ง่าย 

4.1 2.9 มาก 

2.กระบวนการท างาน
ของระบบ 

4.5 2.7 มากที่สุด 

3.สามารถใช้งานได้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน 

3.8 2.5 มาก 

4.การใช้งานมีความ
รวดเร็ว 

4.1 1.9 มาก 

5.ความถูกต้องของฟังชั่น 4.2 2.5 มาก 

 
จากตารางที่ 1 หลังจากทดลองใช้งานระบบและได้ท า

การประเมิน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใช้งานของระบบ ได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ซ่ึงแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใช้
งานของระบบอยู่ในระบบ 0.40 

 
ตารางที่ 2 การประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ความถูกต้องและความ
แม่นย าของระบบ 

4 2.4 มาก 

2.ตรงตามวตัถุประสงคท์ี่
ต้องการ 

4.1 2.1 มาก 

3.ความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล 

4.4 2.3 มาก 

4.การออกแบบให้ใช้งาน
ง่ายต่อผู้ใช้งาน 

3.9 2.1 มาก 

 
 

3



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

จากตารางที่ 2 หลังจากทดลองใช้งานระบบและได้ท า
การประเมิน ด้านประสิทธิภาพของระบบได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
ซ่ึงแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานของระบบอยู่ใน
ระบบ 0.16 

 
ตารางที่ 3 การประเมินด้านความสะดวก/สวยงาม 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.รายงานมีความ
เหมาะสม 

4.1 1.9 มาก 

2.การจัดรูปแบบง่ายต่อ
การดูข้อมูล 

4.3 3.1 มาก 

3.เมนูต่างๆใช้งานไดง้่าย 3.7 2.1 มาก 
4.ความสวยงาม ทันสมยั 4.3 2.3 มาก 
5.ความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 

4 2.4 มาก 

 
จากตารางที่ 3 หลังจากทดลองใช้งานระบบและได้ท า

การประเมิน ด้านความสะดวก/สวยงามค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ซ่ึง
แสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานของระบบอยู่ใน
ระบบ 0.45 

 
6. สรุปและอภิปรายผล 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานการจ าหน่ายไฟฟ้า
และพลังงานเชื้อเพลิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ กรณีศึกษาส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ประกอบ
ไปด้วย 20 จังหวัด 235 อ าเภอ ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้า 
ปริมาณการจ าหน่ายพลังงานเชื้อเพิลง การด าเนินงานประกอบ
ไปด้วยขั้นตอนดังน้ี  1.รวบรวมความต้องการของระบบ  2.
วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3.พัฒนาระบบ 4..ทดสอบและ
แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดของระบบ 5.สรุปผลการด าเนินงาน 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังน้ี การพัฒนาระบบสามารถ
พัฒนาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ท าการออกแบบไว้และ
สามารถน าไปใช้งานได้จริง 

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศ
เพื่อการรายงานการจ าหน่ายไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยระบบธุรกิจ อัจฉริยะ กรณีศึกษา
ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา พบว่า เม่ือพิจารณาหลาย
ด้านพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ ม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใช้งานของระบบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (𝑥̅ = 4.14) รองลงมาคือ ด้านประสิทธิภาพของระบบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (𝑥̅ = 4.10) สุดท้ายคือด้านความสามารถในการ
ท างานด้านความสะดวก/สวยงาม (𝑥̅ = 4.08) 

7. ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานการจ าหน่ายไฟฟ้า
และพลังงานเชื้อเพลิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ กรณีศึกษาส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา สามารถ
น าไปพัฒ นาต่ อได้ อีกหลายพื้ นที่  ไม่ ได้ จ ากัด อยู่ แค่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังสามารถท ารีพอร์ตกราฟได้อีก
หลายรูปแบบ 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันการส่งพัสดุทางไปรษณีย์ได้รับความนิยมมาก ปัญหา
หน่ึงของผู้ส่งคือแม้จะรู้ที่อยู่ของผู้รับ แต่ผู้ส่งไม่ทราบต าแหน่ง
หรือที่ตั้งของผู้รับ และต้องใช้การโทรศัพท์ถามต าแหน่ง และถ้ามี
การเปลี่ยนผู้ส่ง ผู้ส่งคนใหม่ก็ต้องถามพิกัดของผู้รับอีกครั้ง 
โครงงานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ผู้ส่ง
พัสดุ เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ผู้ส่งพัสดุใช้ในการหาพิกัดที่
อยู่ของผู้รับพัสดุ และช่วยในการวางแผนการส่งพัสดุในแต่ละวัน
ได้ และเม่ือครั้งถัดไปมีการส่งพัสดุไปยังที่อยู่ที่เคยจัดส่ง จะมี
ข้อมูลพิกัดของผู้รับพัสดุบันทึกไว้อยู่แล้ว ท าให้ไม่ต้องโทรถาม
ทางกับผู้รับพัสดุ นอกจากน้ีแอปพลิเคชันยังสามารถสร้างและ
อ่านคิวอาร์โค้ดที่อยู่ของผู้รับได้ ท าให้ผู้ส่งพัสดุไม่ต้องพิมพ์ชื่อ
หรือที่อยู่ผู้รับ โครงงานน้ียังใช้การเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ท า
ให้สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบที่ผู้ส่งหลาย ๆ ผู้
ให้บริการสามารถแชร์ฐานข้อมูลพิกัดผู้รับด้วยกัน 
 
ค ำส ำคัญ: ผู้ส่งพัสดุ, ผู้รับพัสดุ, พิกัดที่อยู่ 
 

ABSTRACT 
Currently, parcel delivery is very popular. One sender's 
problem is that even knowing the recipient's address 
but the sender doesn’t know the location or location 
of the recipient and must use a telephone to ask the 
location and is changing the sender the new sender 
than has to ask the recipient's location again. Mobile 
application project for providing services to parcel 
senders is an application development that the sender 
uses to find the location of the recipient and can help 
plan the package for each day and the next time the 
package is sent to the shipping address will have the 
location information of the package receiver already 

recorded. Prevent having to call the package receiver. 
The application can create and read QR code of the 
recipient’s address preventing the sender of the 
package from typing the name or address of the 
recipient. This project also uses data storage on the 
cloud. Makes it possible to use a model to develop a 
system where multiple senders, service providers, can 
share the recipient coordinate database 
 

1. บทน า 
ด้วยความนิยมในการซ้ือขายออนไลน์ ท าให้ธุรกิจขนส่งมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีผู้ให้บริการขนส่งจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
การส่งพัสดุ จดหมาย หรือแม้แต่อาหาร แต่ปัญหาหน่ึงของการ
ส่งสินค้าและบริการคือ แม้จะทราบที่อยู่ปลายทางของผู้รับ ผู้ท า
หน้าที่ส่งอาจไม่ทราบเส้นทางหรือไม่ทราบพิกัดของผู้รับ  และ
ต้องโทรสอบถามเส้นทางจากผู้รับก่อน หรือหากมีการเปลี่ยนผู้ส่ง 
ผู้ส่งคนใหม่จะต้องโทรถามเส้นทางของผู้รับอีกครั้ง 

เ น่ืองจากผู้ พัฒนาได้ เ ล็ ง เห็นถึงปัญหาที่ เ กิดขึ้น 
โครงงานน้ีจึงจะน าเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับบอก
พิกัดผู้รับจดหมายหรือพัสดุ ที่จะสามารถช่วยผู้ส่งพัสดุในการเก็บ
บันทึกพิกัดของผู้รับพร้อมกับที่อยู่ และช่วยให้ผู้ส่งสามารถวาง
แผนการส่งในแต่ละวันได้ โดยจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดบนระบบ
คลาวด์ ท าให้ในอนาคตสามารถพัฒนาระบบให้ผู้ใช้จากบริษัท
หรือหน่วยงานที่ต่างกัน สามารถใช้ฐานข้อมูลพิกัดร่วมกันได้ ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์กับผู้ให้บริการขนส่งทั้งหมด ทั้งเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายและช่วยวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วย 
 บทความน้ีมีโครงสร้างดังน้ี ในบทที่ 2 ของบทความน้ี
จะน าเสนอและเปรียบเทียบระบบบอกพิกัดที่อยู่และการน าทาง 
บทที่ 3 น าเสนอการออกแบบระบบ บทที่ 4 ผลการด าเนินงาน 
และบทที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน 
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2. ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลงานที่เก่ียวข้องกับโครงงานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับบอกพิกัดผู้รับจดมายหรือพัสดุบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
2.1 แอปพลิเคชัน GOOGLE MAP 
แอปพลิเคชัน Google Map เป็นแอปพลิเคชันไว้บอกต าแหน่ง
พิกัดและเส้นทางและ สามารถบอกบริเวณที่ มีการ จราจร
หนาแน่น บอกสถานที่ใกล้เคียง และยังสามารถน าทางตามพิกัด
ที่เราปักหมุดไว้ได้ [1] 
ข้อดี 

- ผู้ใช้สามารถหาพิกัดสถานที่ต่าง ๆ 
- มีเส้นทางเดินทางพร้อมเวลาในการเดินทาง 
- สามารถบอกสภาพการจราจร 

ข้อเสีย 
- แผนที่ในประเทศไทยมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถระบุถึง

พิกัดของต าแหน่งบ้านเลขที่ได้ 
 
2.2  Line Man 
แอปพลิเคชัน line man เป็นแอปพลิเคชันที่อ านวยความสะดวก
คือสามารถสั่งอาหาร เรียกรถแท็กซ่ี ส่งพัสดุ สั่งของที่ร้านสะดวก
ซ้ือ แมสเซ็นเจอร์ โดยการล็อคอินผ่านไลน์ และเลือกหัวข้อที่
ต้องการใช้บริการ โดยการใช้บริการต่าง ๆจะมีการระบุพิกัดของ
ผู้ใช้ผ่านแผนที่ [2] 

 
ภาพที่ 1 หน้าแอปพลิเคชันไลน์แมน 

ข้อดี 
- มีฟีเจอร์ให้เลือกใช้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ 
- สามารถรู้ต าแหน่งของผู้ใช้ทั้งสองฝ่าย 

ข้อเสีย 
- ไม่สามารถระบุต าแหน่งที่ชัดเจนได้ 

 
 

2.3 ไปรษณีย์ 
2.3.1 ไปรษณีย์ไทย 
ไปรษณีย์ไทยให้บริการส่งจดหมายและพัสดุ ในการส่งจะมีการจัด
ตามล าดับศักดิ์ คือ จดหมายหรือพัสดุ EMS จดหมายหรือพัสดุ
ลงทะเบียน จดหมาย สิ่งตีพิมพ์ และ พัสดุ จะมีการจัดบุรุษ
ไปรษณีย์ที่ส่งตามโซนน าจ่ายตามระยะทางโดยแบ่งตามหมู่และ
ต าบล ซ่ึงในแต่ละจังหวัดจะมีต าบลที่ไม่ซ้ ากันดังน้ันการแบ่ง
จดหมายหรือพัสดุต่าง ๆ  จึงเริ่มจากการแบ่งตามต าบลก่อนและ
ทางไปรษณีย์ไทยจะจัดจดหมายหรือพัสดุตามล าดับเลขที่บ้าน
จากน้อยไปมากเสมอเพื่อง่ายต่อการจัดส่ง 
อย่างไรก็ตาม ในการน าส่งพัสดุของไปรษณีย์ไทยไม่มีการจัดเก็บ
พิกัดที่ตั้งของผู้รับ หากบุรุษไปรษณีย์ไม่ทราบพิกัดที่ต้องจัดส่งจะ
มีการปักหมุดพิกัดน้ันในแอปพลิเคชันกูลเกิลแมพ แต่จะไม่มีการ
บันทึกพิกัดของผู้รับในฐานข้อมูล [3] 

 
2.3.2 เคอรี่ (Kerry) 
เคอรี่เป็นผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและ
เป็นที่รู้จัก ล าดับการจัดส่งของเคอรี่ก็จะมีการแบ่งตามบริการ
การจัดส่งว่าต้องการจัดส่งแบบใด เช่น 2Day หมายความว่าการ
จัดส่งภายใน 2 วันท าการซ่ึงในกรณีน้ีจะเป็นการจัดส่งตาม
ต่างจังหวัด   SameDay หมายถึง การจัดส่งในวันน้ันเลยซ่ึง
บริการน้ีในปัจจุบันจะมีแค่เพียงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
เท่า น้ัน หรือ A.M. คือการจัดส่ง ก่อนเที่ยง วันใน วันถั ด ไป 
นอกจากน้ียังให้บริการเก็บเงินปลายทาง ท าให้สะดวกต่อผู้ขาย
ออนไลน์มาก  
ในการส่งพัสดุของเคอรี่ไม่มีการบอกพิกัดที่ตั้งของผู้รับจะมีเพียง
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเท่าน้ัน จึงต้องใช้ความช านาญ
ของพนักงานน าส่งในเส้นทางน้ัน ๆ  ในการน าส่งพัสดุของเคอรี่
น้ันเป็นนโยบายของทางบริษัทซ่ึงต้องท าทุกครั้งที่มีการไปส่งพัสดุ
ให้กับผู้รับจะต้องโทรหาผู้รับก่อนหน้าการไปส่ง 5 นาที เพราะ
พัสดุบางชนิดมีการเก็บเงินปลายทาง หากผู้รับไม่ต้องการให้โทร
จะมีการระบุก่อนจัดส่งแต่ผู้รับจะต้องไปรับพัสดุเองที่ส านักงาน
ซ่ึงทางเคอรี่จะมาการส่งข้อความของผู้รับพัสดุว่าพัสดุมาถึงที่
ส านักงานแล้ว [4] 
 

3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

แอปพลิเคชันส าหรับบอกพิกัดผู้รับพัสดุ จะแบ่งโครงสร้างการ
ท างานของแอปพลิเคชันเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนลงทะเบียนผู้ใช้ 
ส่วนการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ และส่วนแสดงผลลัพธ์ โดยเก็บ
ข้อมูลผ่าน Firebase ซ่ึงเป็น Platform ที่รวบรวมเครื่องมือต่าง 
ๆ ส าหรับการจัดการในส่วนของ Backend โดย Firebase มีการ
บริการทางด้าน Database ที่เป็นลักษณะ NoSQL ช่วยให้ง่ายใน
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การเก็บและตรวจสอบข้อมูลใน Mobile Application โดยมีข้อดี
ที่ Realtime Database และจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลานด์ [5] 
 
3.1 ส่วนลงทะเบียนผู้ใช้ 
แอปพลิเคชันส าหรับบอกพิกัดผู้รับจดหมายหรือพัสดุเป็นแอป
พลิเคชันบอกพิกัดที่อยู่ของผู้รับพัสดุซ่ึงเป็นข้อมูลลับของบริษัท 
จึงต้องมีการลงทะเบียนเพื่อจ ากัดผู้ใช้ที่สามารถเข้าแอปพลิเคชัน
น้ีให้เป็นบุคคลของบริษัทเท่าน้ัน ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจะต้องใส่
ข้อมูลดังน้ี อีเมลเฉพาะเจาะจงซ่ึงเป็นการจ าลองว่าเป็นอีเมลของ
บริษัทหน่ึง โดยในที่น้ีให้ใช้เป็นอีเมลที่แอดเดรสที่ตรงกันคือ 
“@silpakorn.edu” เป็นโดเมนทดลองในการแทนที่อีเมลของ
องค์กร และยังประกอบด้วย ชื่อ และ นามสกุล ของผู้ใช้ ดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลผู้ใช้ 

Attribute Field 
Type 

Field 
Size 

Field 
Description 

UID (PK) char 28 รหัสผู้ใช ้
E-mail char 100 อีเมล 

Password char 50 รหัสผ่าน 
Firstname char 100 ช่ือ 
Lastname char 100 นามสกุล 

 
- UID คือ รหัสของผู้ใช้ที่ได้มาจากการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้

งาน ซ่ึงได้มาจากการใช้ระบบยืนยันตัวตนใน Firebase 
 

 
ภาพที่ 2 แผนผังการท างานของการลงทะเบียน 

 

3.2 ส่วนการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ 
เม่ือผู้ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเพิ่มข้อมูลที่อยู่ของ
ผู้รับพัสดุได้ เน่ืองจากที่อยู่ของผู้รับพัสดุมีความหลากหลาย เช่น 
คนที่มีชื่อซ้ ากัน หรือชื่อนามสกุลเดียวกัน หรือบางชื่อ -สกุล 
อาจจะมีที่อยู่ได้หลายที่  จึงท าการเป็นข้อมูลมีหลายแบบ ตาม
ตารางที่ 2  

ในแอปพลิเคชันการเก็บข้อมูลจะมีทั้งแบบการเพิ่ม
ข้อมูลเอง และแบบการสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ง่ายและรวดเร็ว
ในการเก็บข้อมูลที่อยู่ของผู้รับ 
 

ตารางที่ 2 ตารางข้อมูลผู้รับพัสดุ 
 

Attribute Field 
Type 

Field 
Size 

Field 
Description 

Cus_firstname char 100 ช่ือ 
Cus_lastname char 100 นามสกุล 

Number char 50 บ้านเลขที่ 
Dormitory char 100 หอพัก 

Roomnumber char 50 เลขที่ห้อง 
Group char 50 หมู่ 
Road char 100 ถนน 
Alley char 100 ซอย 

Subdistrict char 100 ต าบล 
District char 100 อ าเภอ 

Province char 100 จังหวัด 
Code char 10 รหัสไปรษณีย์ 

Latitude double - ค่าละติจูด 
Longtitude double - ค่าลองติจูด 

 
 
3.3 ส่วนแสดงผลลัพธ์ 
ในส่วนน้ีจะแสดงข้อมูลของผู้รับพัสดุทั้งหมดโดยสามารถค้นหา
และเก็บบันทึกผู้รับพัสดุที่ต้องการ และสร้างคิวอาร์โค้ดจาก
ข้อมูลของผู้รับพัสดุได้ด้วย ตามผังการท างานในรูปที่ 3 
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ภาพที่ 3 แผนผังส่วนการแสดงผลลัพธ์ 

โดยส่วนการแสดงผลลัพธ์ จะมีการแสดงผลผ่าน Google Map  
คือบริการแผนที่ของ Google ซ่ึงให้บริการทางแผนที่ทั้งหมด 
และ Google Maps API ในการปักหมุดแผนที่จากละติจูด ลองติ
จูด โดยการดึงข้อมูลมากจาก Firebase 

 
ภาพที่ 4 ตวัอย่างการปักหมุดใน Google Map 

 
4. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงานการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับบอกพิกัดผู้รับ
จดหมายหรือพัสดุ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ส่งพัสดุ ซ่ึงแอป
พลิเคชันจะมีดังต่อไปน้ี 

หน้าลงทะเบียนผู้ใช้ ผู้ส่งพัสดุจะต้องลงทะเบียนเพื่อ
เข้าใช้งานโดยใส่ข้อมูลของผู้ใช้แล้วลงทะเบียน 

 
ภาพที่ 5 หน้าลงทะเบียนผู้ใช้ 

เม่ือลงทะเบียนส าเร็จจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานแอปพลิเค
ชันได้ 

 
ภาพที่ 6 หน้าเข้าสู่ระบบ 

เม่ือทราบที่อยู่ของผู้รับพัสดุสามารถเพิ่มข้อมูลและที่อยู่ของผู้รับ 
 

 

ภาพที่ 7 หน้าการจัดเก็บข้อมูลด้วยการพิมพ์ 

สามารเพิ่มข้อมูลจากการแสกนคิวอาร์โค้ด เม่ือกดปุ่ม “ตกลง” 
เพื่อเก็บข้อมูลจะดึงพิกัดปัจจุบันมาบันทึก เพื่อให้ทราบที่อยู่ของ
ผู้รับ 
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ภาพที่ 8 หน้าสแกนคิวอาร์โค้ด 

 

 

ภาพที่ 9 หน้าเพ่ิมข้อมูลจากการสแกนคิวอาร์โค้ด 

หากข้อมูลของผู้รับพัสดุที่ต้องการเก็บมีข้อมูลอยู่แล้วจะมี 
หน้าต่างแสดงว่า “มีข้อมูลอยู่แล้ว” 

 

ภาพที่ 10 หน้าแสดงข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บซ้ า 

เม่ือเพิ่มข้อมูลผู้รับพัสดุแล้วจะสามารถดูพิกัดที่อยู่ของผู้รับพัสดุ
โดยเลือกที่ชื่อของผู้รับพัสดุคนน้ัน 

 
ภาพที่ 11 หน้ารายชื่อผู้รับพัสดุ 

 

 

ภาพที่ 12 หน้าบอกพิกัดของผู้รับพัสดุ 

ค้นหาจากชื่อของผู้รับพัสดุจะแสดงข้อมูลของผู้รับน้ันและ แสดง
พิกัดที่ต้องของผู้รับพัสดุ 

 

 
ภาพที่ 13 หน้าค้นหาผู้รับพัสด ุ

ในแอปพลิเคชันสามารถสร้างคิวอาร์โค้ดของผู้ใช้ออกมาได้ เพื่อ
ใช้ในการสแกน เพื่ออ่านข้อมูลในครั้งต่อไป 
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ภาพที่ 14 หน้าการสร้างคิวอาร์โคด้ 

 

 

ภาพที่ 15 คิวอาร์โคด้ของผู้รับพัสดุ 

สามารถแสดงพิกัดทั้งหมดของผู้รับพัสดุบนแผนที่เพื่อดูว่า ที่ตั้ง
ของผู้รับอยู่ที่ใดบ้าง 

 

ภาพที่ 16 หน้าแสดงรายชื่อทัง้หมดของผู้รับพัสดุ 

 
ภาพที่ 17 หน้าแสดงพิกัดทั้งหมดของผู้รับพัสดุ 

บันทึกข้อมูลของผู้รับเพื่อสะดวกในการหาพิกัด และเม่ือต้องการ
น าออกจากการบันทึกก็สามารถลบออกได้เพื่อสะดวกในการใช้
งานในครั้งต่อไป 

 
ภาพที่ 18 หน้าบันทึกข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องการลงในบันทึก 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลในบันทึกสามารถลบ และบันทึกข้อมูล
ใหม่ได้ 

 

ภาพที่ 19 หน้าข้อมูลที่ถูกบันทึก 
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5. สรุปผลการด าเนินงาน  
 จากผลการด าเนินงานพบว่า สามารถเพิ่มข้อมูลและพิกัดที่อยู่

ของผู้รับพัสดุลงในฐานข้อมูล Firebase และดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดงผล สามารถสร้างคิวอาร์โค้ดจากรายชื่อของ
ผู้รับพัสดุ และเพิ่มข้อมูลโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด รวมทั้ง
สามารถแสดงพิกัดบนแผนที่เพื่อน าทางไปยังพิกัดที่อยู่ของผู้รับ
พัสดุ การเก็บพิกัดที่อยู่ของผู้รับพัสดุอาจมีการคลาดเคลื่อนของ
พิกัดขึ้นอยู่กับโทรศัพท์เคลื่อนที่และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของแต่
ละบุคคลได้   
 จากการให้นักศึกษาคณะวิทยาศาตร์จ านวน 20 คน 
ทดลองใช้แอปพลิเคชันส าหรับบอกพิกัดผู้รับจดหมายหรือพัสดุ 
และท าแบบสอบถาม ได้ดังตารางที่ 3 

 
เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนน 
จากจ านวนระดับขั้น 5 ชั้นน ามาค านวณได้จากสูตรน้ี 
   

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนระดับชั้น
  = 

5−1

5
 = 0.8 

  
 ดังน้ันสามารถแบ่งช่วงคะแนนในแต่ระดับชั้น ดังน้ี 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 

ตารางที่ 3 ตารางผลการท าแบบสอบถาม 

หลังจากได้ท าการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้แล้วสามารถ
วิเคราะห์ผลได้ดังน้ี 
- โปรแกรมสามารถใช้ง่ายไม่ซับซ้อนอยู่ใน ระดับดีมาก 
- สีของแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมกับการใช้งานอยู่ใน ระดับ
ดีมาก 
- ตัวอักษรมีความเหมาะสมไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปอยู่ใน ระดับดี
มาก 
- แอปพลิเคชันมีประโยชน์ในการใช้งานอยู่ใน ระดับดีมาก 
- แอปพลิเคชันมีความเหมาะสมกับผู้ใช้อยู่ใน ระดับดีมาก 
 

เอกสารอ้างอิง 
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[4] K. Express, "Kerry Express," [Online]. Available: 
https://th.kerryexpress.com/th/home/. 
[5] "Firebase," 20 June 2019. [Online]. Available: 
https://firebase.google.com/. 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

ดี
มาก 
5 

ดี 
4 

ปาน
กลาง 

3 

พอใช้ 
2 

ปรับปรุง 
1 

1. แอป
พลิเคชัน
ใช้ง่าย 

5 15 0 0 0 

2. สีของ
แอป
พลิเคชัน
มีความ
เหมาะสม 

9 8 3 0 0 

3. ตัวอักษร
มีความ
เหมาะสม 

7 11 2 0 0 

4. มี
ประโยชน์
ในการใช้
งาน 

10 8 2 0 0 

5. มีความ
เหมาะสม
กับผู้ใช้ 

11 7 2 0 0 
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Management Systems Changing the tires of a ten-wheel car 
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บทคัดย่อ 
ในการพัฒนาระบบการจัดการ การเปลี่ยนยางของรถสิบล้อ
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานของ
บริษัท ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
โดยในแต่ละส่วนของโปรแกรมมีการสนับสนุนกระบวนการ
ท างานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งในส่วนการจัดเก็บข้อมูลรถ
สิบล้อ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลเจ้าของธุรกิจ และข้อมูลลูกค้า 
รวมถึงข้อมูลการซ่อมบ ารุงยางของรถสิบล้อซ่ึงระบบน้ี
สามารถท างานได้ตรงตามที่ต้องการของกระบวนการทาง
ธุรกิจ งานที่ได้มีความถูกต้องและอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ ใ ช้  ซ่ึ งผลที่ ได้ รั บ จ ากการประ เ มิ นค วามพึ ง พ อ ใ จ 
ประสิทธิภาพการใช้งาน ระบบผลการประเมินพบว่ามีความ
พึงพอใจระบบอยู่ในระดับมาก 

 
ค ำส ำคัญ: รถสิบล้อ , ยางรถสิบล้อ, การเปลี่ยนยาง 

 
                 ABSTRACT 

In the development of a forecasting system for 
changing tires in a ten-wheel vehicle maintenance 
system by using information technology in business 
operations. The objective is to help facilitate the 
work of the company. Reduce errors and increase 
work efficiency, with each part  
of the program fully supporting the work process, 
both in the storage of ten-wheel vehicles. 
Employee Information Business owner information 
and customer information Including tire 
maintenance data for ten-wheel vehicles, this  
system can work exactly as needed in the business 
process. The work has been correct and facilitated 
the users. Which the results obtained from the 
satisfaction assessment Performance The system 

found that the system satisfaction was at a high 
level. 

 
Keywords: Ten-wheeled vehicle, ten-wheeled tire, 
tire change  

 
       1. บทน า 

รถสิบล้อมีความส าคัญอย่างยิ่งในการขนสินค้าซ่ึงคนไทยใน
ประเทศส่วนใหญ่ประมาณ 50% มักเลือกใช้บริการจากรถ
สิบล้อเพราะสามารถบรรทุกได้มากถึง 20 ตัน หรืออาจ
มากกว่าน้ีแล้วแต่ลักษณะของรถ โดยปกติแล้วรถสิบล้อจะ
สามารถบรรทุกสิ่งของได้หลากหลายเน่ืองจากขนาดที่ใหญ่ 
ตั้งแต่อิฐ หิน ปูน ดิน ทราย ไปจนถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ซ่ึงน้ าหนักของสิ่งของที่บรรทุกจะส่งผลกับ ช่วง
ล่าง และยางของรถ นอกจากน้ีระยะทางและสภาพพื้นถนน
ก็มีผลต่อยางซ่ึงอาจท าให้เกิดผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อยางของรถสิบล้อได้ และในปัจจุบันต้นทุนในการ
ซ่อมบ ารุงยางรถสิบล้อมีมูลค่าสูง เพราะการตลาดของยาง
ใหญ่เรเดียลเพิ่มขึ้นจาก 50% มาเป็น 70% ในปี 2560 และ
ยางคุณภาพสูงอ่ืนๆ ราคาจ าหน่ายเส้นละประมาณ 7,000 - 
10,000 บาทซ่ึงเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงพอสมควรต่อการ
เปลี่ยนยางแต่ละครั้งของรถสิบล้อ  
         ยางรถสิบล้อเป็นสิ่งส าคัญมากของรถสิบล้อเพราะ
ต้องใช้ในการขนส่งธุรกิจด้านการขนส่งทางรถสิบล้อ ด้าน
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจรถสิบล้อน้ันยังไม่มีหลักการ
ในการเปลี่ยนยางของรถสิบล้ออย่างเป็นระบบจึงเป็นเหตุให้
ต้องเปลี่ยนยางรถสิบล้อค่อนข้างบ่อย เพราะยังไม่มีการดูแล
รักษาอย่างเป็นระบบจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการ
จัดการ การเปลี่ยนยางของรถสิบล้อเก่ียวกับระยะเวลาที่จะ
เปลี่ยนยางเข้ามาช่วยจัดการในการเปลี่ยนยางจึงมีการน า
เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
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เพื่อเพิ่มความสะดวกและแม่นย าขึ้นให้กับระบบ อีกทั้งยัง
ช่วยลดการเสียเวลาในการตรวจเช็คยางแต่ละเส้น และ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยางแต่ละครั้ง 
 

2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีหลักการเปลี่ยนยางของรถสิบล้อ 
2.1.1 การเปลี่ยน หมายถึง แปรหรือเปลี่ยนจากลักษณะ

หรือภาวะเดิม เอาสิ่งหน่ึงมาแทนกับอีกสิ่งหน่ึงให้มีสภาพ
ที่ พร้ อมจะ ใช้ ง านอยู่ตลอด เวลา หรื อ เ รี ยก ว่าการ
บ ารุงรักษาหลังเกิดการเสียหาย 

2.1.2 รถสิบล้อ หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสิ่งของ 
เป็นยานพาหนะที่ส าคัญในการประกอบกิจการเพื่อการค้า 
ซ่ึงมีหลายขนาด และหลายรูปแบบ 
2.1.3 ระบบการจัดการ  หมายถึง เป็นโปรแกรมที่ท า

หน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อผู้ใช้กับฐานข้อมูลเพื่อ
จัดการ และควบคุมความถูกต้องความซ้ าซ้อนและ
ความส าคัญระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล 
 
2.2 ทฤษฎีโปรแกรม Visual Studio 2017 
        เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบ
ต่างๆ ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์น้ัน
พัฒนาโปรแกรม เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน  ในปัจจุบัน 
Visual Studio สามารถใช้ได้กับภาษาโปรแกรมที่เป็น
ภาษาดอตเน็ต เช่น VB และ VB.NET C++ C#  เน่ืองจาก
ไมโครซอฟต์ได้พัฒนาโปรแกรมและภาษาขึ้นมาควบคู่กัน
เพื่อให้ใช้งานได้ซึ่งกันและกัน 
 
2.3ทฤษฎีโปรแกรมภาษา VB.NET 
Visual Basic.NET (VB.NET) เป็นภาษารุ่นที่สามในการ
เขียนโปรแกรมแบบ event-driven programming (การ
เขียนโปรแกรมที่ขึ้นกับเหตุการณ์ ) ซ่ึงมาพร้อมกับ
เครื่องมือพัฒนาจาก Microsoft เปิดตัวครั้งแรกในปี  

1991 และได้รับการพัฒนาให้ดีมากขึ้นจนถึงปี 2008 โดย 
ภาษา Visual Basic น้ันถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการ
เรียนรู้และง่ายต่อการใช้งานภาษา Visual Basic น้ันถูก
พัฒนามาจากภาษา Visual Basic ภาษาเขียนโปรแกรมที่
เข้าใจง่ายส าหรับผู้เริ่มต้น 

 
2.4 Adobe Photoshop CC 2018 
เป็นโปรแกรมที่อยู่ในตระกูล  Adobe  ที่เอาไว้ใช้ส าหรับ
ต กแต่ ง ภ าพและภ าพกร าฟฟิ กต่ า ง  ๆ ได้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เช่น นิตยสาร  สิ่งพิมพ์ ด้านมัลติมีเดีย และ
ทั้งน้ียังสามารถตกแต่งและตัดต่อภาพได้อีกด้วยและยังมี

การใส่  effect ต่าง ๆให้กับรูปภาพและตัวหนังสือ และ
สามารถท าภาพถ่ายให้เป็นภาพเขียนได้เป็นต้น 

 
2.5 ทฤษฎีโปรแกรม Microsoft SQL Server (SQL) 
SQL ย่อมาจากค าว่า Structured Query Language เป็น
ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือที่ เ รียกว่า ดีบี เ อ็มเอส 
(DBMS) ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้
กับฐานข้อมูล เพื่อจัดการและควบคุมความถูกต้อง ความ
ซ้ าซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ภายใน
ฐานข้อมูล และเป็นฐานข้อมูลในลักษณะ  Database 
Server   
 
2.6 โปรแกรม Weka 
โปรแกรม Weka เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วย เทค นิค เห มืองข้ อ มูล เทค นิค เหมืองข้ อ มูลคือ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลจ านวนมากเพื่อหา
ความสัมพันธ์ รูปแบบและแยกประเภทของข้อมูล และ 
weka น้ันยังได้รวบรวมเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล
หลายๆ เทคนิคเข้าไว้ด้วยกัน แถมยังสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเหล่าน้ีได้ง่ายๆ  
 

3. ขั้นตอน และกระบวนการท างานของระบบ 
การพัฒนาระบบการจัดการ การเปลี่ยนยางของรถสิบล้อ
ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน ดังน้ี 

 
3.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงาน โดยระบบเดิมยังคงด าเนินธุรกิจโดยไม่ได้
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ยังคงจัดเก็บข้อมูลอยู่ ใน
รูปแบบเอกสาร โดย ใช้ โปรแกรม Microsoft Word 
Microsoft Excel และจัดเก็บในรูปแบบกระดาษเท่าน้ัน 
จึงท าให้ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นจ านวนมาก 
ท าให้ยากต่อการค้นหา เพิ่ม และแก้ไข้ข้อมูล รวมทั้งยัง
เสี่ยงต่อการท าข้อมูลสูญหายอีกด้วย 
 
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบระบบการจัดการ การ
เปลี่ยนยางของรถสิบล้อผู้วิจัยได้ด าเนินงานเป็นขั้นตอน
ดังน้ี 
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3.2.1 แผนภาพขั้นตอนการท างาน Work Flow 

      
 

ภาพที่ 1 แผนภาพขั้นตอนการท างานของเจ้าของ 
 

 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพขั้นตอนการท างานของพนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 คอนแท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram)   
 

 
ภาพที่ 3 คอนแท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) 

 
3.2.3 แผนภาพกระแสข้อมูล Data Flow Diagram 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพกระแสข้อมูล Data Flow Diagram 

 
3.3 ข้ันตอนการเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ 
3.3.1 การแยกประเภทข้อมูล  
เป็นการน าข้อมูลที่เก็บมา มาแยกเป็นขั้นตอนต่างๆที่พอ
ส าหรับการวิเคราะห์ และแยกประเภทของข้อมูลที่ตรงกับ
การวิเคราะห์ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้ความ
สมบูรณ์มากที่สุด 
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3.3.2 การสังเขปข้อมูล  
เป็นการน าข้อมูลดิบที่เก็บรวบรวมมา มาจัดระเบียบให้อยู่
ในรูปแบบข้อมูลใหม่อย่างเรียบร้อยและมีขนาดกะทัดรัด
สะดวกต่อการน าไปวิเคราะห์ในขั้นต่อไป  
3.3.3 โมเดลท านายต าแหน่งยางของรถสิบล้อ 
โมเดลท านายต าแหน่งยางของรถสิบล้อจากพฤติกรรมการ
ใช้งานรถสิบล้อ โดยใช้โปรแกรม Weka มีขั้นตอนการ
ท างานดังน้ี 

1.ข้อมูลเข้า ข้อมูลเข้าคือผลการรวบรวม
พฤติกรรมการ ใช้ ง านของรถสิบล้ อจากโปรแกรม 
Microsoft Excel จ านวนข้อมูลรถสิบล้อ 20 คัน ต าแหน่ง
ยาง 22 ต าแหน่ง แบ่งออกเป็นยางสภาพมือ1 และ มือ2 
ไฟล์วิเคราะห์ทั้งหมด 22 ไฟล์ เข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรม 
Weka โดยมีข้อมูลที่ เ ก็บมีดังน้ี ทะเบียนรถ (License 
Plate), ต าแหน่งยาง (Tire No), ยี่ห้อยาง (Tire brand), 
ขนาด(Size), ประเภทดอกยาง (Tread type), ชนิดยาง
(Tire type), สิ นค้ า  (Order), น้ า ห นัก (Weight), ร วม
กิโลเมตรก่อนเปลี่ยน (Total Change Km), ถนน (Road 
Type), ความเร็ว/ชั่วโมง(speed / hour), ชนิดเครื่องยนต์ 
(Motor Type), อายุการใช้งานรถ (Lifetime/Year), วัน
ใส่ยาง (Start tire),  วันถอดยาง (Change tires) และ 
รวมวันเริ่มต้นใช้งาน (ใส่ - เปลี่ยนยาง) (Total Start-
Change) 
 2. ใ ช้ ฟั ง ก์ ชั น  Linear Regression ใ น ก า ร
วิเคราะห์ผลในแต่ละต าแหน่ง  

3. การหาข้อสรุปของข้อมูล  
เป็นการคัดเลือกข้อมูลที่สอดคล้องและมีความสัมพันธ์กัน
มาวิเคราะห์หาผลลัพธ์ของข้อมูลที่ ต้องการและ เลือก
ขนาดของข้อมูลที่เหมาะสมกับกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ต้องการ 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาโมเดลในการพยากรณ์
วันเปลี่ยนยางตามต าแหน่งต่าง ๆของรถสิบล้อและ
น าไปใช้ในระบบ 

5. การประเมินผลและการแสดงข้อมูลเป็นการ
น าข้อมูลที่ได้จากการท าเหมืองข้อมูลมาประเมินผลและ
ทดสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีความตรงกับ ความต้องการหรือไม่ 
  
3.4 การพัฒนาระบบ 
ในขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการ การเปลี่ยนยางของ
รถสิบล้อได้พัฒนาโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows10 
ในส่ วนของ  Webserver ใช้  Google Chrome ติดตั้ ง
พร้อมกับโปรแกรม Windows10 ซ่ึง เป็นโปรแกรม 
Webserver ในการใช้ โปรแกรมภาษา VB.NTE และ 

HTMLในการสร้างหน้าเว็บไซต์และออกแบบหน้าจอการ
ติดต่อกับผู้ใช้งานและยังใช้โปรแกรม Weka ในส่วนของ
การวิเคราะห์ข้อมูลในบางส่วนให้มีความแม่นย ามากขึ้น 
เพื่อให้ระบบท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วน
โปรแกรมการจัดการฐานข้ อ มูล ใช้  Microsoft SQL 
Server การเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม Visual Studio กับ
ฐานข้อมูล SQL 

 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
3 .5 .1  ฮาร์ ดแวร์  ได้ แ ก่  Computer Intel  Core i7-
8750H 
3.5.2 ซอฟต์แวร์ ได้แก่ Operating System, Window 
10 , Microsoft Visual studio 2017, Microsoft SQL 
server 2014, Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Visio, โปรแกรม Weka 
 
                4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 ผลจากการพัฒนาระบบการจัดท าระบบการจัดการ 
การเปลี่ยนยางของรถสิบล้อแสดงหน้าจอเมื่อเริ่มเข้าสู่
โปรแกรม ดังน้ี 

         
ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงข้อมูลลูกค้า 

ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อลดการสูญหายของ
ข้อมูล และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล  
 

    
               ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงข้อมูลพนักงาน 
  ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลพนักงาน เพื่อลดการสูญหาย
ของข้อมูล และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูล  
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           ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงข้อมูลใบส่งของ 
ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลใบส่งของ เพื่อลดการสูญหายของ
ข้อมูล และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 
 
 

 
                   ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงข้อมูลยางรถสิบล้อ 
  ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลยางรถสิบล้อ เพื่อลดการสูญ
หายของข้อมูล และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูล   
 
 

        
                 ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงข้อมูลรถสิบล้อ 
ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลรถสิบล้อที่มีทั้งหมด เพื่อลดการ
สูญหายของข้อมูล และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
ค้นหาข้อมูล  

        
   ภาพที่ 10 หน้าจอแก้ไขข้อมูล 

หน้าจอที่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ หากมีการคีย์ข้อมูล
ผิดพลาด 
 
 

 
                  ภาพที่ 11 หน้าจอผลการวิเคราะห์ 
ช่วยในการวิเคราะห์การเปลี่ยนยางท านายก่อนล่วงหน้า 
ผลการวิเคราะห์สามารถบอกข้อมูลถึงต าแหน่งที่ถึงเวลา
เปลี่ยนยาง 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อโมเดลในการพยากรณ์
วันเปลี่ยนยางตามต าแหน่งต่าง ๆของรถสิบล้อ 

 
ภาพที่ 12 ผลสมการจากโปรแกรม Weka 

 
         สมการการวิเคราะห์ในโปรแกรม Weka จาก 
  ต าแหน่งยางที่ 111 เพื่อค านวณหาวันในวันเปลี่ยนยาง 

Total Start-Change = 
-0.5228*  Weight+ 

1.7524* speed / hour+ 
-4.2825* Motor Type+ 
9.5646* Lifetime/Year+ 

-103.02546     (1) 
Mean absolute error = 6.0087 
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 ผลการค านวณจากสมการจะมีค่าเท่ากับ 
6.0093 ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับค่า Mean absolute error 
     4.3 ค าอธิบายศัพท์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
Total Start-Change   คือ รวมจ านวนวันใส่ยางและถอด
ยาง 
Weight    คือ น้ าหนักของสินค้าที่รถสิบล้อน้ันบรรทุก 
speed / hour   คือ ความเร็วของการขับรถต่อชั่วโมง 
Motor Type   คือ  ชนิดเครื่องยนต์ของรถสิบล้อ 
Lifetime/Year   คือ อายุการใช้งานของรถสิบล้อ 
 

5. การทดสอบ 
ผู้วิจัยได้ทอสอบความพึ่งพอใจต่อการใช้งานระบบจาก
ผู้ใช้งานด้วยแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 
แบ่งระดับความพึ่งพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 10 ข้อ และด้านประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
จ านวน 5 ข้อและท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( =4.19) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.22 ) 

 ในการประเมินประสิทธิภาพการท างานเพื่อ
การจัดการะบบการจัดการ การเปลี่ยนยางของรถสิบล้อ
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าของธุรกิจและพนักงานในบริษัท 
เจ้าของธุรกิจ จ านวน 2 คน พนักงาน 8 คน ซ่ึงวิเคราะห์
ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึ่งพอใจ 
เก่ียวกับรูปแบบระบบ โดยมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ และ
ผลดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพอใจ 

 
6. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

ระบบการจัดการ การเปลี่ยนยางของรถสิบล้ อถู ก
พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้การท างานของบริษัทเป็นระบบขึ้น 
ง่ายและสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจ ลดความผิดพลาดใน
การท างานมากขึ้น ระบบการจัดการ การเปลี่ยนยางของ
รถสิบล้อจะวางแผนนการเตรียมอุปกรณ์การเปลี่ยนยาง 
รวมถึงการเตรียมรถสิบล้อไว้ใช้งานแทนรถคันที่ถูกระบบ
สั่งเปลี่ยนยาง ซ่ึงจะท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการ
จัดการการท างานอย่างเป็นระบบ 
 ระบบการจัดการ การเปลี่ยนยางของรถสิบล้อ 
ได้มีการพัฒนาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของระบบ คือ  

1. เพื่อคาดการณ์เก่ียวกับยางรถสิบล้อเม่ือถึง
เวลาที่ต้องซ่อมบ ารุง  

2. เพื่อให้ข้อมูลยางและข้อมูลอ่ืน ๆ มีการ
จัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อลดการสูญหาย 

3. เพื่อสามารถค้นหาประวัติการซ่อมของยางรถ
สิบล้อได้รวดเร็วมากขึ้น 
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4. เพื่อจัดเ ก็บข้อมูลการ ซ่อมยางให้ อยู่ ใน
ฐานข้อมูลเพื่อความเรียบร้อยต่อการค้นหาข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้ออกแบบ และพัฒนาระบบการ
จัดการ การเปลี่ยนยางของรถสิบล้อในรูปแบบเว็บไซต์ 
โดยใช้ภาษา VB.NET และระบบจัดการฐานข้อมูล MS 
SQL Server 2012 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอระบบแนะน าหนังสือจากลักษณะหนังสือโดย
ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากการไต่เว็บไซต์แปลนิยายและร้านค้า
หนังสือออนไลน์จ านวน 52 เล่ม ในบทความน้ีใช้วิธีการหาค่า
ความคล้ายคลึงแบบโคซายน์ (Cosine Similarity) ของหนังสือ
แต่ละเล่มโดยพิจารณาจากชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และบทคัดย่อซ่ึง
ผลลัพธ์แสดงในรูปแบบชั้นหนังสือแบบเว็บเบส วัดความพึงพอใจ
ด้านการออกแบบเว็บ ผลความพึงพอใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 
22.5 คะแนน ความพึงพอใจระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 60 
คะแนน ความพึงพอใจระดับน้อยมีค่าเฉลี่ย 17.5 คะแนน และ
วัดประสิทธิภาพของระบบด้วยค่าความแม่นย า ความระลึก และ 
ความเหว่ียง ซ่ึงผลคือร้อยละ 64 ร้อยละ 78 และ ร้อยละ 60 
ตามล าดับ 

ABSTRACT 
This article presents book recommendation system get data by 
crawl data from novel translate website and online bookstore 
totaling 52 books this article uses cosine similarity each book by 
consider book name, author, abstract and present it in web-
based bookshelf form an average score of the result of the 
satisfaction towards the design at high level is 22.5 points 
medium level is 60 points low level is 17.5 points and has 
performance test by use Precision Recall F-Measure test result 
has an average Precision is 64 percent average Recall is 78 
percent and average F-Measure is 60 percent. 
 
ค ำส ำคัญ— หนังสือ; การแนะน า; ความคล้ายคลึง; ชั้นหนังสือ; 
Book; Recommendation; Similarity; Bookshelf 
 

1. บทน ำ 
หนังสือแต่ละเล่มมีลักษณะเ น้ือหาที่ต่ างกัน เ ช่นเดียวกับ
ความชอบของผู้อ่านที่ต่างกันออกไปท าให้ผู้อ่านต้องใช้เวลาเลือก
หนังสือที่จะตรงต่อความต้องการของตนเอง ทางผู้จัดท าน้ันชอบ
อ่านหนังสือ นิยาย ตามเว็บไซต์ออนไลน์ ฉะน้ันผู้จัดท าจึงเล็งเห็น

ถึงปัญหาของการเลือกอ่านหนังสือท่ามกลางหนังสือที่ มีเป็น
จ านวนมากในปัจจุบันว่าต้องใช้เวลาเลือกพอสมควรจึงจะได้
หนังสือที่ตรงต่อความชอบจึงตั้งใจพัฒนาระบบแนะน าหนังสือ
ขึ้นมาเพื่อลดเวลาในการเลือกหนังสือให้ตรงต่อความต้องการของ
ผู้อ่าน 
 บทความน้ีจึงน าเสนอระบบแนะน าหนังสือ โดยใช้
เทคนิคการไต่ข้อมูล (Crawl) รวบรวมข้อมูลจากเว็บแปลหนังสือ
และร้านขายหนังสือออนไลน์จากหลายแหล่ง ศึกษาลักษณะของ
หนังสือ ใช้การตัดค า และหาค่าความคล้ายคลึงของหนังสือแต่ละ
เล่มรวมถึงการแนะน าหนังสือด้วยวิธีการต่าง ๆซ่ึงจะอธิบาย
รายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในส่วนถัดไป 

 
2. ทฤษฎแีละควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ระบบแนะน ำ (Recommendation System) 
ระบบแนะน า คือ ระบบคัดกรองข้อมูล ซ่ึงจัดเตรียมการแนะน า
ให้กับแต่ละบุคคล โดยอ้างอิงจากสมมุติฐานการเรียนรู้ข้อมูล
ความต้องการหรือรสนิยมของผู้ใช้ ณ ขณะน้ัน ระบบแนะน าเป็น
ระบบที่ถูกน ามาใช้เพื่อพยายามแนะน า เสนอสินค้าและบริการที่
คาดว่าผู้ใช้จะสนใจเพื่อช่วยลดตัวเลือกการน าเสนอสินค้าแก่ผู้ใช้
ท าให้สินค้าตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้นโดยทั่วไป
วิธีการแนะน าที่ใช้ในระบบแนะน าจ าแนกได้เป็นสามวิธี [1] คือ 
2.1.1) Contented-Based Filtering Recommendation 
2.1.2) Collaborative Filtering Recommendation แ ล ะ 
2.1.3) Hybrid Approaches 
  

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)                                ……………… … 
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2.1.1 Contented-Based Filtering Recommendation 

 

ภำพที่ 1 Contented-Based Filtering Recommendation 
 

มี วิ ธีให้ค าแนะน าโดยให้ความสนใจเน้ือหาของข้อมูลเช่น 
คุณลักษณะ (Feature) เพื่อค้นหาข้อมูลที่ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะ
สนใจและแนะน าให้แก่ผู้ใช้ ดังรูปที่ 1 
     จากตัวอย่างภาพที่ 1 ผู้ใช้ซ้ือน้ ากระป๋องยี่ห้อหน่ึง จะสามารถ
แนะน าน้ ากระป๋องอีกยี่ห้อหน่ึงให้แก่ผู้ ใช้ ซ่ึ งเป็นผลิตภัณฑ์
เดียวกันได้ 
2.1.2 Collaborative Filtering Recommendation 
มีวิธีให้ค าแนะน าโดยใช้ข้อมูลรายละเอียดของเน้ือหาผู้ที่ มี
ความชอบในลักษณะของข้อมูลแบบใดก็อาจจะมีความชอบใน
ลักษณะของเน้ือหาที่มีความคล้ายคลึงกัน ดังภาพที่ 2  
    จากตัวอย่างรูปที่ 2 ผู้ใช้ด้านซ้ายซ้ือพิซซ่าและสลัด ผู้ใช้
ด้านขวาซ้ือพิซซ่า สลัด และน้ ากระป๋อง ผู้ใช้ด้านซ้ายและขวาซ้ือ
ของเหมือนกัน แต่ผู้ใช้ด้านซ้ายซ้ือน้ ากระป๋องเพิ่มมา จึงแนะน า
น้ ากระป๋องให้แก่ผู้ใช้ด้านซ้าย 
 

ภำพที่ 2 Collaborative Filtering Recommendation 
 

2.1.3 Hybrid Approaches 
มีวิธีให้ค าแนะน าโดยรวมวิธี Contented-Based Filtering และ 
วิ ธี  Collaborative Filtering เ ข้ า ด้ ว ย กัน  (Combiner) แล้ ว
แนะน าให้แก่ผู้ใช้ (Reco) ดังภาพที่ 3 

 
 
 

ภำพที่ 3 Hybrid Approaches 
 

    จากตัวอย่างภาพที่ 3 มีวิธีแนะน าโดยแนะน าเน้ือหาของ
ข้อมูลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ผู้ใช้สนใจและแนะน าเน้ือหาของ
ข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับที่ผู้ใช้อีกคนสนใจด้วยตัวอย่าง
ของวิธีแนะน าแบบ Hybrid Recommendation เช่น ระบบ
แนะน าภาพยนตร์จากบทวิจารณ์ ด้วยวิธีแบบหลากหลาย [2] ซ่ึง
จะแนะน าภาพยนตร์จากทั้ งแบบ Contented-Based และ 
Collaborative Filtering โดยแนะน าจากบทวิจารณ์และ จาก
ลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วย 
2.2 Web Crawler 
Web Crawler หรือ Internet bot เป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต หลาย
องค์กรต่างพยายามออกแบบและสร้าง Web Crawler ของตน
ขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามการออกแบบและลักษณะการท างานยังคง
ยึดอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจาก
แบบจ าลองพื้นฐานแบบเดียวกัน Web Crawler เป็นซอฟแวร์ที่
สามารถรวบรวมเว็บเพจได้โดยอัตโนมัติ โดยเริ่มเก็บเว็บเพจจาก 
URL เริ่มต้น จากน้ัน URL ใหม่จะถูกแยกออกมาและตรวจสอบ
ว่าก่อนหน้าน้ีได้เก็บเว็บเพจจาก URL น้ีมาก่อนหรือไม่ หาก
ตรวจสอบพบว่าเคยเก็บมาก่อนจะไม่เก็บซ้ าอีก แต่หากพบว่าไม่
เคยเก็บมาก่อน Web Crawler จะต้องเก็บเว็บเพจจาก URL น้ัน
ขั้นตอนเหล่าน้ีจะถูกวนรอบเสมอจนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดการ
ท างาน ซ่ึงมี 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 เก็บเว็บเพจได้ครบตามจ านวน
ที่ก าหนด และกรณีที่  2 ไม่พบ URL ที่สามารถเก็บต่อไปได้ 
แบบจ าลองพื้นฐานของ Web Crawler ประกอบด้วย 3 ส่วน
หลักได้แก่ ส่วนที่  1 คิวที่ ใช้ จัดเก็บ URL (URL Queue) คือ 
ตรวจสอบ URL ทั้งหมดโดยก่อนจะจัดเก็บหาก URL ไม่ซ้ าหาก  
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ซ้ าจะ Discard ส่วนที่  2 ตัวดาวน์โหลด (Downloader) ที่ใช้
ดาวน์โหลดเว็บเพจเม่ือ Web Crawler ท่องไปตาม URL ต่างๆ 
ส่วนที่ 3 ตัวแยก URL (URL Parser) คือ ตัวที่จะคอยแยก URL 
ที่พบในเว็บเพจแต่ละหน้าที่ Web Crawler ท่องไปแล้วน าไปเก็บ
ไว้ในคิว 
2.3 Term Frequency-Inverse Document Frequency 
Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) 
คือวิธีการคัดแยกค าตามความส าคัญโดยให้น้ าหนักค าในแต่ละค า
โ ด ย ใ ช้  2  ปั จ จั ย คื อ  Term Frequency (TF) และ  Inverse 
Document Frequency (IDF)  
Term Frequency (TF) คือ ความถี่ของค าศัพท์โดยมีจุดประสงค์
เพื่อดูว่าแต่ละค าปรากฏบ่อยแค่ไหนในแต่ละเอกสาร 
Inverse Document Frequency (IDF) คือ การผกผันในความถี่
ของเอกสาร ซ่ึงค าที่มาจากเอกสารที่มีค่า TF มากไม่ได้ 
หมายความว่าจะเป็นค าส าคัญเพราะ TF จะมุ่งเน้นไปที่แต่ละ
เอกสารแต่ IDF จะเป็นค่าที่ค านวณจากเอกสารทั้งหมดจึงใช้บอก
ค่าที่เป็นมาตรฐานจากทุกเอกสารได้ในระดับหน่ึงซ่ึงจะสามารถ
ค านวณค่า TF-IDF ได้จากสมการที่ 1  

 
 
     จากสมการที่ 1 คือสมการหาค่าน้ าหนักของค า (term i) ใน
เอกสาร (เอกสาร j) ซ่ึงจะอธิบายได้ว่า TF หรือ 𝑡𝑓𝑖,𝑗 คือจ านวน
ค าที่ปรากฏของค าๆน้ัน (term i) ในเอกสาร (เอกสาร j) และ 
IDF หรือ 𝑙𝑜𝑔

𝑁

𝑛𝑖
 คือ ลอการิทึมฐานสิบของจ านวนของเอกสาร

ทั้งหมดหารด้วยจ านวนของเอกสารที่ปรากฏค าๆน้ันอยู่ (term i) 
ตัวอย่างค านวณค่าน้ าหนักจะเป็นดังตารางที่ 1 
 

 ตำงรำงที่ 1 ตัวอย่าง TF-IDF 
     

   
จากตารางที่ 1 จะสามารถอธิบายได้คือ มีเอกสารทั้งหมดอยู่
จ านวนสี่เอกสารและมีค า (term i) ที่ใช้คือ complicated และ 
fallout ซ่ึง จ านวนครั้งที่ปรากฏ  (TF) ของ complicate บน
เอกสารที่หน่ึงถึงสี่คือ 0,0,5,2 เรียงตามล าดับ fallout มีจ านวน
ครั้งที่ปรากฏ (TF) บนเอกสารที่หน่ึงถึงสี่ตามล าดับคือ 4,1,3,0  

และค่าความผกผันความถี่ของ complicate คือ 𝑙𝑜𝑔
4

2
 ซ่ึงมีค่า

เท่ากับ 0.301 fallout คือ 𝑙𝑜𝑔
4

3
 ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.125 เม่ือน า

ค่า TF มาคูณกับ IDF ท าให้ได้ค่าน้ าหนักดังตารางที่ 2 
2.4 Cosine Similarity 
Similarity คือ วิธีการทางสถิติเพื่อใช้วัดค่าความคล้ายคลึงซ่ึงจะ
มีอยู่หลายวิธีหน่ึงในน้ันคือ Cosine Similarity จากสมการที่ 2  

จะใช้ค่าที่ได้จากการค านวณค่าน้ าหนักที่ได้จากค่าของ  
Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) 
 

ตำรำงที่ 2 ตวัอย่างหาค่าน้ าหนัก 

 
    จากตารางที่ 2 จะได้ค่าตัวเลขมากจาก ตารางที่ 1 โดยน าค่า
ของจ านวนเอกสารที่ปรากฏค าน้ันมา เช่น complicate คูณด้วย
ค่าของความผกผันความถี่ของเอกสารจึงได้ค่าออกมาเป็นค่า
น้ าหนักของเอกสารที่ปรากฏค าว่า complicate และ fallout 
ดังตารางที่ 2 

 
    จากสมการที่ 3 ได้ผลลัพธ์จากการน าค่าน้ าหนักของเอกสารที่ 
3 ของ term complicate มาคูณกับ term fallout แล้วบวกกับ
ค่าน้ าหนักของเอกสารที่ 4 ของ term complicate และ fallout 
ดังสมการที่ 4 

 

 

 
  

Term/Document Doc1 Doc2 Doc3 Doc4 Idf 

complicate 0 0 5 2 0.301 

fallout 4 1 3 0 0.125 

Term/Document 𝒘𝒊,𝟏 𝒘𝒊,𝟐 𝒘𝒊,𝟑 𝒘𝒊,𝟒 

complicate 0 0 1.51 0.60 

fallout 0.5 0.125 0.38 0 𝑤𝑖,𝑗 = 𝑡𝑓𝑖,𝑗 ∙ 𝑙𝑜𝑔
𝑁

𝑛𝑖
           (1) 

𝑠𝑖𝑚(𝑑𝑗 , 𝑑𝑘) =
�⃗�𝑗∙�⃗�𝑘

|�⃗�𝑗||�⃗�𝑘|
=

∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑤𝑖,𝑘
𝑛
𝑖=1

√∑ 𝑤𝑖,𝑗
2𝑛

𝑖=1 √∑ 𝑤𝑖,𝑘
2𝑛

𝑖=1

    (2) 

∑ 𝑤𝑖,3𝑤𝑖,4
𝑛
𝑖=1 = 0.906  (3) 

∑ 𝑤𝑖,3𝑤𝑖,4
𝑛
𝑖=1 = (1.51 x 0.6) + (0.38 x 0) (4) 

∑ 𝑤𝑖,3
2𝑛

𝑖=1 = 1.512 +  0.382  (5) 

∑ 𝑤𝑖,4
2𝑛

𝑖=1 = 0.62 +  02   (6) 
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    จากสมการที่ 3, 4, 5, 6 ท าให้สามารถหาค่าความคล้ายคลึงดัง
สมการที่ 2 ได้เม่ือน าค่าต่าง ๆไปแทนค่าจะได้ผลลัพธ์ดังสมการที่ 
7 

 
 
2.5 Elasticsearch  
Elasticsearch เป็นเครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
โอเพนซอร์ส RESTful และแบบกระจายนิยมใช้ในการวิเคราะห์
บันทึก การค้นหาข้อความซ่ึงจะท างานโดยสร้าง Inverted 
Index เพื่อบอกว่ามีค าแต่ละค าอยู่ในเอกสารใดบ้างและจะมี
แสดงผลลัพธ์โดยตดัสินจากค่าของ TF-IDF [3] 
2.6 Tokenize 
Tokenize คือ การตัดค าโดยใช้ไลบรารีส าหรับตัดค าซ่ึงไลบรารีที่
ถูกน ามาใช้ส าหรับตัดค าในบทความน้ีจะกล่าวถึง scikit-learn 
โดยน าเข้าคลาสที่ชื่อว่า sklearn.feature_extraction.text [4] 
ซ่ึงใช้งานอย่างง่ายได้ดั งตัวอย่างต่อไปน้ี  การน าเข้า from 
sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer 
สามารถ เรี ยกใช้ ได้ ด้ วย  TfidfVectorizer().fit_transform() 
ตัวอย่างของผลลัพธ์จะเป็นดังน้ี เม่ือข้อความในเอกสารคือ “This 
is the result” ผลลัพธ์ที่ได้คือ [‘is’, ‘result’, ‘the’, ‘this’] 
 

3. กระบวนกำรท ำงำนของระบบ 

ภำพที่ 4 กระบวนการท างานของระบบ 
การท างานของระบบแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 คือ 
ส่วนเก็บข้อมูลของหนังสือของหนังสือแต่ละเล่ม ซ่ึงถูกน าไปใช้
แสดงผลและเพื่อหาคะแนนที่ส่วนที่  2 คือ ส่วนหาค่าความ

คล้ายคลึงซ่ึงใช้ค่า Cosine Similarity  เพื่อบอกว่าหนังสือเล่มใด
มีค่าความคล้ายคลึงกับเล่มใดเม่ือได้ค่าความคล้ายคลึงแล้วจึง
ส่งผลลัพธ์ไปยังส่วนที่ 3 คือ ส่วนแนะน าหนังสือ เพื่อแนะน า

หนังสือที่ใกล้เคียงกันกับที่ผู้ใช้เปิดอ่าน ส่วนที่ 4 คือ ส่วนสืบค้น
หนังสือ ส่วนที่ 5 คือ ส่วนติดต่อผู้ใช้  ดังภาพที่ 4 

 
3.1 ส่วนเก็บข้อมูลหนังสือ 
ในส่วนการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลจะมี 2 รูปแบบคือ แบบที่ 1 
ข้อมูลที่จะน าเข้าได้จากการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์  แบบที่ 2
ข้อมูลที่จะน าเข้าคือ Dump file เม่ือรับข้อมูลของหนังสือส าเร็จ
หากรูปแบบข้อมูลของหนังสือที่รับมาคือ Dump จะใช้ วิ ธี  
import เพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูล และจะจัดเก็บลงฐานข้อมูล 
ด้วยการ Insert หากข้อมูลที่ได้รับคือ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลจากเว็บไซต์แสดงขั้นตอนการเก็บข้อมูลดัง Flowchart 

ภาพที่ 5 
 

 ภำพที่ 5 Flowchart ส่วนเก็บข้อมูลหนังสือ 
  

∑ 𝑤𝑖,3𝑤𝑖,4
𝑛
𝑖=1

√∑ 𝑤𝑖,3
2𝑛

𝑖=1 √∑ 𝑤𝑖,4
2𝑛

𝑖=1

=
0.906

√2.42√0.36
= 0.75 (7) 
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3.2 ส่วนหำค่ำควำมคล้ำยคลึงหนังสือ 

ภำพที่ 6 Flowchart สว่นหาค่าความคล้ายคลึงหนังสือ 
 

ส่วนหาความคล้ายคลึงน้ันรับค่า Book_ID มาจากส่วนแนะน า 
เม่ือน าข้อมูลมาจากเว็บไซต์ หลังจากน้ันน ามาตัดค า และท า 
Tf-idf Matrix โดยใช้ไลบรารีของ scikit-learn แล้วน ามาหาค่า 
Cosine similarity แล้วจึงส่งรหัสหนังสือ ค่าความคล้ายคลึงไป
ยังฐานข้อมูลดัง Flowchart ภาพที่ 6 

 
3.3 ส่วนแนะน ำหนังสือ 
ในส่วนการแนะน าน้ันจะแนะน าหนังสือในสองรูปแบบคือ 
แบบที่ 1 แนะน าหนังสือเข้าใหม่ แนะน าโดยสร้างตารางใน
ฐานข้อมูลส าหรับแสดงหนังสือใหม่ แบบที่ 2 แนะน าหนังสือที่มี
ความเก่ียวข้องกับหนังสือที่ผู้ใช้เปิดอ่านแสดงขั้นตอนการท างาน
แบบที่1 ดัง Flowchart ภาพที่ 7 และขั้นตอนการท างานแบบที่ 
2 ดัง Flowchart ภาพที่ 8 

ภำพที่ 7 Flowchart สว่นแนะน าหนังสือแบบที่ 1 
 
 
 

ภำพที่ 8 Flowchart สว่นแนะน าหนังสือแบบที่ 2 
 
3.4 ส่วนสืบค้นหนังสือ 
ในส่วนสืบค้นหนังสือจะสืบค้นโดยใช้ Elasticsearch เข้ามาช่วย
ในการสืบค้น ดัง Flowchart ภาพที่ 9 

ภำพที่ 9 Flowchart สว่นสืบค้นหนังสือ  
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3.5 ส่วนติดต่อผู้ใช้ 

ภำพที่ 10 Flowchart ส่วนตดิต่อผู้ใช ้
 
ในส่วนติดต่อผู้ใช้เม่ือผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักของระบบชั้นหนังสือ
แนะน าจะแนะน าหนังสือเข้าใหม่ และจะแนะน าหนังสือที่
เก่ียวข้องเมื่อผู้ใช้เลือกเปิดดูรายละเอียดหนังสือเล่มใดเล่มหน่ึงมี
การท างาน ดัง Flowchart ภาพที่ 10 
 

4. ผลกำรด ำเนินงำน 
เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของบทความน้ีเพื่อน าเสนอการสร้าง 
เว็บไซต์ที่แนะน าหนังสือ โดยมีรูปแบบการแนะน าด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ดังน้ันผู้จัดท าจึงจะน าเสนอผลการด าเนินงานตาม
รูปแบบการแนะน าดังน้ี 
 
4.1 แนะน ำหนังสือใหม่ 
การแนะน าหนังสือใหม่ที่ เข้ ามาภายในเ ว็บไซต์ชั้นห นังสือ
ออนไลน์ โดยน าหนังสือออกมาแสดงในรูปแบบชั้นหนังสือดัง
ภาพที่ 11 

ภำพที่ 11 รูปแบบชั้นหนังสือ 
 
4.2 รำยละเอียดหนังสือ 
แสดงรายละเอียดของข้อมูลหนังสือโดยข้อมูลมาจากการไต่ข้อมูล
จากเว็บแปลหนังสือและร้านขายหนังสือออนไลน์จากหลายแหล่ง 
แล้วจึงน าข้อมูลจากการไต่มาแสดงบนเว็บชั้นหนังสือออนไลน์ 
แสดงผลดังภาพที่ 12 

ภำพที่ 12 รายละเอียดหนังสือ 
 

4.3 แนะน ำหนังสือที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน 
แนะน าหนังสือโดยอิงจากตัวหนังสือที่คลิกเข้าไปจะแนะน า
หนังสือที่คล้ายคลึงกันมาแสดงดังรูปที่ 13 

ภำพที่ 13 แสดงหนังสือที่คลา้ยคลึงกัน 
 

5. กำรประเมินผลควำมพึงพอใจ และประสิทธิภำพของระบบ 
จากการสรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่ม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังจะจบการศึกษา ซ่ึงเป็นนักศึกษาสาขา  
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วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเอกวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  ภาควิชาค อมพิ วเตอร์  คณะวิทยาศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 20 คน โดยมีเกณฑ์การประเมิน
ประเมินดัง 5.1) ความพึงพอใจต่อการออกแบบ และ 5.2 ) 
ทดสอบผลโดยใช้  Precision Recall โดยจะท า  Confusion 
Matrix เพื่อน ามาค านวณผลแล้วหาค่าเฉลี่ยของ Precision 
Recall และ F-Measure ที่ค านวณได้จากการแนะน าหนังสือเม่ือ
ผู้ใช้ค้นหาหนังสือจากค าทั้งหมด 20 ค า โดยมีหนังสือทั้งหมด 52 
เล่ม 
5.1 ควำมพึงพอใจต่อกำรออกแบบ 

- หน้าแนะน าหนังสือใหม่มีความพึงพอใจในระดับมาก
อยู่ที่ร้อยละ 15 มีความพึงพอใจระดับปานกลางอยู่ที่
ร้อยละ 65 และมีระดับความพึงพอใจน้อยอยู่ที่ร้อยละ 
20 จากผู้ใช้ 20 คน 
- หน้ารายละเอียดหนังสือและแนะน าหนังสือใกล้เคียง
มีความพึงพอใจในระดับมากอยู่ที่ร้อยละ 30 มีความพึง
พอใจระดับปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 55 และมีระดับ
ความพึงพอใจน้อยอยู่ที่ร้อยละ 15 จากผู้ใช้ 20 คน 

5.2 ทดสอบผลจำก Precision Recall  

    จากสมการที่ 8 และ 9 [5] สามารถหาค่า Precision และ 
Recall ได้ดังตารางที่ 3 

 

tp คือ จ านวนหนังสือที่ระบบน าขึ้นมาแนะน าซ่ึงควร
ถูกแนะน าในความเป็นจริง 

fp คือ จ านวนหนังสือที่ระบบน าขึ้นมาแนะน าแต่ไม่
ตามความจริงแล้วคือหนังสือที่ไม่เก่ียวข้องไม่ควรแนะน า 

fn คือ จ านวนหนังสือที่ควรถูกแนะน าแต่ระบบไม่ได้น า
ขึ้นมาแนะน า 

ตำรำงที่ 3 Confusion Matrix 

tn คือ จ านวนหนังสือที่ ไ ม่เ ก่ียวข้องระบบไม่ต้ อง
แนะน าและไม่ถูกระบบน าขึ้นมาแนะน า 

 
ตำรำงที่ 4 ค้นหาหนังสือจากค าว่า Matrix 

 
    จาก ตารางที่ 4 จะเป็นบางส่วนในการค านวณเพื่อหาค่าเฉลี่ย
ของ Precision Recall และ F-Measure ซ่ึงในตัวอย่าง น้ีจะ
สืบค้นค าว่า Matrix ซ่ึงค่า Precision ที่ได้จากการน าเลขไปเข้า
สมการที่ 3 คือ 7/(7+2) ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.78 และค่า Recall คือ 

7/(7+2) เท่ากับ 0.78 ค่า F-Measure สามารถค านวณได้ดัง
สมการที่ 10 
จากสมการที่ 10 [6] เม่ือน าค่าจากตารางที่ 4 มาแทนค่าจะได้ผล
ลัพธ์เท่ากับ 0.78 ซ่ึงค านวณได้ดังสมการที่ 11 
 
     

 
ตำรำงที่ 5 ค้นหาหนังสือจากค าว่า Statistical 

 
จาก ตารางที่ 5 หนังสือที่ควรถูกแนะน าตามความเป็นจริงคือ 9 
เล่มแต่ระบบแนะน าตามความจริงเพียง 5 และอีก 4 เล่มที่เหลือ
เป็นหนังสือที่ไม่เก่ียวข้องเม่ือแทนค่าในสมการที่ 3, 4 และ 5 จะ
ได้ค่า Precision คือ 0.56 ค่า Recall คือ 0.56 ค่า 
F-Measure คือ 0.56 
 

 ระบบ 
หนังสือ
แนะน า 

หนังสือที่ไม่
ต้องแนะน า 

 
ความเป็นจริง 

หนังสือแนะน า 7 2 

หนังสือที่ไม่ถูก
แนะน า 

2 41 

 Relevant Nonrelevant 

Retrieved tp (true positive) fp (false positive) 

Not Retrieved fn (false 
negative) 

tn (true negative) 

 ระบบ 
หนังสือ
แนะน า 

หนังสือที่ไม่
ต้องแนะน า 

 
ความเป็นจริง 

หนังสือแนะน า 5 4 

หนังสือที่ไม่ถูก
แนะน า 

4 39 

Precision P = tp/(tp +  fp)              (8) 

Recall R = tp/(tp +  fn)              (9) 

𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =
2𝑃𝑅

𝑃+𝑅
            (10) 

𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =
2(0.78)(0.78)

0.78+0.78
           (11) 
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    จากการหาค่าของ Precision recall และ F-Measure ในแต่
ละค าที่ ใช้ค้นหาหนังสือซ่ึง ประกอบไปด้วยค าว่า Matrix, 
Statistical, Data Mining, Algorithm, Analysis, Method, 
Mirage, Machine, Story, Mummy, Family, Wife, 
Mythology, Model, Graphic, Theory, Probability, Neural, 
Virus, Science ได้ผลลัพธ์คือ ค่าเฉลี่ยของ Precision คือ 0.64 
ค่าเฉลี่ยของ Recall คือ 0.78 และค่าเฉลี่ยชอง  
F-Measure คือ 0.6 
 

6. สรุปผลและแนวทำงในกำรพัฒนำต่อ 
บทความน้ี น าเสนอการแนะน าหนังสือที่มีความใกล้เคียงกันกับ
หนังสือที่ผู้ใช้เปิดดูรายละเอียดเพื่อแนะน าหนังสือที่ มีความ
ใกล้เคียงต่อความสนใจของผู้ใช้ ท าให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสพบหนังสือที่
ผู้ใช้มีแนวโน้มจะสนใจด้วยการแนะน าแบบ Contented-Based 
Filtering Recommendation ซ่ึงใช้ค่าความคล้ายคลึงบ่งบอก
ว่าหนังสือเล่มใดมีลักษณะที่เหมือนกับหนังสือเล่มใดบ้าง 
 แนวทางในการพัฒนาต่อ คือ พัฒนาส่วนของการ
แนะน าหนังสือด้วยรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อให้หนังสือที่แนะน า
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอระบบคัดเลือกภาพสวยของสินค้า แบรนด์ 
Boxjourney โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก โดยใช้ข้อมูลที่มา
จากรูปภาพที่ผ่านการเรียงล าดับและการให้คะแนนจากผู้เฉลย มี
การทดลองโมเดลทั้งหมด 5 การทดลองเพื่อหาความคลาดเคลื่อน 
(Error) ระหว่างผลเฉลยหรือค่าที่เกิดขึ้นจริงคือ VGG1 VGG2 
VGG3 VGG4 และ BASELINE ซ่ึงเม่ือน าผลที่ได้มาเทียบกับผล
จากผู้ เฉลยจะได้ค่าความคลาดเคลื่อนคือ 0.3433  0.3561 
0.3485 0.3406 และ 0.4855 ตามล าดับ จากผลการทดลอง
โมเดล VGG4 จะให้ผลการวิเคราะห์ที่ดีที่สุดเม่ือเทียบกับผลเฉลย 
 
ค ำส ำคัญ: การเรียนรู้เชิงลึก, คัดเลือกภาพสวย 
 

ABSTRACT 
This article presents a beautiful picture of a product 
selection system Boxjourney using deep learning 
technique. Using the information from the image sorting 
and grading of the solution. An experimental model all 
five experiments to determine the error (Error) the 
solution or the actual VGG1 VGG2 VGG3 VGG4 and 
BASELINE When the results were compared with results 
from the solution to the error is 0.3433. 0.3561 0.3485 
0.3406 0.4855 respectively, and results from modeling 
to analysis VGG4 best compared with the solution. 
 
Keywords: Convolutional Neural Network (CNN), Deep 
Learning 
 
 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันการซ้ือขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เป็น
ทางเลือกหน่ึงที่ส าคัญเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ บ็อกซ์เจอร์น่ี
คือผู้ผลิต และจ าหน่ายกล่องแพคเกจจ้ิงพร้อมใช้ส าหรับอาหาร  
และเบเกอรี่  หากพูดถึงเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ของบ็อกเจอร์
น่ี สิ่งที่ดึงดูลูกค้าในการเข้าชมสินค้า คือภาพตัวอย่างสินค้าที่ขึ้น
แสดงบนหน้าเว็บไซต์ โดยหน่ึงรายการสินค้าจะมีภาพตัวอย่าง
สินค้ าขึ้ นแสดง เพี ย งภาพเดี ยว ภาพตั วอย่ างสินค้ า จึ ง มี
ความส าคัญที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เลือกเข้าไปชม
ภาพทั้งหมดของสินค้าตัวน้ัน และปัจจุบันการคัดเลือกภาพ
ตัวอย่างสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บน้ัน ถูกคัดเลือกโดยผู้ดูแล
เว็บไซต์ ปัญหาคือ บ็อกซ์เจอร์น่ี จะมีสินค้าที่อัพเดตใหม่ทุกวัน 
และภาพตัวอย่างสินค้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์คัดเลือกอาจไม่ใช่ภาพที่ดี
และสวยที่สุดเพราะความชอบของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน การ
ที่ภาพตัวอย่างสินค้าไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้อาจท าให้สินค้าตัว
น้ันไม่สามารถท าให้ผู้เข้าชมกดเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ของ
สินค้าตัวน้ัน นอกจากน้ีผู้ดูแลเว็บไซต์ยังเสียเวลาในการเลือก
รูปภาพตัวอย่างสินค้าที่จะแสดงบนหน้าเว็บไซต์ 

ดังน้ันจากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดท าโครงการที่น าเทคนิคการ
เรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อที่จะสร้าง ระบบคัดเลือก
ภาพตัวอย่างสินค้า ที่สามารถท างานด้วยประสิทธิภาพที่ไม่น้อย
กว่าการเลือกของผู้ดูแลเว็บไซต์ และสามารถเลือกภาพตัวอย่าง
สินค้าได้เร็วกว่าผู้ดูแลเว็บไซต์ ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดของ
กระบวนการต่าง ๆ ในส่วนถัดไป 

 
2. ทฤษฎแีละความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.1 Deep Learning  
คือ ANN : Artificial Neuron Networks  เป็นอัลกอริทึมที่ถูก
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ภาพที่ 1 โครงข่ายใยประสาทเสมือน [2] 

 
สร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ของ Machine แต่ระดับ hidden 
layer ของ Deep Learning มีมากกว่า ANN : Artificial Neuron 
Networks Hidden layer ของแต่ละ layer จะเปรียบเสมือนว่า
ประกอบด้วย เซลล์ประสาท(neural) จ านวนมาก ที่มีหน้าที่ใน
การประมวลผล โดย layer แรกสุดจะท าหน้าที่ในการรับข้อมูล
(Input layer) และส่งข้อมูลที่ประมวลผลเสร็จเเล้วไปยัง layer 
สุดท้าย(Output layer), การส่งข้อมูลแบบน้ีมีข้อดีคือ เเต่ละ 
layer อาจท าให้มี ค่าถ่วงน้ าหนัก(Weight), ค่าความเอนเอียง
ของข้อมูล(Bias) และวิธีการประมวลผลทางคณิตศาสตร์
(Activation function) เป็นอิสระต่อกัน ยิ่งเราป้อนข้อมูลเข้าไป
ให้กับ model มากเท่าไหร่ เเต่ละ layer ก็จะสามารถสกัด 
feature ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

โครงข่ายใยประสาทเสมือน ANN : Artificial Neuron 
Networks น้ันอาศัยแนวคิดและเทคนิคจากการท างานของ
ระบบโครงข่ายใยประสาทในระบบประสาทของมนุษย์ โดย
จ าลองการท างานเหมือนกับกลุ่มเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงกันเป็น
ระบบประสาทที่สามารถรับรู้หลายๆ สิ่งในเวลาเดียวกัน ด้วยการ
ประมวลผลแบบขนาน (Parallel Network) ท าให้ระบบสามารถ
ตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ 
2.2 Convolutional Neural Network : (CNN)  
Convolutional Neural Network : (CNN) หรื อ  โ ค ร งข่ า ย
ประสาทแบบคอนโวลูชัน เป็นโครงข่ายประสาทเทียมหน่ึงในกลุ่ม 
bio-inspired โดยที่ CNN เป็นอัลกอริทึมที่เน้นใช้กับรูปภาพโดย
จะดึงจุดเด่นของภาพน้ัน ๆ ออกมา การ convolution ภาพ มัน
คือการมองภาพเป็นเมตริกซ์ของ pixel เรียงต่อกัน และจะ
จ าลองการมองเห็นของมนุษย์ที่มองพื้นที่เป็นที่ย่อย ๆ หรือน ามา
จ าแนก (Classification) และน ากลุ่มของพื้นที่ย่อย ๆ มาผสาน
กัน เพื่อดูว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นสิ่งใด [3] 

 
ภาพที่ 2 Convolutional Neural Network Architecture 

 
 

2.3 Transfer learning 
การน าโมเดลที่ได้รับการฝึกที่มีค่าน้ าหนักแล้ว มาปรับค่าขึ้นมา 
ใช้ ให ม่ เพื่ อ ใช้ ในการแ ก้ปัญหาให ม่  โดย ใช้ ง านเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการฝึกข้อมูลใหม่ให้ตรงตาม
จุดประสงค์ที่ต้องการ โดยการโหลด pre-trained model มา
ลองปรับใช้ กับข้อมูลที่ต้องการ prediction แล้วลองเลือก       
ฝึกโมเดลตามขนาดข้อมูลและความคล้ายของจุดประสงค์ 

 
ภาพที่ 3 กลยุทธ์ในการฝึกเลือกโมเดล 

 
2.4 VGG16  
Model VGG16 มาจากการแข่ง ImageNet ซ่ึงเป็น Dataset ที่
มีข้อมูลมากกว่า 14 ล้านรูป และมีภาพถึง 1000 classes ซ่ึงมี
ความแม่นย าในชุดข้อมูล Test สูงถึง 92.7% [6] 

 
ภาพที่ 4 โครงสร้างของ VGG16 [5]  
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2.5 ค่ากลางของความคลาดเคลื่อนก าลังสอง (Mean Square 
Error ; MSE) 
สูตรการหาความคลาดเคลื่อน (Error) ระหว่างผลเฉลยหรือค่าที่
เกิดขึ้นจริงกับผลการพยากรณ์หากมีค่าน้อยถือว่าดี 

MSE =     
∑(ค่าท่ีเกืดข้ึนจริง−ค่าท่ีพยากรณ์)2

𝑛
  (1) 

 
3. องค์ประกอบของระบบ 

การท างานของระบบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 คือส่วน
ที่ Admin ของเว็บไซต์ BoxJourney เพิ่มภาพสินค้าใหม่แล้ว  
อัพโหลดลงฐานข้อมูลหรือคลังภาพสินค้าของ BoxJourney 
ระบบจะส่ง URL หรือที่อยู่ของภาพสินค้าที่เพิ่มเข้ามาใหม่เข้าไป
ในระบบคัดเลือกภาพสวย (API image rating) ในส่วนที่ 2 ของ
ระบบ เม่ือ Images Rating API รับ URL หรือที่อยู่ของภาพเข้า
ไปประมวลแล้วส่งผลลัพธ์กลับออกมาให้ Admin ของเว็บไซต์ใน       
 

 
 
 
 
ส่วนที่ 3 เป็นชื่อภาพพร้อมคะแนนของภาพน้ัน ๆ โดยเรียงล าดับ
จากคะแนนมากที่สุดไปน้อยที่สุด โดยข้อมูลที่ส่งออกมาเป็น 
Json และหาก Admin ต้องการเรียงล าดับภาพสินค้าใหม่ ข้อมูล
ของการเรียงล าดับภาพใหม่จะถูกส่งเข้าไปใน (API get answer) 
ส่วนที่ 4 เพื่อเก็บไว้พัฒนาโมเดลในครั้งต่อไป โดยในส่วนที่ 4 น้ี

จะท าหรือไม่ท าขึ้นอยู่กับ Admin 
 อธิบายเพิ่มเติมส่วนของ Model ในสถาปัตยกรรมระบบ   
ขั้นตอนที่  1 จะรับภาพสินค้าเข้ามา แล้วส่งเข้าการเตรียม
ข้อมูลภาพสินค้าในขั้นตอนที่ 2 เริ่มต้นที่การ Resize image ให้
ขนาดของภาพมีขนาดเท่ากัน เม่ือภาพสินค้ามีขนาดเท่ากันแล้ว
จะเข้าสู่ Image normalization การปรับข้อมูลก่อนจะเข้าไปท า
ใน Image Transfer เม่ือข้อมูลผ่านการเตรียมภาพแล้วข้อมูลจะ
ถูกเ ก็บเข้าไปใน Image Train and Test data แล้ว Image 
rating จะเรียกข้อมูลเข้าไปท านาย แล้วส่งผลของการท านาย
ออกมาส่งค่ากลับไปยัง Admin ดังภาพที่ 5 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
3.1 ขั้นตอนและรายละเอียดการท างานของระบบ  
3.1.1 เตรียมข้อมูลสอนโมเดล 
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลจะมีการเก็บข้อมูลเป็นล าดับความสวยของ
แต่ละภาพในหน่ึงรหัสสินค้า ดังภาพที่ 6 
และ ข้อมูลที่เป็นคะแนนของแต่ละภาพให้หน่ึงรหัสสินค้าน้ัน ดัง

ภาพที่ 5 สถาปัตยกรรมระบบ 
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ภาพที่ 7 โดยภาพสินค้าที่เก็บข้อมูลมาจากภาพสินค้าจริง และ
เก็บข้อมูลจากผู้เฉลยผ่านทางเว็บไซต์ ดังภาพที่ 8 
 

 
ภาพที่  6  ตวัอย่างการเก็บข้อมูลแบบเรียงล าดับภาพ 

 

  
ภาพที่  7  ตวัอย่างการเก็บข้อมูลแบบให้คะแนนภาพ 

 

 
ภาพที่ 8 เว็บไซต์เก็บข้อมูลจากผู้เฉลย 

 
3.1.2 ออกแบบ API image rating 
API image rating จะรับข้อมูล Parameter เป็น URL หรือที่อยู่
ของภาพ ดังตารางที่ 1 เข้าไปในโมเดล 
Method: POST 
Parameter: 
 
 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดง Parameter ส่งเข้าไปใน API image rating 
Na
me 

Ty
pe 

Descrip
tion 

Ne
ed 

Example 

URL Lin
k 

ที่อยู่ของ
ภาพ 

Yes http://sku/0101003/01
010033.jpg 

 
        เม่ือ API image rating รับ URL หรือที่อยู่ของภาพเข้าไป
ในโมเดลแล้ว โมเดลจะประมวลผลและ Return ค่าที่มีชื่อภาพ
พร้อมคะแนนของภาพจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด เป็น JSON 
กลับไปยัง Admin ดังภาพที่ 9 
Return :  

 
ภาพที่ 9 ข้อมูลที่ Return ในรูปของ JSON Format  ชื่อ และคะแนนของ

ภาพ เมื่อเรียก Images Rating API 
 

3.1.3 ออกแบบ API get answer 
API get answer จะรับข้อมูล Parameter เป็น json มีข้อมูล
เป็นชื่อภาพและคะแนนของภาพสินค้าน้ัน ๆ ในรหัสสินค้าที่     
ถูกเรียงล าดับภาพใหม่ด้วย Admin เว็บไซต์ ดังตารางที่ 5.2    
เข้าไปในข้อมูลส าหรับไว้สอนโมเดลเพื่อพัฒนาโมเดลในครั้งต่อไป 
Method: POST 
Parameter: 

ตารางที่ 2 ตารางแสดง Parameter ส่งเข้าไปใน API get answer 
Name Typ

e 
Descripti

on 
Nee
d 

Example 

newra
nk 

Stri
ng 

ชื่อภาพ Yes ["0101003.jpg","010
1003-

3.jpg","0101003-
1.jpg","0101003-

2.jpg"] 
3.1.4 ขั้นตอนการท างานของ API image rating 
ขั้นตอนที่ 1 : รับ Parameter ของภาพเม่ือ Admin อัพโหลด
ภาพสินค้าเข้ามาใหม่โดยส่งเข้ามาเป็น URL  
ขั้นตอนที่  2 : API image rating ประมวลผลในโมเดลระบบ
คัดเลือกภาพสวย 
ขั้นตอนที่ 3 : แสดงผลออกมาเป็นชื่อภาพ พร้อมคะแนนของ
ภาพ เป็น json ดังภาพที่ 11 
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ภาพที่ 10  ล าดับการท างานของ API image rating 

 
4. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 

ผู้พัฒนาได้ทดลองน าข้อมูลที่ได้จากผู้เฉลย โดยแบ่งเป็น ภาพฝึก
ทั้งหมด 5232 ภาพ และภาพทดสอบทั้งหมด  1308 ภาพ มา
ทดลองฝึกโมเดลทั้งหมด 5 การทดลอง เพื่อเปรียบเทียบโมเดลว่า
แต่ละการทดลองมึค่าความคลาดเคลื่อนจากผลเฉลยมากน้อย
เพียงใด โดยจะน าโมเดลที่ ได้รับการฝึกที่ มีค่าน้ าหนักแล้ว        
มาปรับใช้ คือโมเดล VGG16 โครงสร้างจะมีทั้งหมด 18 ชั้น กับ
ภาพ 1000 classes จะปรับใช้ในการทดลองที่ 1-4 และเขียน
โครงสร้างโมเดลขึ้นมา 1 โมเดลเพื่อลองฝึกข้อมูลที่ได้จากผู้เฉลย 
ในการทดลองที่ 5 
 
การทดลองที่ 1 
 น าโครงสร้างของ VGG16 มาปรับใช้กับชุดข้อมูล        ฝึก
โมเดลโดยไม่แช่แข็งค่าน้ าหนักชั้นใด ๆ ของ VGG16 และ เพิ่ม
โครงสร้างส่วนของการ Classifier ในการลด class จาก 1000 
เป็น 100 และ 1 ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 11 คา่ LOSSของความคลาดเคลื่อนจากผลเฉลยของการทดลองที่ 1 

 
การทดลองที่ 2  
 น าโครงสร้างของ VGG16 มาปรับใช้กับชุดข้อมูล        ฝึก

โมเดลโดยแช่แข็งค่าน้ าหนักชั้นที่ 1-14 ของ VGG16 และ เพิ่ม
โครงสร้างส่วนของการ Classifier ในการลด class จาก 1000 
เป็น 100 และ 1 ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 12  ค่า LOSS ของความคลาดเคลื่อนจากผลเฉลยการทดลองที่ 2 

 
การทดลองที่ 3  
 น าโครงสร้างของ VGG16 มาปรับใช้กับชุดข้อมูล        ฝึก
โมเดลโดยแช่แข็งค่าน้ าหนักชั้นที่ 1-10 ของ VGG16 และ เพิ่ม
โครงสร้างส่วนของการ Classifier ในการลด class จาก 1000 
เป็น 100 และ 1 ตามล าดับ 

ภาพที่ 13  ค่า LOSS ของความคลาดเคลื่อนจากผลเฉลยการทดลองที่ 3 
การทดลองที่ 4  
 น าโครงสร้างของ VGG16 มาปรับใช้กับชุดข้อมูล        ฝึก
โมเดลโดยแช่แข็งค่าน้ าหนักชั้นที่ 1-6 ของ VGG16 และ เพิ่ม
โครงสร้างส่วนของการ Classifier ในการลด class จาก 1000 
เป็น 100 และ 1 ตามล าดับ 

ภาพที่ 14  ค่า LOSS ของความคลาดเคลื่อนจากผลเฉลยการทดลองที่ 4 
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การทดลองที่ 5  
 ไม่ได้น าโครงสร้างของ  VGG16 มาปรับใช้แต่ เขียน
โครงสร้างที่มีการ convolution 2 ชั้น หรือการแปลงขนาดของ
ภาพให้เล็กลงแล้วเก็บเฉพาะจุดเด่นของภาพ เพิ่มโครงสร้างส่วน
ของการ Classifier ในการลด class จาก 100 เป็น 1 ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 15  ค่า LOSS ของความคลาดเคลื่อนจากผลเฉลยการทดลองที่ 5 

 
เม่ือทดลองครบทั้ง 5 การทดลองจะน าผลพยากรณ์ที่

ได้จากแต่ละการทดลอง เข้าสูตรการหาความคลาดเคลื่อน 
(Error) ระหว่างผลเฉลยหรือค่าที่เกิดขึ้นจริงกับผลการพยากรณ์
หากมีค่าน้อยถือว่าดี 

5. สรุปและอภิปราย 
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบ ค่า MEAN SQUARE ERROR 
การทดลอง mean square error 

VGG_1 0.343305285 

VGG_2 0.356143421 

VGG_3 0.348500953 

VGG_4 0.340589769 

baseline 0.485507393 

 
ภาพที่ 16  กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าของความคลาดเคลื่อนจากผล
เฉลยของ ทั้ง 5 การทดลอง 
จากตารางที่ 3 และ ภาพที่ 16 จะแสดงให้เห็นว่า การทดลอง 
VGG model แบบที่ 4 ให้ค่าความคลาดเคลื่อนจากผลเฉลยน้อย
ที่สุด คือ 0.340589769 ดังน้ันการทดลอง VGG model แบบที่ 
4 จะถูกเลือกเป็นโมเดลที่ใช้ในการท านายคะแนนความสวยของ
ภาพในระบบ 
เม่ือเลือกโมเดลที่จะใช้ในระบบคัดเลือกภาพสวยของสินคา้แล้ว 
โหลดโมเดลน้ันมาลองทดสอบกับภาพทดลอง 1308 ภาพ เพื่อดู
ว่าคะแนนที่โมเดลท านายคลาดเคลื่อนจากคะแนนจริงของผู้เฉลย
มากเพียงใด โดยความคลาดเคลื่อนจากโมเดลที่น ามาใช้ มีค่า 
เท่ากับ 0.013623590769328177  ดังภาพที่ 17 

 
ภาพที่ 17  ผลการทดสอบโมเดล 

 
 
 
 

0
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การตรวจติดตามและแจ้งเตือนแนวโน้มของข้อความจากโซเชียล ผ่านช่องทาง 
LINE Chatbot กรณีศึกษา วง BNK48 

Monitoring and notification for the impact of messages from social 
networks to BNK48 via LINE Chatbot 
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บทคัดย่อ  
บทความน้ีน าเสนอการแจ้งเตือนผลกระทบของข้อความจาก 
social media ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อวง BNK48 ผ่านช่องทาง 
Line chatbot โดยจะแบ่งการใช้งานเป็นสองส่วนระหว่าง ผู้จัดการ
และบุคคลทั่วไป โดยผู้จัดการสามารถตั้งค่ารับการแจ้ง เตือนเม่ือมี
ข้อความด้านลบที่เก่ียวกับ BNK48 ตามจ านวนที ก าหนดได้ และ
เม่ือมีการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการ ผู้จัดการ สามารถระบุวิธีแก้ไข
ปัญหาและสามารถติดตามแนวโน้มหลัง แกไขปัญหาได้ เพื่อที่จะรู้
ได้ว่าแนวโน้มของข้อความด้านลบหลัง แก้ไชปัญหามีมากขึ้นหรือ
ลดลง และผู้จัดการสามารถดูจ านวน ข้อความด้านบวกหรือด้านลบ
ย้อนหลังของสมาชิกภายในวงแต่ ละคนได้ ส่วนของบุคคลทั่วไป
สามารถขอดูข้อมูลส่วนตัวของ สมาชิกภายในวงได้ 
 
ค ำส ำคัญ: Line chatbot, BNK48, social media 
 

ABSTRACT 
This article presents the alert message from the impact 
of social media is impacting negatively on the BNK48 via 
Line chatbot will be divided into two parts, between the 
active and the general manager. The manager can set 
up to be notified when a negative message about BNK48 
by the amount specified. And when there is an alert to 
the manager. Managers can track trends and identify 
solutions to resolve the issue. In order to know the trend 
of negative messages back to China have more 
problems or reduced. And managers can view the 
number of messages, positive or negative, retrospective 
of the band members each. The guests can obtain 
information of the band 

Keywords: Line chatbot, BNK48, social media, 
negative messages 

1. บทน า 
ปัจจุบันได้มีการท า CHATBOT เพื่อใช้ในการท าธรุกิจต่าง เพื่อ 
อ านวยความสะดวกแก่เจ้าของธุรกิจ ซ่ึงช่วยในการตอบกลับถึง 
ลูกค้าหรือการส่งข้อความให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ และทาง 
CHATBOT ของ LINE ได้มีการน าเอาระบบของ LINE NOTIFY 
เข้ามาใช้เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนข้อความต่างๆไปยังผู้ใช้คนอื่นๆ 
ได้ ผ่านช่องทาง LINE CHATBOT 

จึงได้มีการน าเทคนิคการท า sentiment analysis ซึ่งเป็น 
การวิเคราะห์ถึงข้อความและประโยคที่ผู้ใช้สนใจน ามา  analysis 
ระบบนี้สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของ 
ประโยคจาก Hashtag ได้โดยอ้างอิงจากสื่อ Social Media ที่ 
ผู้คนส่วนใหญ่ได้ใช้กันเป็นจ านวนมากในชีวิตประจ าวัน  ข้อมูลที่ 
ได้จากการท า analysis เป็นผลลัพธ์ที่ไม่สามารถอ่านและท า 
ความเข้าใจได้โดยง่าย หากผู้จัดการของศิลปิน ได้รู้ถึงแนวโน้ม 
เหล่าน้ีจากการแสดงผลการวิเคราะห์แล้วได้รับการแจ้งเตือน 
อย่างทันเวลา ท าให้เม่ือมีปัญหาในกระแสด้านลบ ผู้จัดการ 
สามารถออกมาให้ค าแนะน าควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ปานปลาย 
ได้อย่างทันที 

ในปัจจุบันมีกลุ่มสมาชิกวง BNK48  ซึ่งก าลังมีกระแส 
มาแรงในช่วงน้ี ท าให้เกิดความเห็นในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นบนสื่อ 
social media มากมายทั้งที่เป็น hashtag ใน twitter และการ 
ตั้งกระทู้ในเว็บ  pantip จึงน าระบบของการท า  sentiment 
analysis เข้ามาวิเคราะห์แนวโน้มของข้อความเหล่าน้ันโดย 
วิเคราะห์ประโยคเหล่าน้ันว่าเป็นไปในเชิงบวกหรือเชิงลบมา 
วิเคราะห์ผลลัพธ์ แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้มาจัดท าเป็นกราฟ รวมถึง 
แจ้งเตือนไปยังผู้ จัดการให้แก้ไขสถานการณ์หากมีแนวโน้ม 
 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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ในแง่ลบมากเกินค่าที่ก าหนด และสามารถติดตามถึงผลการแก้ไข 
ปัญหาได้เม่ือผ่านไปตามเวลาที่ผู้จัดการก าหนดไว้เป็นเวลาก่ีวัน
ดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสื่อออนไลน์ต่อวง   BNK48 และมี 
การท า sentiment analysis ที่แสดงถึงแนวโน้มของ ข้อความ 
แล้ วน ามาใช้ แสดง เป็นกราฟโดยภ ายในกร าฟจะแ สด ง 
รายละเอียดในข้อความเหล่าน้ันว่าไปในเชิงลบในด้านใด และน า 
ระบบของ Line chatbot มาช่วยในการแจ้งเตือนถึงผู้จัดการ 
หากมีกระแสในแง่ลบมากเกินค่าที่ก าหนด เพื่อให้ผู้ จัดการ 
วิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดจากอะไร โดยผู้จัดการจะบันทึกลงใน Line 
chatbotว่าก าลังแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหรือปัญหาได้รับการ แก้ไข
แล้วหลังจากที่ ได้รับการแจ้งเตือน แล้วแจ้งแนวโน้มที่ ได้รับ 
หลังจากการแก้ไขปัญหาในเวลาที่ก าหนด ว่ามีแนวโน้มของ 
ข้อความในแง่ลบทุเลาลงหรือไม่  ซึ่งการแก้ไขปัญหาได้อย่าง 
ทันเวลา ท าให้ภาพลักษณ์ของวงไม่เกิดความเสียหายในด้านลบ 
มากขึ้น 

2. ทฤษฎ ีและงานวิจ ัยท ่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 การน า chatbot ไปใช้ในงานธุรกิจ 
การน า Chatbot ไปใช้ในงานธุรกิจคือ การน า Chatbot ไปใช้ใน 
การท างานแทนมนุษย์เช่นการตอบข้อความโดยอัตโนมัติ หรือ 
การแนะน าส ินค้าอ ัตโนม ัต ิของร ้านค ้าออนไลน ์ต ่างๆ โดย Chatbot 
จะตอบข้อความตามที่ผู้สร้าง Chatbot ระบุไว้ใน ระบบ โดย 
Chatbot จะสามาบันทึกข้อมูลการสนทนาระหว่างผู้ ที่มาใช้งาน
ก ับ Chatbot ได้ ยกต ัวอย่างธ ุรก ิจที ่ม ีการนำ Chatbot เข้ามาใช้
งานได้แก่ 
2.1.1 MOPH Connect [1] 

MOPH Connect คือ Chatbot ผ่าน Line Business 
Connect ซ่ึง เป็น 1 ใน 4 ระบบ ที่กระทรวงสาธารณสุข 
พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการ การท างานของ 
MOPH Connect คือ เมื่อ Add Friend กับ MOPH Connect 
ผ่าน  Appl icat ion  L ine ก็จะสามารถเลือกใ ช้บ ริก า รกั บ 
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ใดก็ได้ และจะมี 
Chatbot คอยตอบโต้อัตโนมัติ โดยระบบถูกออกแบบให้มี 
สามารถจองคิวออนไลน์ผ่าน Chatbot โดยผู้ป่วยจะต้อง 
ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ และผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้ที่มีประวัติ 
การรักษาในระบบเวชระเบียนส่วนการท างานของการจองคิว
ออนไลน์ก็จะเป็นหมายเลขคิวเดียวกับคนไข้ที่เดินทางมาจองคิวที่
โรงพยาบาลโดยระบบจะแสดงให้เห็นว่าคิวการตรวจในปัจจุบันอยู่
ที่คิวที่เท่าใด โดยเมื่อที่ การยืนยันก็จะมีบัตรคิวให้ในรูปแบบของ 
Barcode 

ระบบจะม ีการแจ้งเต ือนผู้ป ่วยอ ัตโนม ัต ิทั้งหมด 4 คร ั้ง ยกตัวอย่าง
เช่น โดยการเตือนครั้งที่ 1 จะมาในเวลา 18.00 น. ก ่อนถึงว ันตรวจ
จร ิง 1 ว ัน และเม ื่อถ ึงว ันตรวจจร ิงจะม ีการแจ้ง เตือนครั้งที่ 2 ใน
เวลาประมาณ 06.00 น. ต่อมาเม่ือถึงเวลาใกล้ ตรวจอ ีก 10 คิวจะ
ม ีการแจ้งเต ือนคร ั้งที่ 3 ไปย ังผู้ป่วย และหลังจากตรวจเสร็จสิ้นไป
แล้ว 1 วันจะแจ้งเตือนครั้งที่ 4 เพื่อให้ ผู้ป่วยประเมินคุณภาพการ
ใช้บริการ 
2.1.2 SCB Connect [2] 
SCB Connect เป็น Line Chatbot ของ ธนาคารไทยพานิชย์ โดย
จะมีระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ระบบการสื่อสารโต้ตอบ 
อัตโนมัติกับ Chatbot โดยระบบสามารถตรวจสอบรายละเอียด 
ของบัญชีและตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ รายการการใช้จ่าย และ 
ยังมีตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการใช้จ่ายเงินผ่านบัญชีที่  
ลงทะเบียนไว้กับ Line Chatbot และจะมีการแจ้งเตือนให้ช าระ 
เงินกับธนาคารเมื่อถึงก าหนดการช าระเงิน 
2.2 Line chatbot [3] 
หลักการท างานของ LINE chatbot คือผู้ที่จะท า LINE chatbot 
จะต้องมี server และติดตั้ง web server เอาไว้ก่อน ในกรณีที่ ผู้ใช้
ต้องการให้ chatbot สามารถรับค าสั่งได้ โดยเม่ือมีผู้ส่ง ข้อความ
หา LINE ID ที่เป็นของ chatbot ทาง LINE Application จะ 
push message ที่ได้รับมาส่งมายัง server ของผู้ใช้งานทันที เป็น
การท างานแบบ Realtime วิธีการน้ี เรียกว่า Webhook โดยผู้ที่
ท า LINE chatbot จะต้องมี URL ให ทาง LINE Application 
เพื่อที่ให้ทาง LINE จะสามารถเรียกมาที่ URL น้ันได้ และเพื่อความ
ปลอดภัยผู้ที่ท าต้องท า URL เป็น https ที่เป็น cert แบบถูกต้อง
ด้วย (ห้ามเป็น self signed) โดย ทาง LINE จะให้ Channel 
Access Token มาเป็นตัว authentication เพื่อที่จะใช้งาน 

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการ Cyberbullying [4] 
Cyberbullying หรือการกลั่นแกล้งกันบนโลกไซเบอร์ คือการท า 
ให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าก าลังถูกคุกคาม ถูกดูหมิ่น ถูกท าให้อับอาย หรือ 
ท าให้ผู้ถูกกระท ารู้สึกทุกข์ทรมาน จากข้อความ ภาพหรือวีดีโอ 
ต่างๆผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ทั้งการส่งหาเจ้าตัวหรือส่งหา 
บุคคลอ่ืนๆเพื่อให้กระจายออกไปวงกว้าง ปัจจัยหลักที่ส าคัญที่ เข้า
ข่ายลักษณะของ cyberbullying คือความรุนแรงต่างๆ เช่น การ
ข่มขู่หรือคุกคาม ด้วยค าพูดรุนแรง การสตอล์กหรือสแปม ข้อความ
คุกคามอีกฝ่าย โดยส่วนมากบุคคลที่ถูก cyberbullying 
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ก ็จะเป็นพวกที ่กระทำต ่อผู ้อ ื ่นด ้วยเช่นก ัน โดยส่วนมากจะมองว ่า 
cyberbullying เป็นเร ่ืองปกต ิที่ทำไปเพื่อระบายความร ู้ส ึกอย่าง 
หน ่ึง หร ือไม ่ร ู้ต ัวว ่าตนเองกำลัง cyberbullying ผูอ้ ่ืนอยู่ 
2.4 การวิเคราะห์ข้อความ Pantip และ Twitter ที่มีต่อ 
BNK48 ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก[5] 
คือโมเดลที ่ใช้เทคน ิคการเร ียนร ู้เชิงล ึก (Deep Learning) เข้ามา
ช่วยในการวิเคราะห์และตรวจจัข้อความในทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
โดยระบบสามารถดึงข้อความ โดยใช้ Request จาก Twitter 
และ Pantip และใช้เทคน ิคการ เร ียนร ู้เชิงล ึก (Deep Learning) 
ในการแบ  ่งประโยคข้อความ สามารถว  ิเคราะห์ควา มร  ู้สึ ก 
(Sentiment Analysis) ของ ข้อความบน Twitter และ Pantip 
จะได้ผลลัพธ์ออกมา เป็น ความร ู้ส ึกทั้งเชิงบวก (Positive) และ
เชิงลบ (Negative)  โดยจะแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของกราฟ 

3. กระบวนการท างานของระบบ 
กระบวนการท างานของระบบแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 
คือ การตรวจสอบระดับของผู้ใช้ เป็นส่วนที่ตรวจสอบว่าบุคคลที่ 
ใช้งานเป็นบุคคลธรรมดาหรือ ผู้จัดการวงเพื่อแยกส่วนการใช้งาน 
ของระบบ แล้วจึงส่งมายังส่วนที่ 2 คือการสั่งการใช้งาน Chatbot 
ให้ท าตามระบบต่างๆที่มีใน Chatbot แล้วจึงส่งค าสั่ง ที่ได้รับไป
ยังส่วนที่ 3 คือ การ Crawl Data อัตโนมัติ เพื่อใช้ใน การส่ง
รายงานการแจ้งเตือนหลังการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จ เรียบร้อยแล้ว 
ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการท างานของระบบ 
 
 
 
 
 

3.1 ขั้นตอนการตรวจสอบระดับของผู้ใช้ 
คือ ส่วนการตรวจวัดระดับของผู้ใช้ที่แยกผู้ใช้งานว่าเป็นผู้จัดการวง 
หรือเป็นบุคคลทั่วไป โดยจะแยกตัวตนจาก LINE ID และแอดมินจะ
เป็นผู้ให้ Secret Code ที่จะจัดให้กับผู้จัดการวงโดยเฉพาะ เพื่อที่จะมี
เพียงผู้จัดการวงเท่าน้ันที่สามารถเข้าใข้งานระบบเฉพาะของผู้จัดการวง
ได้ ส่วนบุคคลทั่วไปก็จะใช้งานได้เฉพาะฟังก์ชั่นของบุคคลทั่วไปเท่าน้ัน 
 
 

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการตรวจสอบระดบัผู้ใช ้

 
3.2 ตั้งค่าการรับการแจ้งเตือน คือ ผู้จัดการสามารถ ตั้งค่าให้ 
Chatbot แจ้งเตือนมายังผู้จัดการผ่านช่องทาง LINE เม่ือมีจ านวน
ข้อความที่พูดถึง BNK48 บน social มากเกิน จ านวนที่ก าหนด โดย
ผู้จัดการสามรถเป็นผู้ก าหนดได้ว่า  ภายใน ระยะเวลาเท่าใดควรมี
จ านวนข้อความด้านลบไม่เกินเท่าใด ดังงภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการรับค่ารับการแจ้งเตือน 
 

3.3 การติดตามแนวโน้มหลังแก้ไขปัญหา โดยระบบน้ี จะใช้งาน
ได้ก็ต่อเม่ือมีการท างานในระบบข้อที่ 1 คือ ท าได้ ต่อเม่ือระบบมี
การแจ้งเตือนมายังผู้ จัดการว่ามีจ านวนข้อความ ด้านลบเกิน
จ านวนที่ผู้จัดการก าหนด เม่ือมีการแจ้งเตือนแล้ว ผู้จัดการสามารถ
ระบุกับ Chatbot ได้ว่ารับทราบปัญหานี้แล้ว หรือไม่และได้แก้ไข
ปัญหาไปแล้วหรือไม่ โดยถ้ามีการแก้ไขปัญหา ไปแล้ว Chatbot  
จะให้ผู้จัดการระบุวิธีการที่ผู้จัดการใช้ แก้ปัญหา เพื่อติดตามผล
ต่อมาว่ามีแนวโน้มว่าจ านวนข้อความที่ พูดถึง BNK48 มีแนวโน้มว่า
ลดลงหรือไม่หลังจากที่แก้ปัญหาไป ตามวิธีที่ระบุมา ดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการติดตามแนวโน้มหลังแก้ไขปัญหา 

3.4 เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง คือ สามารถดูจ านวน ข้อความทั้งด้าน
บวกและด้านลบ ในระหว่าง 1 เดือนที่ผ่านมาได้ โดยแยกเป็นของ
สมาชิกแต่ละคนภายในวง BNK48 เพื่อที่ ผู้จัดการสามารถเช็คได้ว่า 
สมาชิกภายในวงคนใดถูกพูดถึงในแง่ บวกและคนใดถูกพูดถึงในแง่ลบ
มากที่สุด ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง 
 

3.5 ส่วนของผู้ใช้งานท ั่วไป คือ ส่วนที่ใช้งานได้ทั้ง 
บุคคลทั่วไปและผู้จัดการวง ซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบเกี่ยวกับการ 
พูดคุยสอบถามทั่วไป และผู้ใช้งานทั่วไปสามารถขอดูข้อมูล เกี่ยวกับ
สมาชิกทุกคนในวง BNK48 โดยสามารถเลือกดูได้ทีละ คน และระบบ
จะแสดงข้อมูลของสมาชิกที่เลือกที่บันทึกไว้ใน ระบบมาแสดงให้ผู้ใช้
เห็น ดังภาพที่ 6 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป 
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ภาพที่ 7 การตรวจสอบระดับของผู้ใช้ 

 
4.ผลการด าเนินงาน 

4.1 การตรวจสอบระดับของผู้ใช้ เม่ือมีการ add friend กับ id 
line ของ chatbot เม่ือเริ่มการสนทนาจะมารสนทนาเพื่อขอ 
secret code ที่แอดมินเป็นผู้ให้กับผู้จัดการวง ถ้า secret code 
ตรงกับที่แอดมินบันทึกไว้ในระบบ ก็จะสามารถยืนยันตัวตนได้ว่า 
เป็นผู้ จัดการวง ซ่ึงถ้าหากไม่มี secret code ระบบก็จะ 
ให้บริการในเฉพาะส่วนของบุคคลทั่วไป ดังรูปที่ 7และ 8 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8 ฟังก์ชั่นของผู้จัดการหลังยืนยันตวัตนเรียบร้อยแล้ว 
 

4.2 การตั้งค่ารับการแจ้งเตือน เม่ือเข้าระบบในส่วนของผู้จัดการ 
เมื่อผู้จัดการเลือกเมนูที่จะตั้งค่ารับการแจ้งเตือน  ตัวของ chatbot ก็
จะให้ผู้จัดการตั้งเวลาและก าหนกจ านวนข้อความ ด้านลบที่ต้องการ
ให้ chatbot แจ้งเตือนเม่ือถึงจ านวนที่ก าหนด และเม่ือข้อความด้าน
ลบถึงจ านวนที่ก าหนด chatbot ก็จะส่ง การแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการ
และแสดงจ านวนของสมาชิกวง BNK48 ที่มีข้อความด้านลบมากที่สุด
ตามล าดับ ดังรูปที่ 9 และ10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 การตัง้ค่ารับการแจ้งเตือน 
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ภาพที่ 10 การตั้งคา่รับการแจ้งเตือน(ต่อ) 

4.3 การติดตามแนวโน้มหลังแก้ไขปัญหา ระบบน้ีจะท างาน 
หลังจากมีการแจ้งเคือนไปยังผู้จัดการว่ามีข้อความด้านลบเกิน จ านวน
ที่ก าหนด และผู้จัดการวงจะต้องก าหนดวิธีการแก้ไข ปัญหา และ
ระบบจะแสดงแนวโน้มหลังจากที่ผู้จัดการแก้ไข ปัญหาแล้ว ใน
รูปแบบของกราฟ ดังรูปที่ 11  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 11 การตดิตามแนวโน้มและก าหนดวิธีแก้ไขปัญหา 
 
 

 
4.4 การเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง การเรียกดูข้อมูลย้อนหลังระบบ จะให้
ผู้จัดการใส่รายชื่อของสมาชิกวง BNK48 ที่ผู้จัดการต้องการ จะดู โดย
จะแสดงเป็น จ านวนข้อความด้านบวกและจ านวน ข้อความด้านลบ
ทั้งหมดในเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ดังรูปที่ 12 และ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 12 การขอดูข้อมูลย้อนหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 การแสดงข้อมูลย้อนหลัง 
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4.5 การขอดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกวง BNK48 แต่ละคน โดย
ฟังก์ชันน้ีสามารถใช้ได้ทั้ง บุคคลทั่วไปและผู้จัดการวง โดยจะแสดง
ข้อมูลของสมาชิกวง BNK48 ที่เลือก โดยแสดงเป็นข้อมูลวันเกิด 
อายุ ต าแหน่งภายในวง และมีส่วนร่วมในเพลงของ BNK48 ใน
ต าแหน่งใด ดังรูปที่ 14 และ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 14 การขอดูข้อมูลส่วนตวัของสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 แสดงข้อมูลส่วนตวัของสมาชิกที่เลือก 
 
 

5.สรุปและอภิปรายผล 
บทความน้ี น าเสนอการน า Chatbot ของ LINE Application มา ใช้
งานร ่วมก ับการทำ   Notify   เพื่อแจ้งเต ือนไปย ังผู ้จ ัดการเม ่ือม ี 
ข้อความที่พูดถึง BNK48 บน social media ในด้านลบมากเกิน 
จ านวนที่ก าหนดเพื่อที่ผู้จัดการวงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ทันท่วงที
เพื ่อไม ่ให้เก ิดเหต ุการณ ์บานปลายในอนาคตได้  และเม ื่อ ผู้จ ัดการร ับร ู้
ถึงปัญหาก ็จะม ีว ิธ ีที่ใช้ร ับม ือก ับปัญหาและเม ื่อ ผู้จ ัดการระบุว ิธ ีแก ้ไข
ปัญหาให ้ก ับ Chatbot เม ื่อเวลาผ่านไปตาม เวลาที่ก าหนดก็จะมีแจ้ง
เตือนมายังผู้จัดการว่าวิธีที่แก้ไขปัญหาน้ี ท าให้แนวโน้มของข้อความ
ในแง่ลบมีจ านวนลดลงหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 

เน่ืองจากในปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเป็น
จ านวนมาก ท าให้การพบแพทย์ในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน 
เสียเวลาในคอยพบแพทย์ และผู้ป่วยไม่ทราบประวัติและความ
เชี่ยวชาญในการรักษาของแพทย์แต่ละท่าน ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงได้
พัฒนาระบบแชทบอทนัดหมายแพทย์ เพื่อให้การนัดหมายแพทย์
ในแต่ละครั้งสะดวกมากยิ่งขึ้น การพัฒนาแชทบอทน้ีใช้แนว
ทางการวิเคราะห์เจตนาบริบทของผู้ใช้งานเป็นหลักซ่ึงต้องอาศัย
ความรู้จากทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อให้แช
ทบอทเข้าใจเจตนาของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ระบบแชทบอทนัด
หมายแพทย์จะมีการเรียกใช้งานผ่านไลน์แอพพลิเคชันที่ท างาน
ร่วมกับไดอะล็อกโฟลว์ เพื่อรองรับการสนทนาระหว่างผู้ใช้งาน
กับบอททั้งในรูปแบบข้อความและการเลือกเมนูโดยใช้ปุ่ม 
นอกจากน้ีไดอะล็อกโฟลว์เป็นแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมต่อ
กับเว็บไซต์นัดหมายแพทย์ที่ใช้บันทึกข้อมูลผู้ป่วย และบันทึก
ตารางนัดหมายแพทย์ลงในฐานข้อมูลอีกด้วย 
 
ค ำส ำคัญ: แชทบอท , การนัดหมายแพทย์ , การบริการทาง
การแพทย์ 
 

ABSTRACT 
Nowadays, there are many patients in the medical 
service systems. Most patients had to take a long time 
to wait for seeing a doctor at a time and did not know 
the history and special expertise for treatments of each 
doctor. Therefore, Doctor appointment chatbot was 
interesting to develop for management of medical 
appointment conveniently. The improvement of this 
chatbot was mainly based on the analysis of user intent 
context, which required knowledge from Natural 
language processing in order that the chatbot could 
truly understand the intent of the users. This chatbot is 
Line application that integrated with Dialogflow. In 

oreder to support the conversations between users and 
bot, in both text form and menu selection using 
buttons. In addition, Dialogflow is a platform for 
connecting to doctor appointment websites that 
recorded patient information and saved the medical 
appointment schedule into the database as well. 
 
Keywords: chatbot, doctor appointment, medical 
services 
 

1. บทน า 
การบริการด้านสุขภาพเป็นการให้บริการด้านการวินิจฉัยอาการ
เจ็บป่วย และรักษาโรค รวมไปถึงการป้องกันและดูแลสุขภาพ
ของมนุษย์ ถ้ามีการเจ็บป่วย ผู้ป่วยต้องรับบริการด้านสุขภาพ 
ผู้ป่วยจึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูลของสถานพยาบาล ข้อมูลประวัติ
แพทย์ และความเชี่ยวชาญในการรักษาโรค ซ่ึงการสอบถาม
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมักเกิดความล่าช้าในการตอบ ตัวอย่าง
ค าถาม เช่น ต าแหน่งสถานพยาบาล ชื่อแพทย์ และการนัดพบ
แพทย์  นอกจากน้ันผู้ป่วยบางรายอาจจะมีการเดินทางมาพบ
แพทย์โดยไม่ได้มีการนัดหมาย และไม่ได้ตรวจสอบวันและเวลา
ในการเข้าตรวจของแพทย์ ท าให้ผู้ป่วยบางรายมาตรวจในวันและ
เวลาที่แพทย์ไม่ได้เข้าตรวจ ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง หรือจะต้องรอในคิวพบแพทย์ซ่ึงใช้ระยะเวลานานมาก   

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ท าให้การใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์มีความเก่ียวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือ และทุกวันน้ีคนในวัยต่าง ๆ ต่าง
ก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอน การท า
ธุรกรรมทางการเงิน และการสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย โลกใน
ปัจจุบันอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีการพัฒนาระบบและ
เทคโนโลยีต่าง ๆที่มาช่วยอ านวยความสะดวกของผู้คนในปัจจุบัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีการน าทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ ที่
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เป็นเทคโนโลยีที่ท าให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการท าสิ่ง
ต่าง ๆ  คล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบมนุษย์ และสามารถคิดและ
ตอบค าถามเองได้  ปัญหาที่ เ กิดขึ้นในปัจจุบัน เ ม่ือผู้ ใช้งาน
ต้องการค้นหาข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์ ผู้ใช้งานต้องมีการพิมพ์
ข้อความที่ถูกต้อง เช่น อาการ รายชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญของ
แพทย์ให้ถูกต้อง จึงจะได้ข้อมูลตรงตามความต้องการ  

ดังน้ันในงานวิจัยน้ีน าเสนอปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการ
ตอบค าถามอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า แชทบอท ซ่ึงแชทบอทน้ี
สามารถแนะน าเก่ียวกับข้อมูลของสถานพยาบาล ที่จ าเป็นต่อ
การเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย อาทิเช่น การค้นหาแพทย์  การ
แสดงประวัติและความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละท่าน การ
ตรวจสอบวันและเวลาในการตรวจรักษา และท าการนัดหมาย
เวลาเข้าพบแพทย์ให้กับผู้ป่วย แชทบอทจึงช่วยให้ผู้ใช้งานทราบ
ถึงข้อมูลที่ต้องการ อ านวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษา 
ลดเวลาในการเดินทางไปสอบถามด้วยตนเอง และช่วยให้ผู้ใช้งาน
เกิดความพึงพอใจในการให้บริการสถานพยาบาลมากขึ้นอีกด้วย 
เช่น ค าว่า ”อายุระกรรม” ,”อายุรก า” แม้ว่าผู้ใช้งานจะพิมพ์ผิด 
แชทบอทก็เข้าใจว่าความหมายของค าน้ีคือแผนกอายุกรรม ก็
สามารถค้นหาข้อมูลได้ 
 

2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 แชทบอท 
แชทบอท คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อจ าลองบทสนทนาของ
มนุษย์ ให้สามารถพูดคุย สื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางเสียงหรือ
ข้อความแบบ REAL-TIME โดยแชทบอทน้ันได้มีการพัฒนาขึ้นมา 
2 แนวทาง [1] คือ การสร้างกฎให้แชทบอท (RULE BASED) เป็น
วิธีที่ผู้พัฒนาต้องก าหนดด้วยกฎที่ใช้ในการตอบค าถามและตั้ง
ค าถามกลับไปที่ผู้ใช้งาน กฎจะสร้างจากคีย์เวิร์ดหรือที่ถูกก าหนด
ไว้ ถ้าหากค าถามไม่ตรงกับที่ผู้พัฒนาก าหนดไว้ บอทอาจตอบ
ค าถามที่ไม่ตรงกับค าตอบหรือบอทอาจท างานผิดพลาดได้ อีก
แนวทางหน่ึงที่ใช้ในการพัฒนาแชทบอท คือ การวิเคราะห์เจตนา
ของผู้ใช้งาน (INTENT BASED) เป็นแนวทางการพัฒนาแชทบอท 
ที่ให้ความส าคัญกับความเจตนาและบริบทของผู้ ใช้งานผ่าน
ข้ อความ ซ่ึ งแนวทาง น้ี จ า เป็ นต้ อง ใ ช้ทฤษฎี  NATURAL 
LANGUAGE PROCESSING เ พื่ อ ใ ห้ แ ช ท บ อ ท เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
ตีความหมาย รวมถึงเจตนาของผู้ใช้งานอีกด้วย ปัจจุบันมีหลาย
บริษัทได้การพัฒนาแชทบอท จะได้รับความนิยมมาก เช่น 
MICROSOFT, GOOGLE, FACEBOOK และ AMAZON เป็นต้น  
 
2.2 LIFF  
LINE FRONT-END FRAMEWORK (LIFF) คือ เว็บแพลตฟอร์ม
ของ LINE ที่มีบทบาทท าหน้าที่รับข้อมูลจากแพลตฟอร์มอ่ืนๆ 
ของไลน์ จัดเตรียมข้อมูลของผู้ ใช้งาน รวมถึงส่งข้อความใน

รูปแบบต่างๆ ในรูปแบบของเ ว็บแอพพลิ เคชันซ่ึงถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการพัฒนาแชทบอท บนแพลตฟอร์มของ
ไลน์ [2] การประยุกต์ใช้ LIFF จะท าให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์
การใช้งานที่ดีขึ้นในระหว่างโต้ตอบกับแชทบอท เน่ืองจากมีการ
น าเสนอรูปแบบแสดงผลที่มีความหลากหลายมากกว่าการแสดง
ข้อความแบบทั่วไป [3] กล่าวคือ LIFF จะท าให้ผู้พัฒนาสามารถ
ออกแบบให้ แชทบอทสามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บใหักับ
ผู้ใช้ในห้องสนทนาได้ทันที ในงานวิจัยน้ีน้ี LIFF เข้ามามีบทบาท
ในการน าเสนอข้อมูลที่ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นใหักับผู้ใช้ได้ 
ยกตัวอย่างเช่น การสอบถามข้อมูลผู้ใช้ การน าเสนอข้อมูลแพทย์ 
การแสดงให้เห็นตารางเวลาที่ถูกจองของแพทย์ 
 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แชทบอทสามารถน า ไปประยุ กต์ ใช้ ง านได้หลายร ะ บ บ 
ตัวอย่างเช่น 1) การท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [4] ได้พัฒนาระบบ
แชทบอท เพื่อช่วยวางแผนส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม 
โดยใช้ DIALOGFLOW เป็นแพลตฟอร์มหลัก ในการสร้างแช
ทบอทร่วมกับฐานข้อมูล FIREBASE เพื่อบันทึกข้อมูลแบบ
เรียลไทม์ อีกทั้งระบบได้น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาและออกโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการ 2) 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลพัฒนาแชทบอทการการประชาสัมพันธ์ 
โดย [5] ได้พัฒนาแชทบอท โดยใช้ CHATFUEL เป็นแพลตฟอร์ม
ท างานร่วมกับ FACEBOOK เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ภายในมหาวิทยาลัย และ 3) การสร้างระบบวินิจฉัยโรคเบาวาน 
[6] ได้พัฒนา แชทบอท โดยใช้ DIALOG FLOW เป็นแพลตฟอร์ม
ท างานฐานข้อมูลในรูปแบบออนโทยี (ONTOLGY) ที่ระบบ
ค าศัพท์เชิงความหมายใช้ ในการจัดหมวดหมู่ของโรคตาม
องค์ประกอบ ได้แก่ อายุ เพศ และประวัติการเกิดโรคเบาหวาน 
4) 
 

3. การออกแบบและพัฒนาแชทบอท 
3.1 ขอบเขตการท างาน 
การท างานของแชทบอทจะจ าลองแผนกของแพทย์ในสถาน          
พยาบาลจ านวน 3 แผนก ได้แก่ แผนกอายุรกรรม แผนกเด็กและ
วัยรุ่น และแผนกสตรี และสามารถแบ่งตามสิทธ์ิผู้ใช้งานระบบแช
ทบอทได้จ านวน 3 สิทธ์ิการใช้งาน ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ป่วย
หรือผู้นัดหมายแพทย์ และผู้ดูแลระบบ 

1) ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถค้นหาชื่อ ประวัติ และความ
เช่ียวชาญของแพทย์ตามแผนกได้ เช่น สามารถค้นหาต าแหน่ง
แผนที่ของสถานพยาบาล และลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 

2) ผู้ป่วยหรือผู้นัดหมายแพทย์ สามารถนัดหมายแพทย์  
ค้นหาต าแหน่งแผนที่ของสถานพยาบาลได้เหมือนกับผู้ใช้งาน
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ทั่วไป และผู้ป่วยสามารถนัดหมายแพทย์ ดูการนัดหมายแพทย์ 
รวมทั้งยกเลิกการนัดหมายแพทย์ของตนเองได้ 

3) ผู้ดูแลระบบ สามารถดูการตารางการนัดหมายแพทย์
ทุกท่านในสถานพยาบาลได้ และดูข้อมูลประวัติของผู้ป่วยได้ 

 
3.2 การท างานของระบบ 
การท างานของระบบแชทบอทนัดหมายแพทย์ เริ่มต้นจาก
ผู้ใช้งานเปิดใช้งานแชทบอทนัดหมายแพทย์ในโปรแกรม Line
จากน้ันผู้ใช้งานส่งข้อความหรือกดเลือกเมนูภายใน    แชทบอท
นัดหมายแพทย์  ข้ อความจาก    Line    จะถู กส่ ง ไปยั ง
แพลตฟอร์ม  Dialogflow  เพื่อท าการวิเคราะห์และค้นหาว่า 
ข้ อค วามดั ง กล่ า วต ร ง กับ เ จต น า  (Intents) ใ ด ในร ะ บ บ               
แชทบอท จากน้ัน Dialogflow  จะเชื่อมต่อกับระบบเว็บไซต์นัด
หมายแพทย์ที่พัฒนาโดยใช้ภาษา  Php  และฐานข้อมูล MySql 
และส่งข้อมูลจากเจตนาใน  Dialogflow เพื่อเรียกข้อมูลการนัด
หมายแพทย์มาแสดงผล บันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวผู้ป่วย บันทึก
หรือยกเลิกการนัดหมายแพทย์ เม่ือมีการประมวลผลที่เว็บไซต์
เรียบร้อยแล้ว เว็บไซต์จะส่งข้อมูลกลับไปยัง  Dialogflow เพื่อ
ส่งข้อมูลกลับไปให้ผู้ใช้งานผ่านโปรแกรม Line โดยภาพรวมการ
ท างานของระบบแสดงดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมการท างานของแชทบอท 

 
3.3 เจตนาของแชทบอท (Intents of Chabot) 
เจตนาของการสนทนาภายในแชทบอทน้ีมีจ านวนทั้งสิ้น 8 เจตนา 
โดยรายละเอียดของแต่ละเจตนามีดังต่อไปน้ี 

1) แผนกของแพทย์ เป็นเจตนาที่ผู้ใช้งานต้องการ
สอบถามแผนกของแพทย์ที่ให้บริการภายในสถานพยาบาล โดย
บอทจะตอบเป็นรายชื่อแผนกของแพทย์ทั้งหมดของ
สถานพยาบาล 

2) แพทย์แผนกอายุรกกรม เป็นเจตนาที่ผู้ใช้งานต้องการ
สอบถามรายชื่อแพทย์ ในแผนกอายุรกรรม หรือ ต้องการ
สอบถามว่าอาการที่ผู้ป่วยเป็น เช่น เป็นหวัด เป็นไข้ ควรพบ

แพทย์แผนกใด โดยแชทบอทจะแสดงรายชื่อแพทย์ทั้งหมดใน
แผนกอายุรกรรมให้ผู้ใช้งานพิจารณา เพื่อเลือกแพทย์และนัด
หมายแพทย์ในล าดับต่อไป 

3) แพทย์แผนกเด็กและวัยรุ่น เป็นเจตนาที่ผู้ ใ ช้ ง าน
ต้องการสอบถามรายชื่อแพทย์ในแผนกเด็กและวัยรุ่น หรือ 
ต้องการสอบถามว่าอาการที่ผู้ป่วยเป็นเด็ก เช่น เป็นหวัด เป็นไข้ 
ควรพบแพทย์แผนกใด โดยแชทบอทจะแสดงรายชื่อแพทย์
ทั้งหมดในแผนกเด็กและวัยรุ่นให้ผู้ใช้งานพิจารณา เพื่อเลือก
แพทย์และนัดหมายแพทย์ในล าดับต่อไป 

4) แพทย์แผนกสตรี  เป็นเจตนาที่ผู้ ใช้ งานต้องการ
สอบถามรายชื่อแพทย์ในแผนกสตรีหรือ ต้องการสอบถามว่า
อาการที่ผู้ป่วยเป็นสตรี เช่น ฝากครรภ์ อยากมีบุตร ควรพบ
แพทย์แผนกใด โดยแชทบอทจะแสดงรายชื่อแพทย์ทั้งหมดใน
แผนกสตรีให้ผู้ใช้งานพิจารณา เพื่อเลือกแพทย์และนัดหมาย
แพทย์ในล าดับต่อไป 

5) เข้าสู่ระบบ เป็นเจตนาที่ผู้ใช้งานต้องการนัดหมาย การ
ท างานของระบบจะให้ผู้ใช้งานกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
เพื่อยืนยันตัวในการนัดหมายแพทย์ ส่วนผู้ใช้งานใหม่จะต้อง
ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ก่อนนัดพบแพทย์ 

6) การนัดหมายวันและเวลาแพทย์ เป็นเจตนาผู้ใช้งาน
ต้องการเลือกแพทย์ วันที่ และเวลาที่นัดหมายแพทย์ โดยบอทจะ
แสดงวันที่ และเวลาที่ว่างของแพทย์ที่ผู้ใช้งานเลือก เพื่อให้
ผู้ใช้งานบันทึกการนัดหมายดังกล่าว 

7) การจองของฉัน เป็นเจตนาที่ผู้ใช้งานต้องการทราบ
หรือตรวจสอบวันและเวลาที่นัดหมายแพทย์ไว้ แชทบอทจะ
แสดงประวัติการนัดหมายล่าสุดและประวัติการนัดหมายแพทย์
ของผู้ใช้งานแต่ละคน 

8) แผนที่ เป็นเจตนาที่ผู้ใช้งานต้องการทราบถึงต าแหน่ง
ในการเดินทางมายังสถานพยาบาล โดยแชทบอทจะแสดงแผนที่
ของสถานพยาบาลให้กับผู้ใช้งาน 
 
3.4 เอนติตี้ (Entities) 
เอนติตี้ในระบบนัดหมายแพทย์จะใช้เพื่อลดปัญหาการพิมพ์ผิด
ของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังสื่อความหมายระหว่างผู้ใช้งานกับเจตนา
ของแชทบอท ตัวอย่างของเอนติตี้ที่ ใช้ ในระบบ  เช่น เอน
ติตี้Department ใช้งานร่วมกับเจตนาของแชทบอท เพื่อรองรับ
การพิมพ์ชื่อแผนก หรือ อาการที่ผู้ใช้งานต้องการรับบริการ ซ่ึงใน
ระบบนัดหมายแพทย์น้ีมีทั้งหมด 3 แผนก เอนติตี้ Department 
จะระบุค าศัพท์ที่สื่อความหมายว่าคนไข้ต้องรับการรักษาในแผนก
อายุรกรรม ประกอบไปด้วยค าศัพท์ เช่น “เป็นไข้”, “ปวดหัว” 
,”บวดหัว” หรือ “ปวดหว” เป็นต้น ค าศัพท์ที่สื่อความหมายถึง
แผนกเด็กและวัยรุ่น ประกอบไปด้วยค าศัพท์ เช่น  “วัคซีน”, 
“ฉีดยา”,”วัคสีน”,”ชีดยา” และค าศัพท์ที่สื่อความหมายถึง
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แผนกสูตินารีเวช ประกอบไปด้วยค าศัพท์ เช่น “ฝากครรภ์”, 
“ฝากคัน”  เม่ือผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความดังกล่าว บอทจะท าการ
เรียนรู้จากเอนติตี้ Department และเข้าใจเจตนาของผู้ใช้งานว่า
ต้องการพบแพทย์ในแผนกใด แล้วบอทจะตอบกลับผู้ใช้งานเป็น
รายชื่อแพทย์ในแผนกที่ต้องการรับบริการ 
 

4. ผลการท างานของแชทบอท 
4.1 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 
ซอฟตแ์วร์ประกอบด้วย 1) Dialogflow เป็นแพลตฟอร์มหลักใน
การสร้างเจตนาที่ผู้ใช้งานใช้คุยกับแชทบอทเพื่อนัดหมายแพทย์ 
2) Line เป็นแอพพลิเคชันแชทบอทที่เลือกใช้ในการท างาน  3) 
Line Designer เป็นโปรแกรมที่งานวิจัยน้ีใช้ออกแบบหน้าจอ
การสนทนาของบอท เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลกับผู้ใช้งาน หรือ
ออกแบบหน้าจอให้ผู้ใช้งานตอบข้อมูลกลับไปยังบอท 4) Line 
Front-End Framework (LIFF) เป็นการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน 
Line กับเว็บแอพพลิเคชันที่เชื่อมต่อภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ 
และ 5) Php เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล MySql เพื่อเก็บข้อมูลการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ การ
นัดหมายและการยกเลิกการนัดหมายแพทย์ 

 
4.2 หน้าจอการท างานของระบบ 
เมนูหลักด้านล่างของระบบนัดหมายแพทย์ ประกอบด้วย รายชื่อ
แพทย์ แผนที่ การจองของฉัน และเข้าสู่ระบบ เช่น เม่ือผู้ใช้งาน
ท าการกดเลือกเมนูรายชื่อแพทย์ แชทบอทจะแสดงข้อมูลแผนก
ของแพทย์ทั้งหมดของสถานพยาบาล ประกอบไปด้วย แผนกอายุ
รกรรม แผนกเด็กและวัยรุ่นและแผนกสตรี โดยมีการออกแบบ
เป็น Button Template Message แสดงดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 ข้อมูลแผนกของแพทย์ในสถานพยาบาล 

 

เม่ือผู้ใช้งานกดเลือกแผนกอายุรกรรม บอทจะน าเสนอ
รายชื่อและข้อมูลแพทย์ทั้งหมดในแผนก โดยออกแบบให้มี
ลักษณะเป็น Slidebar ของแพทย์แต่ละท่านที่แสดงข้อความให้
ผู้ใช้งานเลือกกดเพื่อดูข้อมูลแพทย์และนัดหมายแพทย์แต่ละท่าน 
ซ่ึง Slidebar ดังกล่าวแสดงดังภาพที่ 3  
 

 
ภาพที่ 3 รายชื่อและข้อมูลแพทย์ในแผนกอารุกรรม 

 
เม่ือผู้ใช้งานเลือกแพทย์ที่สนใจนัดหมายสามารถกดเลือกข้อมูล
แพทย์ บอทจะท าการเรียกใช้งาน LIFF เพื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์นัด
หมายแพทย์เพื่อแสดงข้อมูลประวัติและความเชี่ยวชาญของ
แพทย์แต่ละท่าน รายละเอียดของแพทย์ประกอบด้วย ชื่อแพทย์ 
ความช านาญพิเศษเฉพาะทาง ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และ
คุณวุฒิการศึกษา แสดงดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ข้อมูลประวัติและความเชี่ยวชาญของแพทย ์
ผู้ใช้งานท าการเลือกเมนูเข้าสู่ระบบแสดงดังภาพที่ 5 

เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการนัดหมายแพทย์ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี กรณีที่ 
1 ผู้ใช้งานเป็นผู้ป่วยใหม่ ต้องกดปุ่มสมาชิกเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วย
ใหม่ โดยผู้ป่วยใหม่ต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวและสิทธ์ิใน
การรักษาพยาบาล หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วย
ใหม่จะได้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อใช้ในการนัดหมายแพทย์
กรณีที่ 2 ผู้ใช้งานมีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ผู้ใช้งานต้อง
กรอกข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องเพื่อใช้ในการนัดหมายแพทย์
เช่นกัน 

 
ภาพที่ 5 การเข้าสู่ระบบ 

 

เม่ือผู้ใช้งานเลือกแพทย์ที่ต้องการนัดหมายเพื่อเข้ารับ
บริการการรักษาแล้ว บอทจะแสดงวันที่และเวลาว่างที่สามารถ
พบแพทย์แต่ละท่านได้ ดังปรากฏในภาพที่ 6 แสดงให้เห็นว่า 
นพ.ณัฐพล พรหมมา แพทย์แผนกอายุรกรรม มีตารางการพบ
แพทย์ในวันที่ 27/11/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี จากปุ่ม
สีเทาแสดงให้เห็นว่า มีผู้ป่วยนัดการนัดเวลาพบแล้ว จ านวน 3 
เวลา คือ เวลา 09.00-9.30 น.,   09.30 -10.00 น. และ14.00-
14.30 น. และเหลือเวลาว่างของ นพ.ณัฐพล พรหมมา อีก
จ านวน 5 เวลาเท่าน้ัน ดังปรากฏจากปุ่มสีเขียว ผู้ใช้งานสามารถ
กดปุ่มสีเขียวในเวลาที่ต้องการเพื่อนัดพบแพทย์ท่านน้ีได้                  
 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอนัดหมายแพทย ์

 
 จากผู้ใช้งานกดปุ่มสีเขียวในเวลาที่ต้องการเพื่อนัดพบ
แพทย์ บอทจะมีข้อความแจ้งยีนยันการนัดหมายแพทย์ในเวลา 
ดังกล่าว แสดงดังภาพที่ 7 ถ้าผู้ใช้งานต้องการยืนยันวันนัดหมาย
ในเวลาดังกล่าว ให้กด “ตกลง” ถ้าผู้ใช้งานไม่ต้องการยืนยันวัน
นัดหมายในเวลาดังกล่าว ให้กด “ยกเลิก” 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอยืนยันการนัดหมายแพทย ์

 
หลังจากที่ผู้ใช้งานบันทึกเวลานัดพบแพทย์เรียบร้อย

แล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถสามารถดูการตารางการนัดหมาย
แพทย์ทุกท่านในสถานพยาบาลได้แสดงดังภาพที่ 8 ซ่ึงหน้าจอ
ตารางการนัดหมายแพทย์สามารถเลือกวันที่ที่ต้องการแสดงผล 
หรือสามารถเรียกดูเป็นตารางสรุปเป็นราย 3 วัน รายสัปดาห์ 
หรือรายเดือนได้อีกด้วย 
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ภาพที่ 8 หน้าจอตารางนัดหมายแพทย ์
 

5. การประเมินผลระบบแชทบอท 
จากผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบแชทบอทนัด
หมายแพทย์ ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายของการประเมินคือ ผู้ป่วยที่
ต้องการนัดหมายแพทย์ จ านวน 20 ราย ผลระดับความพึงพอใจ
ตามค่าสถิติอยู่ในระดับดี ผลการประเมินโดยรวม พบว่ามีความ
พึงพอใจในการใช้งานงานทั้งหมดอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 𝑥 = 
4.53 และ  SD = 0.559) และมีความพึ งพอใจรายข้ อ  โดย
เรียงล าดับจากคะแนนมากที่สุดดังต่อไปน้ี ความสวยงามของ
หน้าจอและเมนู มีค่าเฉลี่ย 𝑥 เท่ากับ 4.6 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD เท่ากับ 0.598 ล าดับรองลงมา คือ ความ
สะดวกสบายในการใช้งาน มีค่าค่าเฉลี่ย 𝑥เท่ากับ 4.6 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน SD เท่ากับ 0.503 ล าดับถัดมา คือ ความ
ถูกต้องในการนัดหมายแพทย์ มีค่าเฉลี่ย 𝑥 เท่ากับ 4.6 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานSD เท่ากับ 0.501 คะแนนการสื่อสารระหว่าง
ผู้ใช้งานกับบอท มีค่าเฉลี่ย𝑥เท่ากับ 4.5 และมีค่าค่าเฉลี่ย SD 
เท่ากับ 0.607 ล าดับสุดท้าย หน้าแชทบอทแสดงข้อมูลแพทย์
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 𝑥 เท่ากับ 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานSD 
เท่ากับ 0.587 
 

6. สรุปผลงานวิจัย 
ระบบแชทบอทนัดหมายแพทย์ช่วยอ านวยความสะดวกให้ใน 
การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
ไปสอบถามข้อมูลแพทย์ที่สถานพยาบาล และไม่ต้องเสียเวลาใน
การเดินทางไปจองคิวล่วงหน้า เน่ืองจากแชทบอทน้ีเป็นระบบ
โต้ตอบแบบอัติโนมัติสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้
อินเตอร์เน็ตรวมถึงมีการออกแบบให้รองรับการสนทนาโดยใช้ทั้ง
ข้อความและการกดเลือกเมนูในห้องสนทนา จึงท าให้ผู้ใช้งาน
เรียนรู้การใช้แชทบอทได้ง่ายขึ้น นอกจากน้ีแชทบอทนัดหมาย
แพทย์ยังสามารถแสดงตารางการนัดแพทย์ จะช่วยท าให้
พยาบาลหรือผู้ดูแลสถานพยาบาลจัดล าดับการพบแพทย์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

7. ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
ฟังก์ชันการท างานของระบบแชทบอทนัดหมายแพทย์ยังไม่มีแจ้ง
เตือนนัดหมายแพทย์ก่อนวันนัดหมายจริง อีกทั้งยังไม่มีการเก็บ
ข้อมูลทางสถิติว่าการนัดหมายในระบบแชทบอทว่าผู้ใช้งานมาใช้
บริการจริงหรือไม่ 
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ระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัย 
Checking Multiple Choice System 
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บทคัดย่อ 
ระบบประมวลผลค าตอบแบบปร นัย ท างานด้วย ระบบ
ประมวลผลภาพ ( Image Processing) โดยการใช้รูปภาพของ
กระดาษค าตอบมาค านวณเป็นคะแนน การท างานได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งของไคลเอนต์ ( Client ) และฝั่งของ เว็บ
เ ซิร์ฟเวอร์  (Web Server ) ซ่ึง วิ ธีการคือ เริ่มจากส่วนของ 
ไคลเอนต์ โดยน าเข้ารูปภาพจากสมาร์ทโฟน ส่งภาพไปยังตัวของ
เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อท าการประมวลผล และส่งรูปภาพที่ท าการ
ประมวลผลเสร็จ กลับมายังไคลเอนต์ ในการแสดงผลลัพธ์ของรูป
ที่ผ่านการประมวลผลแล้ว จะแสดงคะแนน และท าการคิด
เปอร์เซ็นต์จากการท าข้อสอบ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ผลการ
สอบและผลข้อสอบได้ ซ่ึงสามารถตรวจข้อสอบได้สูงสุด 20 ข้อ 
ระบบพัฒนาด้วยภาษา ไพทอน (Python) ด้วยวิธีการแปลงรูป
เป็นแบบ gray scale แล้วท าการเบลอภาพ จากน้ันท าการแปลง
เป็น binary โดยใช้อัลกอริทึม Otsu’s threshold ควบคู่กับการ
ท าแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Android Studio ทางผู้วิจัยได้น า
ต้ นแบบมาจาก  Adrian Rosebrock.(2560).Bubble sheet 
multiple choice scanner and test grader using OMR, 
Python and OpenCV  จากการทดสอบการท างานความ
ถูกต้องของการตรวจข้อสอบ มีความถูกต้อง 100 % ภายใต้
เงื่อนไขที่ควบคุม 
 
ค ำส ำคัญ: ตรวจข้อสอบ , การประมวลผลภาพ , กระดาษค าตอบ 
 

ABSTRACT 
Multiple-choice answer processing system Work with 
the image processing system (Image processing) by 
using the answer sheet to calculate the score. The 
operation is divided into 2 parts: client side and client 
side of the web server. The method is Begin with the 
client section by importing images from a smartphone. 
Send images to the web server for processing. And send 

the finished picture processing Return to client To 
display the results of the processed image, the score 
and percentage will be calculated from the exam. Also 
able to analyze exam results and test results Which can 
check the maximum of 20 questions, the system 
developed using Python (Python) with the method of 
converting to gray scale and blur the image Then 
converted to binary using Otsu's threshold algorithm in 
conjunction with the application with Android Studio. 
The researchers took the prototype from Adrian 
Rosebrock. (2017) .Bubble sheet multiple choice 
scanner and test grader using OMR, Python and 
OpenCV. From the test of the validity of the exam. 
100% accurate under controlled conditions 
 
Keywords: Grading exam, Image processing, Exam sheet 
 

1. บทน า 
การสอบในปัจจุบันจะเน้นการใช้ข้อสอบแบบปรนัย (แบบมี
ตัวเลือกค าตอบ) เพราะเป็นข้อสอบแบบที่ตรวจข้อสอบได้ง่าย 
รวดเร็ว สามารถน าคะแนนมาวิเคราะห์ผลของข้อสอบได้ เป็น
ตัวชี้วัดความสามารถ หรือน าผลการวิเคราะห์เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ผลการสอบแบบปรนัยจึงเป็นที่นิยม มี
ความถูกต้องแม่นย าและเชื่อถือได้ จึงได้มีการคิดค้นแอปพลิเคชัน
ตรวจข้อสอบขึ้นมา ซ่ึงสามารถตรวจข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว อีก
ทั้งยังสามารถวิเคราะห์ผลการสอบในแต่ละครั้งได้ อีกด้ วย 
ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน Zipgrade คือแอปพลิเคชันที่ใช้ใน
การตรวจค าตอบและแสดงค าตอบ ผ่านทางสมาร์ทโฟน 

ดังน้ันผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการออกแบบและ
พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยการเพิ่มเทคนิคการประมวลผลภาพ 
(Image Processing) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบจาก
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กระดาษค าตอบให้กับ ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป โดยมี
ฟังก์ชันหลัก คือ การตรวจกระดาษค าตอบ วิเคราะห์ผลการสอบ
และวิเคราะห์ข้อสอบได้ โดยผู้ใช้จะต้องน ากล้องสมาร์ทโฟน
ถ่ายรูปไปที่กระดาษ และท าการเรียกใช้แอปพลิเคชัน เพื่อท าการ
ส่งกระดาษค าตอบ และกระดาษที่ต้องการตรวจ จากน้ันตัวแอป
พลิเคชันจะท าการส่งรูปภาพไปประมวลผล และน าผลที่ ได้
กลับมาแสดงบนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้  
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลค าตอบแบบปรนัย  
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจข้อสอบ 
2.3 สามารถวิเคราะห์ผลการสอบและข้อสอบได้ 
 
  3. วิธีด าเนินการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิธีการด าเนินการศึกษาระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัย แบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

            - นิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปี 4 จ านวน 30 
คน โดยให้นิสิตท าข้อสอบแล้วส่งกระดาษค าตอบ
มาให้ผู้วิจัยตรวจค าตอบ  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
           3 .2.1 ฮาร์ดแวร์ )Hardware( 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ PC/Laptop 

    CPU – Intel® Core™ i5-7200U Processor 
     Windows – 10 Pro 
     GPU – NVIDIA GTX 950 with 2GB  
     Ram – 8 GB DDR4  
 3.2.2 ซอฟต์แวร์ )Software( 
 - IDLE (Python GUI) 
 - Android Studio 

3.2.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระบบ 
  - IDLE น้ันเป็น Integrated development 
environment ส าห รั บภ าษา  Python ที่ ม า กับ  Software 
package ของภาษาที่เราได้ติดตั้งไปก่อนหน้า IDLE น้ันเป็นทั้ง 
Text editor และ Debugger ในเวลาเดียวกัน ซ่ึงอ านวยความ
สะดวกในการเขียนโปรแกรมในภาษา Pythonเป็นอย่างมาก 

  -  Android Studio เ ป็ น  IDE Tool จา ก 
Google ไว้พัฒนา Android ส าหรับ Android Studio เป็น IDE 
Tools ล่ า สุ ด จ าก  Google ไ ว้พัฒนา โป ร แกรม  Android 
โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานมาจาก InteliJ IDEA 
คล้าย ๆ กับการท างานของ Eclipse และ Android ADT Plugin 
โดยวัตถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องการพัฒนา
เ ค รื่ อ ง มื อ  IDE ที่ ส าม าร ถพัฒนา  App บน Android ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ GUI ที่ช่วยให้สามารถ 
Preview ตัว App มุมมองที่แตกต่างกันบน Smart Phone แต่
ล่ะรุ่น สามารถแสดงผลบางอย่างได้ทันทีโดนไม่ต้องท าการรัน 
App บน Emulator รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของความเร็ว
ของ Emulator ที่ยังเจอปัญหากันอยู่ในปัจจุบัน 
 
 3.2.4 การออกแบบระบบ 
  การออกแบบระบบประมวลผลค าตอบแบบ
ปรนัย ออกแบบเป็นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ซ่ึงน าเข้ารูปภาพด้วยการถ่ายภาพโดยสถาปัตยกรรม ดัง
ภาพที่ 1 
 

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบ 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล    
ก าหนดขอบเขตเพื่อให้ระบบประมวลผลค าตอบแบบปรนัย 
สามารถท างานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จ าเป็นต้องมีเงื่อนไข
ส าหรับข้อมูลดังน้ี 
 
 3.3 .1 กระดาษค าตอบ 
  จ าเป็นต้องใช้กระดาษค าตอบแบบเดียวกับที่
ระบบก าหนดเท่าน้ัน (ขนาด A4) เพื่อให้ระบบท างานได้อย่าง
ถูกต้อง ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 ตวัอย่างกระดาษค าตอบ 

 
3.4 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
           วิธีการด าเนินงานวิจัยมีขั้นตอนการท างานของระบบ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
          3.4.1 ด้านแอปพลิเคชัน ( Client ) 
          3.4.2 ด้านเซิร์ฟเวอร์ ( Web Server ) 
          โดยมีขั้นตอนล าดับการท างานดังน้ี 
 

3.4.1 ด้านแอปพลิเคชนั ( Client ) 
ออกแบบการท างานเป็น Flowchart ดังภาพที่ 3 

 
 
ภาพที่ 3 Flowchart การท างานของ Client 
 
ออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อใช้ส่งรูปภาพ และ แสดงผล 

ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 UI ของระบบ 

 
1. เลือกกระดาษค าตอบ เลือกรูปที่ต้องการให้เป็นกระดาษเฉลย 
2. เลือกกระดาษที่จะตรวจ เลือกกระดาษที่ต้องการจะตรวจ 
3. ส่วนของการแสดงผลรูป 
4. ส่วนของการส่งรูปไปยังเซิร์ฟเวอร์ 
5. ส่วนของการแสดงผลการสอบ 
6. ส่วนของการวิเคราะห์ผลข้อสอบ 
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 3.4.2 ด้านเซิร์ฟเวอร์ ( Web Server ) 
 สร้างเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการรับภาพ น ามา

ประมวลผล และส่งภาพกลับ ไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ ใ ช้   
ดังภาพที่ 5 

 
 
ภาพที่ 5 Flowchart การท างานของ Web Server 

 
ภาพที่ 6 Flowchart ขั้นตอนการประมวลผลภาพ 

 
อธิบายขั้นตอนการประมวลผลภาพ จาก

ภาพที่ 6  
3.4.2.1 น าเข้ารูปภาพ แปลงรูปภาพให้เป็น 

Gray Scale จากน้ันท าการเบลอภาพ และหาขอบโดยใช้ canny 
เพื่อการน ารูปไปใช้ในการท า binarization หรือ Thresholding  

3.4.2.2 ใช้การแปลง perspective เพื่อแยก
มุมมองจากบนลงล่างและมุมมองแบบ Birds-eye-view ออก
จากข้อสอบ 
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3.4.2.3 การท า binarization หรือ
กระบวนการ thresholding คือการแบ่งฉากหน้าออกจากพื้น
หลังของภาพ โดยใช้ Otsu's thresholding method  

3.4.2.4 ท าการหารูปทรง ( Contour ) หา
ขนาดของวงกลม โดยก าหนดขนาด กว้างและสูงอย่างน้อย 20 
พิกเซล  

3.4.2.5 เรียงล าดับวงกลม โดยแต่ละข้อจะมี
วงกลม 5 วงกลม  โดยเรียงจากซ้าย – ขวา แล้วจะได้ค าตอบ
จากน้ันน าค าตอบไปใส่ใน Arrays จะได้ค าตอบเป็น index ที่ 0 
จะได้ข้อที่ 1 และ index ที่ 1 จะได้ข้อที่ 11 ตามล าดับ แล้วท า
การเรียงล าดับเพื่อให้ได้ array ที่ถูกต้อง 

3.4.2.6 เติมสี เพื่อระบุว่าข้อไหนถูก ข้อไหน
ผิด ท าโดยการใช้ภาพที่ท าการ thresh มานับจ านวนพิกเซลที่ไม่
เป็นศูนย์  

3.4.2.7 คิดคะแนนและวิเคราะห์ผล จากน้ัน
ส่งผลลัพธ์ที่ได้กลับไปยังแอปพลิเคชัน และแสดงบนสมาร์โฟน 
ของผู้ใช ้

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล    
 3.5.1 ง่ายต่อผู้ใช้ 
  หน้าตาของระบบต้องใช้งาน และเข้าใจง่าย 
 
 3.5.2 ความถูกต้อง แม่นย าของระบบ 
  ระบบจะต้องตรวจข้อมูลได้ถูกต้อง  
  ระบบจะต้องวิเคราะห์ผลการสอบ และ
ข้อสอบได้ 
 
 3.5.3 การคิดเปอร์เซ็นต์  
   )จ านวนข้อที่ถูก / ข้อสอบทั้งหมด (  X100 
 
 3.5.4 การวิเคราะห์ข้อสอบ 
   )จ านวนนักเรียนที่ท าข้อน้ันถูก / จ านวน
นักเรียนทั้งหมด (  

  เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อสอบ 
   0.80-1.00 ง่ายมาก 
    0.60-0.79 ค่อนข้างง่าย  
    0.40-0.59 ปานกลาง  
    0.20-0.39 ค่อนข้างยาก  
    น้อยกว่า 0.20 ยากมาก  

(ที่มา http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-
binn/webpili/unit9/level9-3.html) 

 
 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
จากการศึกษาพัฒนา ระบบประมวลค าตอบแบบปรนัย สามารถ
สรุปผลการด าเนินการศึกษาได้ดังน้ี 

4 .1 ผลการพัฒนางานวิจัย 
จากการพัฒนางานวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ใน

งานวิจัย คือ แอปพลิเคชันที่ใช้ในการ รับ - ส่ง ข้อมูล  
ดังภาพที่ 7-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 7 เลือกกระดาษค าตอบ            ภาพที่ 8 เลือกกระดาษที่จะตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ตรวจค าตอบและแสดงผล              ภาพที่ 10 วิเคราะห์ข้อสอบ 
 

4.2 วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย 
จากการทดลองใช้ระบบตรวจข้อสอบ จะมีปัจจัยที่ท า

ให้ผลเกิดความคลาดเคลื่อนอยู่ ได้แก่ 
4.2.1 วิธีการน าเข้ารูปภาพ 

การถ่ายภาพต้องมีให้เห็นพื้นหลังตัดกับตัว
ข้อสอบชัดเจน ควรถ่ายภาพในที่ที่มีแสงเพียงพอ เพื่อ
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ท าให้ภาพมีคุณมากที่สุด จึงจะสามารถประมวลผลได้
ถูกต้องและแม่นย ามากที่สุด 

 
4.2.2 กระดาษข้อสอบ 
ยังไม่สามารถรองรับกระดาษค าตอบแบบอ่ืน

ได้สามารถใช้ได้แค่กระดาษค าตอบแบบที่ระบบ
ก าหนดเท่าน้ันจึงจะได้ผลที่ถูกต้อง 

  
4.2.3 ผลการทดลอง 
ผลการทดลอง โดยใช้กระดาษค าตอบ

จ านวน 30 แผ่น คิดเป็นหน่ึงห้องเรียน มีความถูกต้อง
ทั้งหมด 30 แผ่น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100 % เฉลี่ยเวลา
ในตรวจข้อสอบแต่ละชุดโดยแบ่งเป็นเป็นตรวจแบบมือ 

40.46 วินาที และใช้ระบบตรวจ 9.14 วินาที  ดังรูปที่ 
11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 ตารางเปรียบเทียบการทดลอง 

 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัย
เป็นการประมวลผลด้ วยรูปภาพ เพื่ อพัฒนาระบบการ
ตรวจข้อสอบให้ถูกต้องที่สุด สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการตรวจข้อสอบซ่ึงเป็น
การรวบรวมงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆสามารถสรุปออกมาได้ดังน้ี 

5.1.1 การตรวจจับข้อสอบ 
5.1.2 การประมวลผล และคิดวิเคราะห์ผล 
 

5.2 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 5.2.1 กระดาษค าตอบต้องเป็นรูปแบบที่ก าหนดเท่าน้ัน  

5.2.2 การถ่ายภาพ ควรถ่ายในที่ที่แสงเพียงพอ แสง
จากธรรมชาติเวลาตั้งแต่ 9 นาฬิกา  

5.2.3 เม่ือมีการระบายมากกว่า 1 ช่องหรือระบายเกิน
วงระบบ จะเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจ 

5.2.4 มุมมองการถ่ายภาพ ระยะห่างจากตัวข้อสอบ
ประมาณ 20 เซนติเมตรขึ้นไป ทางซ้าย 10 องศา ทางขวา 10 
องศา 

5.2.5 พื้นหลังควรมีสีตัดกับกระดาษค าตอบ เช่น สีด า 
สีน้ าตาลเข้ม 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5 .3 .1  การ เปรี ยบ เที ยบรูปภาพสามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบและรูปแบบอ่ืน ๆได้ 

5.3.2 น าการปรับภาพมุมมอง perspective เข้ามา
ช่วยในการท าให้รูปภาพมีมุมมองที่ตรงกับที่ระบบก าหนด 

5.3.3 เพิ่มการท างานเม่ือมีการระบายมากกว่า 1 ช่อง
หรือระบายเกินวงให้มีความถูกต้องมากขึ้น 

5.3.4 ขั้นตอนพัฒนาระบบในขั้นต่อไป จะท าการเปิด
ให้มีผู้ใช้งานได้หลายคน โดยมีการลงทะเบียนผู้ใช้ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้   

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ไปด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์พิเศษ
พงศ์ สุธาพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงท่านได้ ให้
ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ คอยให้ค าปรึกษา อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาตลอดจนตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน ด้วย
ความเอาใจใส่อย่างดียิ่งเสมอมา ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริง
และความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ 
ณ ทีน้ี ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงเป็นผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องปฏิบัติการ
และอุปกรณ์ในการท าการ วิจัย รวมถึงอาจารย์ เจ้าหน้าที่
วิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ อ านวยความสะดวกเรื่องสถานที่  
ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การทดลองที่เอ้ือต่อการท างานวิจัย 
และสุดท้ายน้ี ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ปกครองและครอบครัว ซ่ึงเปิด
โอกาสให้ได้รับการศึกษา เล่าเรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและ
ให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา และท าให้งานวิจัยน้ี
ส าเร็จลุล่วงไปด้วย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างเกมทดสอบ
ความจ าของเด็กช่วงอายุ 5 – 7 ปี 2) หาความพึงพอใจจาก
ผู้ปกครองของเด็กช่วงอายุ 5 – 7 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เป็น เกมจับภาพเงาแสนสนุกและแบบสอบถาม กลุ่มทดลองเป็น
ผู้ปกครองของเด็กช่วงอายุ 5 – 7 ปี จ านวน 30 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะห์พบว่า เกมจับภาพเงาแสนสนุกสามารถช่วยให้
เด็กมีความจ าได้ดีขึ้น ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
เกมจับภาพเงาแสนสนุก อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.05) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความสามารถการท างานตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้และด้านความถูกต้องของเกมจับภาพ
เงาแสนสนุกมีความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.06) รองลงมา
ด้านการใช้งานเกมจับภาพเงาแสนสนุก (ค่าเฉลี่ย 3.88) 
 
ค ำส ำคัญ: เกมจับภาพเงาแสนสนุก, ความจ า, เด็ก 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was 1)  to develop a 
memory game for children 5–7 years. 2 )  to find the 
satisfaction from parents of children aged 5-7 years. The 
tools used in the study were fun shadow game and 
questionnaire. The experimental group were 30 parents 
of children 5 - 7  years. The statistics used in this study 
were mean and standard deviation. The results showed 
that the shadow game can help child improve their 
memory and the parents are satisfied with the overall 
fun shadow game at a good level (mean 4 .05 ) .  When 
considering each item, it was found that the ability to 
work according to the needs of users and the accuracy 
of the fun shadow capture game was the most satisfied 
(mean 4 . 0 6 )  and the usage of fun shadow capture 
games (average 3.88). 

Keywords: fun shadow game, memory, children 
 

1. บทน า 
การพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาในรูปแบบ  
บูรณาการ เพื่อให้เด็กเกิดพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา โดยเฉพาะด้านสติปัญญาใน  ช่วง 4 ปีแรก 
ของวัยเด็ก สมองจะเจริญเติบโตถึง 50 % และ จะเพิ่มขึ้น 80 % 
เม่ืออายุได้ 8 ปี [1] ในวัย 6 ปีแรกมี ความส าคัญยิ่งกว่าวัยอ่ืนๆ 
แต่ถ้าเด็กไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง และความสามารถ 
ใน การเรียนรู้จะถูกยับยั้งให้ล่าช้าและชะงักงันได้ เด็กวัย 2-7 ปี
สติปัญญาก าลังพัฒนาอยู่ในขั้น ก่อนปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเด็กวัย 4–6 ปี เป็นวัย ที่พัฒนาการทางภาษา ความเข้าใจ
ความหมายของค าและเรื่องราวไม่แจ่มแจ้ง ดังน้ันควรเรียนรู้โดย
ผ่านการสัมผัส ส ารวจ ทดลอง และลงมือกระท าต่อวัตถุต่างๆ
ด้วยตนเอง [2] รวมทั้งความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยี ได้ มี 
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  ถื อ เ ป็ น โ ล ก ยุ ค แ ห่ ง 
การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยโดยผู้ส่งสารสามารถสร้างช่องทางการ
ติดต่อกับผู้รับสารได้อย่างหลากหลายคอมพิวเตอร์สามารถ 
สร้างสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
สามารถน ามาเพื่อพัฒนาการทางด้านวุฒิภาวะทางปัญญา 
ของเด็กผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ สื่อในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่นเกม 
เพลง หนังสืองานศิลปะ หรือแม้แต่สื่อมัลติมีเดียในหลากหลาย
รูปแบบ สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนได้เป็น
อย่างดี [3] โดยแต่ละประเภทของเกมจะมีรูปแบบการเล่นและ
กลุ่มเป้าหมายในการเล่นแตกต่างกันออกไปซ่ึงต้องก าหนด
แนวทางในการพัฒนาเกมเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในการเล่น
เกม กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กจึงต้องน าประเภท
เกมที่ไม่มีความซับซ้อนมาสร้างเกม [4] เกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ 
ตัวละครและฉากจะเคลื่อนที่ได้ในแกน X และ Y ไม่สามารถ
เปลี่ยนมุมมองในการเล่นได้ จึงท าให้มีความซับซ้อนในการมอง
ภาพและเล่นเกมท าให้เข้าใจได้ง่ายจากการเก็บข้อมูล [5] 
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จากข้อมูลขั้นตอนจะพบว่าเด็กในช่วงอายุ 5 – 7 ปี 
เป็นช่วงที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้มีความสนใจใน
การสร้างเกมจับภาพเงาแสนสนุก เพื่อฝึกทักษะความจ าส าหรับ
เด็กช่วงอายุ 5-7 ปี เพื่อช่วยในการกระตุ้นการจดจ าของเด็ก 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1) เพื่อสร้างเกมทดสอบความจ าเกมจับภาพเงาแสนสนุก
ส าหรับเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี  
2.2) เพื่อหาความพึงพอใจของเกมทดสอบความจ าส าหรับเกมจับ
ภาพเงาแสนสนุกเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี  
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ทักษะความจดจ า [6] 
การจ า หมายถึงความสามารถคงสิ่งที่เรียนรู้ได้และสามารถระลึก
ได้ การเรียนรู้ทุกอย่างต้องมีการคงสิ่งที่เรียนมาแล้วไว้บ้าง เพราะ
ถ้าลืมสิ่ งที่ เคยเรียนรู้และประสบการณ์ที่ ผ่ านมาทั้ งหมด
เหมือนกับว่าไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้น การที่คิดและหาเหตุผลต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่จะอาศัยข้อเท็จจริงที่จ า ได้ทั้งน้ัน และการที่สามารถน า 
เหตุการณ์ในปัจจุบันต่อเน่ืองกับเหตุการณ์ในอดีตได้น้ันก็เพราะ
มนุษย์สามารถจ า ได้น่ันเอง ซ่ึงการที่สามารถจ าเหตุการณ์และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่รับรู้มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและ
การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมาก 
3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ [7] 
การเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัด
รวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรู้ของผู้เรียน งานที่ส าคัญของครูก็
คือช่วยนักเรียนแต่ละคนให้เกิดการเรียนรู้ หรือมีความรู้และ
ทักษะตามที่หลักสูตรได้วางไว้ ครูมีหน้าที่ จัดประการณ์ใน
ห้องเรียน เพื่อจะช่วยให้ นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมต าม
วัตถุประสงค์ของแต่ละบทเรียน นักจิตวิทยาได้พยายามท าการ
วิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้ของทั้งสัตว์และมนุษย์ และได้ค้นพบ
หลักการที่ใช้ประยุกต์ เพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนได้ ทฤษฎีของ
การเรียนรู้มีหลายทฤษฎีแต่จะขอน ามากล่าวเพียง 5 ทฤษฎี คือ 
1. ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม 2. ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิ
ปัญญานิยม 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 4.
ทฤษฎีการเรียนรู้ผสมผสาน 5.ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย 
3.3 ทฤษฎีเกมการศึกษา [8] 
เ ก ม ใ น ปั จ จุ บั น เ ป็ น เ ก ม ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ล่ น อ ย่ า ง เ ดี ย ว   
“Mere Play” คือ วัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
ในการเล่นเกมของผู้เล่น กระบวนการสร้างเกมประเภทน้ีไม่
ซับซ้อนและยุ่งยากหากต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นแต่
เ กมเพื่ อการศึ กษาเป็น เกมที่ มี ลั กษณะการ เล่น เพื่ อการ
เรียนรู้   “Play to Learning”  วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม เรียนไปด้วยและ
ก็สนุกไปด้วยพร้อม กัน ท าให้ผู้ เ รียนมีการเรียนรู้ อย่ า ง มี
ความหมาย กระบวนการสร้างเกมเพื่อการศึกษาจ าเป็นต้องผ่าน
การออกแบบลักษณะของเกมโดยยึดตามหลักทฤษฎีต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง ดังน้ันเกมการศึกษาจึงเป็นเกมที่มีกระบวนการสร้างที่
ซับซ้อนและใช้เวลามากในการสร้างและพัฒนาการใช้และ 
การสร้างเกมเพื่อการศึกษาในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายๆกันคือ 
การน าเน้ือหาที่ต้องการให้ผู้เรียน เรียนน าเข้าไปแทรกในเกม 
แล้วให้ผู้เรียนได้เล่นเกมโดยเชื่อว่าความรู้หรือเน้ือหาน้ันจะ
ส่งผ่านไปยังผู้ เรียนจนผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ในที่สุด โดย
รูปแบบเกมที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่จะค านึกถึงเฉพาะความสะดวก
และความง่ายในการสร้างและพัฒนาเกมเท่าน้ัน ท าให้เกม
ทางการศึกษาจึงมีการสร้างเพียงไม่ก่ีรูปแบบ และยังใช้เกม
รูปแบบเดียวใช้สอนเน้ือหาที่ต่างกันเพื่อความง่ายและสะดวกใน
การสร้าง ท าให้เกิดข้อสงสัยว่ารูปแบบเกมแบบเดียว สามารถใช้
กับเน้ือหาที่แตกต่างกันได้จริงหรือ สิ่งที่ควรค านึงถึงในการเลือก
รูปแบบเกมเพื่อน ามาใช้เพื่อการศึกษาจะต้องค านึงถึงจุดประสงค์
การเรียนรู้เป็นหลัก โดยสามารถจ าแนกลักษณะของเกมแบ่ง
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ กับรูปแบบเกมที่ เหมาะสม คือ  
1. ความจ า 2. ทักษะ 3. ประยุกต์ 4. ตัดสินใจ 5. การอยู่ร่วมกับ
สังคม 
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.4.1 อรทัย สุทธิจักษ์ , กชพรรณ ยังมี (2558) ได้ศึกษางานวิจัย
เ รื่ อง  การพัฒนาเกม 2 มิติ  ส าหรับฝึ กทั กษะการแยกสี   
ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็ กที่ มีความบกพร่ อง 
ทางสติปัญญาระดับกลาง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาเกม 
2 มิติ ส าหรับฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิต
ของเด็กที่ มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง และ  
2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้การใช้เกม 2 มิติ ส าหรับฝึกทักษะ 
การแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับกลาง กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียน
กาฬสินธ์ุปัญญานุกูล ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ  
ปานกลางจ านวน 10 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ไม่เป็นผู้พิการ
ซ้ าซ้อนและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย มีดังน้ี 1) เกม 2 มิติ ส าหรับฝึกทักษะการแยกสี 
ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตของเด็ กที่ มีความบกพร่ อง 
ทางสติปัญญาระดับกลางที่ผู้ วิ จัยพัฒนา 2) แบบประเมิน
องค์ประกอบการออกแบบและคุณภาพเกม 2 มิติ ส าหรับ 
ฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิต 3) แบบทดสอบ
ทักษะในการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิตก่อนและหลังใช้
เกม 2 มิติ และ4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง ที่แสดงออกขณะเล่น
เกม 2 มิติ ฝึกทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิต  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบทีเทส (t -test) [9]   
3.4.2 ณัฐณิชา เรืองจันทร์ , พงษ์พิพัฒน์ สายทอง, คชากฤษ 
เหลี่ยมไธสง (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง เกมคอมพิวเตอร์ 2 
มิติ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ที่ใช้ในการฝึกทักษะความจ า และ
เสริม ความก้าวหน้าการจ าของผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป พบว่า 
รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ที่ มีความเหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุ มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่  3 องค์ประกอบ ได้แก่  
การปฏิสัมพันธ์ ประเภทของเกมและความสนุกสนาน และ  
การ ฝึกทักษะความจ า โดยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การให้
ความรู้  การทดลองปฏิบัติ การท า ซ้ า การประเมินความจ า  
เกมฝึกทักษะความจ า ตามรูปแบบที่สร้างขึ้นมีคุณภาพโดยรวม
อยู่ ในระดับมาก ผู้สูงอายุมีความก้าวหน้าการจ า หลังจาก  
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ เพื่อฝึกทักษะความจ า อยู่ใน
ระดับปานกลาง ผู้สู งอายุ มีความพึงพอใจในการเล่นเกม 
คอมพิวเตอร์ 2 มิติ อยู่ในระดับมากที่สุด [10] 
3.4.3 ธนกฤต โพธ์ิขี (2555) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลการใช้เกม
มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการจ าและความคงทนในการจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด
เชิงวราราม  (เจริญผลวิทยาเวศม์) มีวัตุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบ

และสร้างเกมมัลติมีเดียส าหรับพัฒนาการจ าและความคงทนใน
การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผล
การจ าและความความคงทนในการจ าหลังการเรียน ทิ้งระยะห่าง 
1 สัปดาห์ 3) ด้วยเกมมัลติมีเดียของนักเรียนเพื่อการศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมมัลติมีเดีย [3] 
3.4.4 ดุษฎี อุปกร,อรปรียา ญาณะชัย (2561) ได้ศึกษางานวิจัย
เรื่อง การเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐม วัย  
ควรเลือกใช้หลักการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ การคิด
เชิงบริหาร เด็กปฐมวัยถือเป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้ เพราะเป็น
ช่วงเวลาที่สมองพัฒนาสูงสุดและส่งผลต่อ สติปัญญา บุคลิกภาพ 
และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาเด็กในช่วงวัยน้ีจึงเป็น
พื้นฐานส าคัญในการพัฒนา ทักษะและความสามารถในระดับ 
ที่สูงขึ้นต่อไป การเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานและการคิด  
เชิงบริหารเป็น หลักการที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้เก่ียวกับ
สมองทั้งองค์ประกอบและกลไกหน้าที่การท างานของสมอง แต่มี
จุดเน้นที่ต่างกันจึงท าให้เป้าหมาย หลักการ และการปฏิบัติ
แตกต่างกันไป ดังน้ันการน าหลักการ “การเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานสู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ” หรือ “การคิด 
เชิงบริหาร”การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจึงขึ้นอยู่กับครู ผู้ปกครอง
เลือกให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ และ
เป็นการวางรากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร  มนุษย์ที่ 
จะเป็นก าลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติต่อไป [11]  

3.4.5 นาฎนดา เฮงธนารักษ์ (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
การศึกษาการเล่าเรื่องจากความจ า และความเข้าใจในขอคิดที่ได้ 
จากนิทานของเด็กระดับชั้นอนุบาลป ที่  2 งานวิจัย น้ีเป็น
การศึกษาการเล่าเรื่องจากความจ า และความเข้าใจในข้อคิดที่ได้
จากนิทานของเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา 3 ประการ ได้แก่ ศึกษาการจ าประเด็นหลัก และการ
เรียงล าดับ เหตุการณ์ของเด็กนักเรียน ศึกษาลักษณะการใช้
ภาษาในการเล่านิทาน และศึกษาความสามารถใน  การจับ
ใจความส าคัญและความเข้าใจในข้อคิดที่ได้จากนิทาน โดยผู้วิจัย
ได้แบ่งส่วนวิเคราะห์ออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ วิเคราะห์ส่วนที่เป็น
เน้ือหาจากการเล่าเรื่องจากความจ าของนักเรียน วิเคราะห์
ลักษณะการใช้ภาษา และวิเคราะห์การตอบค าถามเ ก่ียวกับ
ข้อคิดที่ได้จากนิทานของนักเรียน จากการศึกษาพบว่าในวัยน้ี 
สามารถจดจ าและถ่ายทอดเน้ือหาของนิทานได้แล้ว แต่ก็ยัง
พบว่า มีเด็กบางคนจ ารายละเอียดของนิทานได้ไม่ครบ ทั้งน้ี อาจ
เน่ืองมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุ ของเด็ก 
ปัจจัยด้านเน้ือหาของนิทาน ปัจจัยทางอารมณ์หรือความรู้สึกของ
เด็กแต่ละคนขณะรับฟังนิทาน เช่น เด็กเกิดอารมณ์เบื่อหน่าย 
รู้สึกง่วงนอน ตื่นเต้น ฯลฯ ในขณะฟังนิทาน และปัจจัยด้านการ
ใช้ภาษาในนิทาน ด้านการใช้ภาษาในการเล่าเรื่องซ้ าพบว่าเด็กใช้
ภาษาในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างไปจากต้นฉบับ ซ่ึงแสดงให้เห็น
ว่าเด็กในวัยน้ีฟังนิทานและจดจ าเน้ือหาด้วยความเข้าใจ จึง
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาษา ของตนเอง ส่วนด้านการ
ตอบค าถามเก่ียวกับข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานพบว่าเด็กส่วน
ใหญ่ไม่สามารถตอบค าถาม ได้ตรงหรือใกล้เคียงกับข้อคิดคติ
สอนใจที่ได้จากนิทาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจัยหลายประการ 
ได้แก่ สมาธิ เพราะธรรมชาติของเด็กในวัยน้ี จะมีสมาธิและความ
ตั้งใจในการรับรู้ค่อนข้างสั้น ประสบการณ์ส่วนบุคคล รวมถึงการ
เลี้ยงดูของครอบครัว ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีน่าจะเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผล
ให้เด็กไม่สามารถจับใจความส าคัญ ของนิทานได้ [12] 
 

4. วิธีการศึกษา 
4.1 การวิเคราะห์และออกแบบเกม 
การศึกษาในครั้งน ี้เป็นการศึกษารูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
เด็กช่วงอายุ 5-7 ปี เพื่อฝึกทักษะในการจ า โดยใช้เกมจับภาพเงา

อแสนสนุก มีเน้ือหาเก่ียวกับผลไม้ สัตว์ เครื่องดนตรี าหาร เพื่อ
ช่วยให้สมองของเด็กเกิดเรียนรู้และพัฒนา IQ ทางด้านความจ า
ของเด็ก จ านวนทั้งหมด 12 ข้อ เวลาในการเล่นเกม 20 นาที 
ลักษณะเกมเป็นแบบโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นเกม โดยเกม
จับภาพเงาแสนสนุกจะมีเน้ือหาช่วยฝึกทักษะทางด้านความจ า
ของเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี เป็นเกมที่มีการท างานแบบกดเพื่อลาก
ภาพที่ตรงกัน เม่ือลากภาพที่เหมือนกันมาไว้ในภาพเงาที่ตรงกัน 
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และคะแนนจะบวกรวมขึ้นในทันที มีการก าหนดเวลาให้นับถอย
หลัง หลังจากเกมเริ่มขึ้น และมีการรวมคะแนนทันที 
 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
4.2.1 เกมจับภาพเงาแสนสนุก  
4.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของเกมจับภาพเงาแสนสนุก 
ส าหรับเด็กอายุ 5-7 ปี จากผู้ปกครอง 
4.3 วิธีการศึกษา 
เกมจับภาพเงาแสนสนุก เป็นเกมคอมพิวเตอร์โดยได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสารต าราและผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเกม
ที่ เหมาะสมกับความจ าของเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี เพื่อน ามา
วิเคราะห์หาข้อสรุป ด้านเน้ือเรื่อง แนวคิด รูปแบบที่ใช้ในการฝึก
ทักษะ เ ม่ือได้รูปแบบของเกม จับภาพเงาแสนสนุก ได้ มี 
การน าเกมไปให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ  
ความถูกต้องของเกม และปรับแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ หลังจากน้ันได้น าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างคือ 
เด็กช่วงอายุ 5-7 ปี และสอบถามความพึงพอใจจากผู้ปกครอง 
จ านวน 30 คน 
 
4.4 เกณฑ์ให้คะแนนของแบบประเมิน [13] 

ระดับเกณฑ ์ ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ดีมาก 4.51 – 5.00  ความพึงพอใจต่อเกมจับ
ภาพเงาแสนสนุกอยู่ ใน
ระดับดีมาก 

ด ี 3.51 – 4.50  ความพึงพอใจต่อเกมจับ
ภาพเงาแสนสนุกอยู่ ใน
ระดับดี 

ปานกลาง 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจต่อเกมจับ
ภาพเงาแสนสนุกอยู่ ใน
ระดับปานกลาง 

น้อย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจต่อเกมจับ
ภาพเงาแสนสนุกอยู่ ใน
ระดับน้อย 

น้อยมาก 1.00 – 1.50  ความพึงพอใจต่อเกมจับ
ภาพเงาแสนสนุกอยู่ ใน
ระดับน้อยมาก 

 
5. ผลการวิจัย 

ในการสร้างเกมทดสอบความจ าของเด็กช่วงอายุ 5 – 7 ปี มี
ผลการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 5.1 ผลการสร้างเกมจับภาพเงาแสนสนุกทดสอบ
ความจ าส าหรับเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี 

 5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจเกมจับภาพเงาแสน
สนุกจากผู้ปกครอง 
 
5.1 ผลการสร้างเกมจับภาพทดสอบความจ าส าหรับเด็กช่วง
อายุ 5-7 ปี 
ผลการพัฒนาเกมจับภาพเงาแสนสนุก ส าหรับเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี 
ใ น รู ป แ บ บ เ ก ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  2  มิ ติ  ดั ง ภ า พ ต่ อ ไ ป น้ี   
1-9 
 

 
ภาพที่ 1 หน้าจอหลักของเกมจับภาพเงานแสนสนุก 

 

 
ภาพที่ 2 หน้าวิธีการเล่น 

 

  
ภาพที่ 3 หน้าลงทะเบียน 
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ภาพที่ 4 หน้าเกมจับภาพเงาในรูปของผลไม้ 

 

 
ภาพที่ 5 หน้าเกมจับภาพเงาในรูปของขนมเค้ก 

 

 
ภาพที่ 6 หน้าเกมจับภาพเงาในรูปของสัตว์ 

 

 
ภาพที่ 7 หน้าเกมจับภาพเงาในรูปของเครื่องดนตรี 

 

 
ภาพที่ 8 หน้าสรุปผลคะแนน 

 

 
ภาพที่ 9 หน้าจบเกม 

 
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจเกมจับภาพเงาแสนสนุกจาก
ผู้ปกครอง 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของเกมจากแบบสอบถามของเกม
จับภาพเงาแสนสนุกจากผู้ปกครอง จ านวน 30 คน สามารถแบ่ง
ได้เป็น 4 ด้านต่อไปน้ี 
5.2.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านการใช้งานเกมจับภาพ
เงาแสนสนุก 
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5.2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านความสามารถการ
ท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
5.2.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านความถูกต้องของตัวเกม
จับภาพเงาแสนสนุก 
5.2.4 ผลการสรุปภาพรวมความพึงพอใจของเกมจับภาพเงาแสน
สนุก 
 
5.2.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านการใช้งานเกมจับ
ภาพเงาแสนสนุก 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านการใช้งานเกมจับภาพเงาแสน
สนุก ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายด้าน

การใช้งานเกมจับภาพเงาแสนสนุก 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ความรวดเร็ว
ในการใช้เกมจับ
ภาพเงาแสนสนุก 

4.00 0.79 ด ี

2. ความรวดเร็ว
ในการประมวลผล 

3.81 0.86 ด ี

3. ความรวดเร็ว
ในการแสดงภาพ
บนหน้าจอ 

3.95 0.89 ด ี

4. ความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานเกม
จับภาพเงาแสน
สนุก 

3.78 0.86 ด ี

5. ประโยชน์ใน
การใช้เกมจับภาพ
เงาแสนสนุก 

3.89 0.85 ด ี

6. ความสะดวก
ในการใช้งาน
ภาพรวม 

3.83 0.80 ด ี

เฉลี่ยรวม 3.88 0.83 ดี 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านการใช้
งานเกมจับภาพเงาแสนสนุกในการใช้งานอยู่ ในระดับ ดี   
(ค่าเฉลี่ย 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความพึงพอใจต่อ 
ความรวดเร็วในการใช้ เกม จับภาพเงาแสนสนุกมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย 4.00) รองลงมาเป็นความรวดเร็วในการแสดงภาพบน

หน้าจอและประโยชน์ในการใช้ เกม จับภาพเงาแสนส นุก  
(ค่าเฉลี่ย 3.95, 3.89 ตามล าดับ) 
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านความสามารถการ
ท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านความสามารถการท างานตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายด้าน

ความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ความเหมาะสมใน
การออกแบบหน้าจอ 

4.10 0.83 ดี 

2. ความเหมาะสม
ของการแสดงข้อมูล 

4.10 0.75 ดี 

3. ความเหมาะสม
ของสี 

014.  0.87 ดี 

4. ความเหมาะสม
ของตัวอักษร 

4.01 0.87 ดี 

5. ความเหมาะสม
ของระบบในภาพรวม 

4.11 0.87 ดี 

6. ความเหมาะสม
ในการน าเสนอข้อมูล 

4.08 0.86 ดี 

7. ความเหมาะสม
ของรูปภาพ 

4.09 0.86 ดี 

8. ความสนุกของ
เกม 
9. ความเหมาะสมใน
การน าเสนอภาพรวม
ของเกมจับภาพเงา
แสนสนุก 
 

3.93 
 
 

4.09 

0.85 
 
 

0.82  

ดี 
 
 
 

       ด ี

เฉลี่ยรวม 4.06 0.83 ดี 
 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าการผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้าน
ความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ใน
ระดับ ดี  (ค่าเฉลี่ย  4.06) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ความเหมาะสมของระบบในภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.11) รองลงมาความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอ
และความเหมาะสมของการแสดงข้อมูล (ค่าเฉลี่ย 4.10) 
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5.2.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านความถูกต้องของตัว
เกมจับภาพเงาแสนสนุก 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านความถูกต้องของตัวเกมจับ
ภาพเงาแสนสนุก ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายด้าน

ความถูกต้องของเกมจับภาพเงาแสนสนุก 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ความยาก – ง่าย
ในการเล่นเกมจับ
ภาพเงาแสนสนุก 

4.26 0.71 ด ี

2. ความถูกต้องใน
การน าเสนอของ
ข้อมูล 

3.97 0.83 ด ี

3. มีการท างานได้
ตรงตามความ
ต้องการ 

4.04 0.91 ด ี

4. ความชัดเจนของ
ข้อความที่แสดงบน
จอภาพ 

3.95 0.85 ด ี

เฉลี่ยรวม 4.06 0.85 ดี 
 
จากตารางที่  3  พบว่าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้ าน 
ความถูกต้องของตัวเกมจับภาพเงาแสนสนุก อยู่ในระดับ ดี 
(ค่าเฉลี่ย 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ความยาก – ง่ายในการ
เล่นเกมจับภาพเงาแสนสนุกมีความพึงพอใจมากที่สุด จอภาพ 
(ค่าเฉลี่ย 4.26) รองลงมามีการท างานได้ตรงตามความต้องการ 
และความถูกต้องในการน าเสนอของข้อมูล (ค่าเฉลี่ย 4.04, 3.97 
ตามล าดับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.4 ผลการสรุปภาพรวมความพึงพอใจของเกมจับภาพเงา
แสนสนุก 
ผลการสรุปภาพรวมความพึงพอใจของเกมจับภาพเงาแสนสนุก
ปรากฏผลดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมาย
ภาพรวมของเกมจับภาพเงาแสนสนุก 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ด้านการใช้งานเกม
จับภาพเงาแสนสนุก 

3.88 0.83 ดี 

2. ด้านความสามารถ
การท างานตรงต าม
ความต้องการของผู้ใช้ 

4.06 0.83 ดี 

3. ด้านความถูกต้ อง
ของ เกม จับภาพเงา
แสนสนุก 

4.06 0.85 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.05 0.84 ดี 
 
จากตารางที่ 4 พบว่าผลการสรุปภาพรวมความพึงพอใจของเกม
จับภาพเงาแสนสนุกอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.05) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ด้านความสามารถการท างานตรงตาม 
ความต้องการของผู้ใช้และด้านความถูกต้องของเกมจับภาพเงา 
แสนสนุกมีความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.06) รองลงมา 
ด้านการใช้งานเกมจับภาพเงาแสนสนุก (ค่าเฉลี่ย 3.88 ) 
 

6. อภิปรายผล 
เกมจับภาพเงาแสนสนุก เพื่อฝึกทักษะความจ าส าหรับเด็กช่วง
อายุ 5-7 ปี เป็นเกมที่ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองเพราะเป็น
เกมที่ท าให้เด็กได้ใช้ทักษะความจ าในรูปร่างต่าง ๆ และเด็กมี
ความสนุกสนานในการเล่นเกมเพราะมีเสียงเพลง เสียงบรรยายที่
ช่วยกระตุ้นกิจกรรมในการเล่นเกม ซ่ึงเหมาะสมส าหรับการ
เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 5-7 ปี ที่ต้องอาศัยการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคล้องกับงานทฤษฎีของบูล (Bloom) 
ที่กล่าวว่า “เด็กจะเกิดพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา โดยเฉพาะด้านสติปัญญาใน ช่วง 4 ปีแรกของ
วัยเด็ก สมองจะเจริญเติบโตถึง 50 % และ จะเพิ่มขึ้น 80 % เม่ือ
อายุได้ 8 ปี” [14] ผู้ปกครองมีความพึงพอใจกับเกมจับภาพเงา
แสนสนุกระดับดีเพราะรูปแบบของเกมได้มีการออกแบบด้วย
สีสันความสวยงาม เกมมีความสนุก มีวิธีการเล่นที่ไม่ได้มีความ
ซับซ้อน สามารถเข้าเล่นเกมได้ง่าย มีประโยชน์เพราะช่วย
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เสริมสร้างพัฒนาได้ และเสริมสร้างความคิด กระบวนการ  
ในการคิด และการสังเกต การเปรียบเทียบ การจ าแนก ท าให้เด็ก
ได้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นซ่ึงได้สอดคล้องกับทฤษฎีของ นิธิกานต์ 
ขวัญบุญ (2549) ที่ได้กล่าวว่าเกมการศึกษาเป็นที่สนใจของเด็ก
เกือบทุกวัยโดยเฉพาะเด็กวัย 3 ถึง 6 ปี โดยธรรมชาติแล้วเด็กจะ
อยู่น่ิงนาน ๆ ไม่ได้ ไม่ชอบน่ังเรียนอยู่กับที่เหมือนเด็กวัยอ่ืน  
“ การเล่น ” เป็นสิ่งที่พวกเขาชอบมาก ซ่ึงบางครั้งผู้ใหญ่อาจจะ
มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่จริง ๆ แล้วการเล่นของเด็กเป็นการ
พัฒนาการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ถ้าเด็กได้รับการกระตุ้นฝึก
ให้ใช้ความคิดในระหว่างการเล่นเช่น การสังเกต เปรียบเทียบ 
จ าแนก การเชื่อมโยงเหตุผลอย่างเหมาะสมกับวุฒิภาวะจะช่วย
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาได้อย่างรวดเร็ว ดังน้ันเกม
การศึกษาจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์สัมผัส
ต่าง ๆ จากนามธรรมเป็นรูปธรรม [15] 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ควรมีรูปแบบของเกมฝึกความจ าที่สามารถตอบสนอง
บทเรียนได้ 
7.2 ควรมีจ านวนภาพแบ่งหมวดหมู่ของเกม 
7.3 ควรมีจ านวนของภาพมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างเกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพาเพลิน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 – 6  2) หาความพึ งพอใจจากอาจารย์ ผู้ สอนระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น เกม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลินและแบบสอบถามความพึงพอใจ
จากอาจารย์ผู้สอน กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการ
วิเคราะห์พบว่า เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลินสามารถช่วยให้
เด็กมีความจ าได้ดีขึ้น อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในภาพรวม
ของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 
3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานเกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพาเพลินมีความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.06) 
รองลงมาด้านความถูกต้องของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน
และด้านความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
(ค่าเฉลี่ย 4.02, 3.88 ตามล าดับ) 
 
ค ำส ำคัญ: เกม, ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ, ระดับชั้นประถมศึกษา 
 

ABSTACT 
The purpose of this research was 1 )  to create fun 
English vocabulary games for Prathomsuksa 4–6 . 2) to 
find satisfaction from teachers at Prathomsuksa 4–6 . 
The tools used in the study were English vocabulary 
games and satisfaction questionnaire from teachers. 
The sample consisted of 2 0 teachers who teach 
Prathomsuksa 4-6. The statistics used in this study were 
mean and standard deviation. The results showed that 
the fun English vocabulary games can help were 
student to improve their memory. The teachers 

satisfied with the overall picture of the English word 
game at a good level (average 3.94). When considered 
individually, it was found that the usage of the English 
vocabulary game was the most satisfactory (mean 4.06), 
followed by the accuracy of the English word game for 
pleasure and work ability (average 4 . 0 2 , 3 . 8 8 
respectively). 
 
Keywords: game, english vocabulary, prathomsuksa 
 

1. บทน ำ 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ส าคัญในการติดต่อสื่อสาร ทักษะ
ที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ คือทักษะการอ่าน [1] การอ่าน
เป็นทักษะที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต ผู้ที่อ่านมากย่อมมี
ความรู้มาก [2] ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจัดว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิตประจ าวันของคนยุคใหม่ การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่ง
ส าหรับการแสวงหาความรู้ เพราะการอ่านจะช่วยสร้างเสริม
ความรู้ความคิดของคนให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น การอ่านมีบทบาทส าคัญ
ในการเรียนทุกระดับ [3] โดยแต่ละประเภทของเกมจะมีรูปแบบ
การเล่นและกลุ่มเป้าหมายในการเล่นแตกต่างกันออกไปซ่ึงต้อง
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาเกมเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายใน
การเล่นเกม กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กจึงต้องน า
ประเภทเกมที่ไม่มีความซับซ้อนมาสร้างเกม [4] เกมคอมพิวเตอร์ 
2 มิติ  ตัวละครและฉากจะเคลื่ อนที่ ได้ ในแกน X และ Y  
ไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองในการเล่นได้ จึงท าให้มีความซับซ้อนใน
การมองภาพและเล่นเกมท าให้เข้าใจได้ง่ายจากการเก็บข้อมูล [5]  
 จากข้างต้นจะบอกว่าการสร้างสื่อการเรียนการสอน
ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นส่วนหน่ึงที่ใช้ในการเรียนการสอนและ
ยัง มีการใช้ เกมจะมาช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้   
จึงมีความสนใจในการสร้างเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ขึ้นมาเพื่อเป็น
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ส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกกับ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1) เพื่อสร้างเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
2.2) เพื่อหาความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้สอนเกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพาเพลิน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 – 6 
 

3. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง [6] 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่ม  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ และ 
ความถนัด มีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการ
เรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้จนถึงการประเมินความก้าวหน้า 
ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะด าเนินการด้วยตนเองหรือ
ร่วมมือช่วยเหลือกับผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ ทุกวันน้ีคนส่วนใหญ่แสวงหา
การศึกษาระดับที่สูงขึ้นจ าเป็นต้องรู้วิธีวินิจฉัยความต้องการใน
การเรียนของตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของ
ตนเอง สามารถระบุแหล่งความรู้ที่ต้องการ และ วางแผนการใช้
ยุทธวิธี สื่อการเรียน และแหล่งความรู้ เหล่าน้ันหรือแม้แต่
ประเมินและตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียนรู้ของตนเอง 
มาตรฐานการเรียนรู้สามารถวิเคราะห์ เห็นความส าคัญ และ
ปฏิบัติการแสวงหาความรู้จากการอ่าน ฟัง และสรุปได้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
3.2 ทฤษฎีปัญญำสังคมเน้นหลักกำรเรียนรู้โดยกำรสังเกต [7] 
เกิดจากการที่บุคคลสังเกตการกระท าของผู้ อ่ืนแล้วพยายาม
เลี ยนแบบพฤติกรรม น้ัน ซ่ึ ง เป็นการ เ รี ยนรู้ ที่ เ กิดขึ้ น ใน
สภาพแวดล้อมทางสังคมเราสามารถพบได้ในชีวิต ประจ าวัน เช่น 
การออกเสียง การขับรถยนต์ การเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เป็น
ต้น ขั้นตอนของการเรียนรู้โดยการสังเกต 1.ขั้นให้ความสนใจ 
(Attention Phase) ถ้าไม่มีขั้นตอนน้ี การเรียนรู้อาจจะไม่เกิดขึ้น 
เป็นขั้นตอน ที่ผู้ เรียนให้ความสนใจต่อตัวแบบ (Modeling) 
ความสามารถ ความมีชื่อเสียง และคุณลักษณะเด่นของตัวแบบ
จะเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ 2.ขั้นจ า (Retention Phase) เม่ือ
ผู้เรียนสนใจพฤติกรรมของตัวแบบ จะบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ไว้ใน
ระบบความจ าของตนเอง ซ่ึงมักจะจดจ าไว้เป็นจินตภาพเก่ียวกับ
ขั้นตอนการแสดงพฤติกรรม  3. ขั้นปฏิบัติ  (Reproduction 
Phase) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนลองแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ซ่ึง
จะส่งผลให้มีการตรวจสอบการเรียนรู้ที่ได้จดจ าไว้  4.ขั้นจูงใจ 
(Motivation Phase) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นแสดงผลของการกระท า
จากการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ถ้าผลที่ตัวแบบเคยได้รับ 
(Vicarious Consequence) เป็นไปในทางบวก (Vicarious 

Reinforcement) ก็จะจูงใจให้ผู้เรียนอยากแสดงพฤติกรรมตาม
แบบ ถ้าเป็นไปในทางลบ (Vicarious Punishment) ผู้เรียนก็
มักจะงดเว้นการแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ   
3.3 ทฤษฎีเกม  
การพัฒนาทางคอมพิ วเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร ท าให้ผู้สอนสนใจเลือกใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้เกมเป็นฐานมากขึ้น ซ่ึงจากผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า 
เกมเพื่อการศึกษามีส่วนช่วยส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน มีอิทธิพลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
และที่ส าคัญเป็นเครื่องมือที่ช่วย สร้างแรงจูงใจและความสนใจใน
การเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเน่ืองจากเป็นการน าข้อดีของ
การออกแบบเกม คือ การสร้างความสนุกและความพึงพอใจ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงสามารถสร้างแรงจูงใจ
และ ความสนใจในการเรียนของผู้เรียน พร้อมทั้งได้รับความรู้ได้
เป็นอย่างดี  [8] เกมเป็นสิ่งที่มีการน ามาใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ อย่างแพร่หลายในวิชาที่เก่ียวกับ การใช้
ภาษา การเล่นเกมช่วยให้นักเรียนใช้ภาษาได้ใน สถานการณ์ที่มี
ความหมาย ช่วยให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการใช้ภาษา [9] 
3.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.4.1 วลัภพร คิดรอบ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนา
เกมฝึกค าศัพท์ภาษาอังกฤษระบบภาพสามมิติ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาเกมฝึกค าศัพท์ภาษาอังกฤษระบบภาพสามมิติและ
ประ เ มินความพึ งพอใจของผู้ เ ล่ นที่ มี ต่ อ เกมฝึกค า ศั พท์
ภาษาอังกฤษระบบภาพ สามมิติ โดยพบว่าผู้เล่นมีความพึงพอใจ
ในระดับดีจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้อายุระหว่าง 7-12 ปี ได้ เกิดการ
เรียนรู้ทักษะทางภาษา และสามารถคิดแก้ปัญหาการคิดอย่างมี
วิจารญาณ การใช้สื่อเกมสอนภาษาสามารถดึงดูด ความสนใจ
ของผู้ใช้ และสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้กับผู้เล่น สรุปเกมฝึก
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระบบภาพสามมิติสามารถเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการคิด การแก้ปัญหาและเสริมสร้างให้ผู้ใช้มีทักษะการ
จดจ าได้ดีขึ้น [10]  
3.4.2 กนกวรรณ รอดคุ้ม,  ศิตา เยี่ยมขันติถาวร และ อารีรักษ์ มี
แจ้ง (2559) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลการใช้เกมที่มีต่อกาเรียนรู้
และความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
น้ัน ถือว่าการสะกดค าศัพท์  เป็นส่วนหน่ึงของการ เ รี ยน

จะช่วยภาษาอังกฤษ และการสอนโดยใช้เกมเป็นกิจกรรมหน่ึงที่
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ 
ช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีชี วิตชี วา 
นักเรียนมีความสนุกสนานและผ่อนคลายอารมณ์ นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ง่ายขึ้น และได้พัฒนาการของนักเรียนและธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ คือ การใช้เกมและบัตรค าศัพท์ฝึกภาษา เพราะ
เกมและบัตรค าศัพท์มีประโยชน์ในการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
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ภาษามากขึ้น ครูสามารถเลือกสรรดัดแปลงให้เหมาะกับวัยและ
ระดับชั้นของผู้เรียนการใช้เกมและบัตรค าศัพท์ นับเป็นสื่อการ
สอนที่ครูสามารถ น ามาช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากผู้เรียนสามารถเก็บเก่ียวประสบการณ์ใหม่ที่ได้เรียนรู้ไว้ 
นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสามารถระลึกขึ้นมาได้เม่ือถึงคราวที่ต้อง
น าไปใช้ในเหตุการณ์หรือการเรียน อีกทั้งเกมและบัตรค าศัพท์
เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และเป็นแนวทางในกาพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [11] 
3.4.3 ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อ าเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทาง
ปรับปรุงภาษาอังกฤษโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการ
สื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษ คือ สามารถน าไปใช้ในการเข้าสู่สังคม 
และเข้าใจวัฒนธรรมของภาษา (Social Cultural Functions)
แล้ วสื่ อความหมายได้ ถู กต้ องตามหลักภาษา (Cognitive 
Linguistic Functions)  ดั ง น้ั นการ จั ด ก าร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษจึงประกอบด้วย 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ เรียนและ
สังคมไทย ด้วยความส าคัญดังกล่าวพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงก าหนดให้ผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4 เพื่อช่วยให้ประชากรไทยได้ มีความรู้  
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ดังน้ันหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ได้ก าหนดให้
ผู้เรียนต้องบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้วยมาตรฐานทางด้าน
ต่าง ๆ [12]  
 

4. วิธีกำรศึกษำ 
4.1 ขอบเขตในกำรศึกษำ 
การศึกษาในครั้งน ้ี เป็นการสร้างเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพา
เพลิน รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ใช้ส าหรับเด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 -6 เพื่อฝึกทักษะในการจ าค าศัพท์  เป็น
ค าศัพท์เก่ียวกับสัตว์ จ านวนทั้งหมด 10 ข้อ ในเวลาในการเล่น
เกม 20 นาที โดยลักษณะเกมเป็นแบบโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้
เ ล่ น เกม มีลั กษณะการท างาน ลแบบกด เพื่ อ ากค าศัพท์
ภาษาอังกฤษให้ บคตรงกั ำศัพท์ของโจทย์ และคะแนนจะบวกรวม
ขึ้นในทันที มีการก าหนดให้มีการก าหนดเวลานับถอยหลัง
หลังจากเกมเริ่มขึ้น และมีการรวมคะแนนทันที 
 
 
 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
4.2.1 เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน 
4.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้สอนเกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพาเพลิน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 – 6 
 
4.3 วิธีกำรศึกษำ 
เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน เป็น เกมคอมพิวเตอร์   
ที่พัฒนาขึ้น โดยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารต าราและผลการวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเกม หาค าศัพท์ที่เหมาะสมกับระดับ 
ชั้นประถมศึกษา 4 – 6 เพื่อน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุป ด้าน 
เน้ือเรื่อง แนวคิด รูปแบบที่ใช้ในการฝึกทักษะ เม่ือได้รูปแบบของ
เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน ได้ มีการน าเกมไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเกม 
และปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากน้ันได้น าไป
ทดสอบกับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา  
4 – 6 จ านวน 20 คน 
 
4.4 เกณฑ์ให้คะแนนของแบบประเมิน [13] 

ระดับเกณฑ ์ ควำมหมำย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ดีมาก 4.51 – 5.00  ความพึ งพอ ใ จต่ อ เ ก ม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษพา
เพลินอยู่ในระดับดีมาก 

ดี 3.51 – 4.50  ความพึ งพอ ใ จต่ อ เ ก ม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษพา
เพลินอยู่ในระดับด ี

ปานกลาง 2.51 – 3.50  ความพึ งพอ ใ จต่ อ เ ก ม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษพา
เพลิ นอยู่ ใ น ร ะดั บ ป าน
กลาง 

น้อย 1.51 – 2.50  ความพึ งพอ ใ จต่ อ เ ก ม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษพา
เพลินอยู่ในระดับน้อย 

น้อยมาก 1.00 – 1.50  ความพึ งพอ ใ จต่ อ เ ก ม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษพา
เพลินอยู่ในระดับน้อยมาก 
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5. ผลกำรวิจัย 
ในการสร้างเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีผลการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 5.1) ผลการสร้างเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 5.2) ผลประเมินความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้สอนเกม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 
5.1 ผลกำรสร้ำงเกมค ำศัพท์ภำษำอังกฤษพำเพลิน ส ำหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 
 ผลการสร้างเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ดังภาพต่อไปน้ี 1 – 8 
 

 
ภำพที่ 1 หน้าจอหลักของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน 

 

 
ภำพที่ 2 หน้าวิธีการเล่น 

 

 
ภำพที่ 3 หน้าลงทะเบียน 

 

 
ภำพที่ 4 หน้าเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน 

 

 
ภำพที่ 5 หน้าขณะเล่นเกม 
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ภำพที่ 6 หน้าสรุปผลคะแนน 

 

 
ภำพที่ 7 หน้าเฉลย 

 

 
ภำพที่ 8 หน้าจบเกม 

 
 

5.2 ผลประเมินควำมพึงพอใจจำกอำจำรย์ผู้สอนเกมค ำศัพท์
ภำษำอังกฤษพำเพลิน ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 4 – 6 
ผลการประเมินความพึงพอใจจากอาจารย์ผู้สอนเกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพาเพลิน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 – 6 จ านวน 20 คน สามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้านต่อไปน้ี 
5.2.1 ผลการวิเคราะห์ด้านการใช้งานเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
พาเพลิน 
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจความสามารถการท างาน
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
5.2.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านความถูกต้องของตัวเกม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน 
5.2.4 ผลการสรุปภาพรวมของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน 
 
5.2.1 ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรใช้งำนเกมค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ
พำเพลิน 
ผลการวิเคราะห์ด้านการใช้งานเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน
ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
 
ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของ    

ความพึงพอใจด้านการใช้งานเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1.ความรวดเร็วในการ
ใช้เกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพาเพลิน 

4.03 0.81 ดี 

2.ความรวดเร็วในการ
ประมวลผล 

4.03 0.85 ดี 

3. ความรวดเร็วในการ
แสดงภาพบนหน้าจอ 

4.03 0.85 ดี 

4. ความพึงพอใจต่อ
การใช้งานเกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพาเพลิน 

4.07 0.87 ดี 

5. ประโยชน์ในการใช้
เกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพาเพลิน 

4.10 0.80 ดี 

6. ความสะดวกในการ
ใช้งานภาพรวม 

4.07 0.87 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.06 0.83 ดี 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการวิเคราะห์ด้านการใช้งานเกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพาเพลินมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับ ดี 
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(ค่าเฉลี่ย 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประโยชน์ในการ
ใช้เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลินมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.10) 
รองลงมาเป็นความพึ งพอใจต่อการ ใช้ ง าน เกมค า ศั พท์
ภาษาอังกฤษพาเพลินและความสะดวกในการใช้งานภาพรวม 
(ค่าเฉลี่ย 4.07, 4.03 ตามล าดับ) 
 
5.2.2 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพด้ำนควำมสำมำรถกำรท ำงำน
ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านความสามารถการท างานตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 
ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของ
ความพึงพอใจด้านความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ความเหมาะสม
ในการออกแบบ
หน้าจอ 

3.90 0.84 ด ี

2. ความเหมาะสม
ของการแสดงข้อมูล 

3.87 0.86 ด ี

3. ความเหมาะสม
ของสี 

773.  0.77 ด ี

4. ความเหมาะสม
ของตัวอักษร 

4.03 0.81 ด ี

5. ความเหมาะสม
ของระบบใน
ภาพรวม 

3.67 0.84 ด ี

6. ความเหมาะสม
ในการน าเสนอ
ข้อมูล 

4.10 0.80 ด ี

7. ความเหมาะสม
ของรูปภาพ 

3.83 0.83 ด ี

8. ความสนุกของ
เกม 
9. ความเหมาะสม
ในการน าเสนอ
ภาพรวมของเกม
ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพา
เพลิน 

3.90 
 
 

3.87 

0.88 
 
 

0.90 

ด ี
 
 
ด ี

       

เฉลี่ยรวม 3.88 0.84 ดี 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านความสามารถ
การท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้มีความพึงพอใจในการ
ใช้งานอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความเหมาะสมในการน าเสนอข้อมูลมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.10) รองลงมาความสนุกของเกมและความ
เหมาะสมของการแสดงข้อมูล (ค่าเฉลี่ย 3.90, 3.87 ตามล าดับ) 
 
5.2.3 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพด้ำนควำมถูกต้องของตัวเกม
ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษพำเพลิน 
ผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ
และความพึงพอใจด้านความถูกต้องของระบบ ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 3 
 
ตำรำงที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของ

คุณภาพด้านความถูกต้องของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ความยาก – ง่ายใน
การเล่นเกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพาเพลิน 

3.91 0.87 ดี 

2. ความถูกต้องในการ
น าเสนอของข้อมูล 

4.01 0. 98  ดี 

3. มีการท างานได้ตรง
ตามความต้องการ 

3.95 0.85 ดี 

4. ความชัด เจนของ
ข้ อความที่ แสดงบน
จอภาพ 

4.21 0.77 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.02 0.84 ดี 
 
จากตารางที่ 3  พบว่าการวิเคราะห์ความพึงพอใจความถูกต้อง
ของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน มีประสิทธิภาพการท างาน
ของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน และความพึงพอใจในการ
ใช้งานอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 4.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพมีความพึง
พอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.21) รองลงมาความถูกต้องในการ
น าเสนอของข้อมูลและมีการท างานได้ตรงตามความต้องการ 
(ค่าเฉลี่ย 4.01, 3.95 ตามล าดับ)  
 
5.2.4 ผลกำรสรุปภำพรวมของเกมค ำศัพท์ภำษำอังกฤษพำ
เพลิน 
ผลการสรุปภาพรวมของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน
ปรากฏผลดังตารางที่ 4 
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ตำรำงที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของ
ภาพรวมของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ด้านการใช้
งานเกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพา
เพลิน 

4.06 0.83 ด ี

2. ด้าน
ความสามารถ
การท างานตรง
ตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

3.88  0.84 ด ี

3. ด้านความถูก
ต้องของเกม
ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพา
เพลิน 

  4.02     0.84         ด ี

เฉลี่ยรวม 3.94 0.84 ดี 
 
จากตารางที่ 4 พบว่าภาพรวมของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพา
เพลิน อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ด้านการใช้งานเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลินมีความ
พึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.06) รองลงมา ด้านความถูกต้อง
ของเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลินและด้านความสามารถการ
ท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้  (ค่าเฉลี่ย 4.02, 3.88 
ตามล าดับ) 
 

6. สรุปผล 
เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน สามารถให้นักเรียนสนุกกับ
การเล่นเกมและมีความจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยมีความ 
พึงพอใจในเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลินอยู่ ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการใช้งาน
เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลินมีความพึงพอใจมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.06) รองลงมา ด้านความถูกต้องของเกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพาเพลินและด้านความสามารถการท างานตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ (ค่าเฉลี่ย 4.02, 3.88 ตามล าดับ) 
 

7. อภิปรำยผล 
เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลิน เพื่อฝึกทักษะส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รับความนิยมและความ
สนุกสนานจากผู้เล่นเกม อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษส าหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้น าเกมไปใช้ในการ
เรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในการทบทวนค าศัพท์
พื้นฐานให้กับนักเรียน ซ่ึงพบว่าอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษมี
ความพึงพอใจต่อเกมระดับดีเพราะว่าตัวเกมมีเสียง มีข้อความที่
ชัดเจน มีการแข่งขัน ท าให้ผู้เรียนได้มีแรงเสริมและแรงกระตุ้นใน
การเล่นเกม เกิดความสนุกสนานท าให นักเรียนรูสึกผอนคลาย 
และสนุกสนาน ซ่ึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษรีย ฤกษเมือง 
(2552) ที่ได้กล่าวว่าเกมมีประโยชนในการกระตุนใหนักเรียน
สนใจเรียนมากยิ่งขึ้น ท าใหนักเรียนเพลิดเพลินกับการ เลนเกม 
และยังชวยทบทวนบทเรียน เกมชวยใหเกิด แรงจูงใจในการเรียน
รู ท าใหนักเรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษ และยังชวยสรุปบทเรียน 
สงผลให นักเรียนเขาใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น [14] และงานวิจัยของ 
ณภัทริน เภาพาน ลดาวัลย์ วัฒนบุตร สุณี สาธิตานันต์ และสกล 
สรเสนา (2554) ที่ได้กล่าวว่านักเรียนเกิดความกระตือรือร้น
เน่ืองจากนักเรียนรู้สึก แปลกใหม่และท าให้นักเรียนเกิดความ
สนใจและอยากเรียนรู้  และสื่อประกอบยังสามารถกระตุ้น
ประสาทการเรียนรู้ ได้แก่ ตาดู หูฟัง ปากพูด สมองคิดตาม 
นักเรียนต้องปฏิบัติ และคิดตาม ทันที [15] 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลข
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และหาความพึง
พอ ใจของเกม มัลติ มี เดี ย ค ณิ ตคิ ด เลข  ส าห รับ นั ก เรี ย น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เครื่องมือที่ ใช้ในครั้ ง น้ี  ได้แ ก่ เกม
มัลติมีเดียคณิตคิดเลขส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปี
ที่ 1 และ แบบสอบถามความพึงพอใจของเกม กลุ่มใช้ตัวอย่าง
เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา 1 
จ านวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า เกมมัลติมีเดีย
คณิตคิดเลขส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่  1 
สามารถช่วยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1 บวกเลขได้ถูกต้อง 
และได้รับความสนุกสนานในการเล่มเกม อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
คณิตศาสตร์มีความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลขส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาพรวมของเกมอยู่
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.96 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83) เม่ือ
พิ จารณ าเป็น รายข้ อ  พบ ว่า ด้ านการใช้งาน โปรแกรม มี 
ความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.93,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.76) รองลงมาด้านความสามารถการท างานตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้และด้านความถูกต้องของระบบ(ค่าเฉลี่ย 3.92,
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 , ค่าเฉลี่ย 3.89 ,ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.84 ตามล าดับ) 
 
ค ำส ำคัญ: เกมมัลติมีเดีย, วิชาคณิตศาสตร์, ประถมศึกษาชั้นปีที่ 
1 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to create multimedia 
mathematical games for prathomsuksa 1 students and 
to find the satisfaction of multimedia mathematical 
calculation games for primary school students.       
The tools used at this time were multimedia 
mathematical games for prathomsuksa 1 and 

questionnaires. The sample were 20 teachers who 
were teaching mathematics at prathomsuksa 1. The 
statistics used in this study were mean and standard 
deviation. The results showed that the multimedia 
mathematical calculation games can help 
prathomsuksa 1 add numbers correctly and get fun in 
the game. The mathematics course teachers were 
satisfied with the multimedia mathematical games for 
prathomsuksa 1 students in the overall picture of the 
game at a good level (mean 3.96, SD. 0.83). When 
considering each item, it was found that the aspect of 
the program usage was the highest satisfaction (mean 
3.93, SD. 0.76), followed by the ability to meet the 
needs of users and the accuracy of the system (mean 
3.92, SD. 0.87, mean 3.89, SD. 0.84 respectively). 
 
Keywords: multimedia game, Mathematics, 
Prathomsuksa 1 
 

1. บทน ำ 
เน่ืองจากสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและการศึกษา สาเหตุที่ส าคัญประการ
หน่ึงเน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิชา
ความรู้ใน ด้านต่าง ๆ ความเจริญก้าวหน้าน้ีได้ส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อการศึกษาท าให้เกิดแนวคิด เทคนิควิธี
และพัฒนาการใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนมี การน าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
พั ฒ น าอย่ างรวด เร็ ว  จึ ง เป็ น เค รื่ อ ง มื อที่ จ ะ มี ส่ วน ช่ ว ย 
ในการถ่ายทอดความรู้ที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มีการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนตามวัตถุประสงค์ 
[1] 
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ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการ
สื่อสาร ได้มีการน ามาประยุกต์ใช้ทางด้านการศึกษา เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน โดยเน้ือหาวิชา แบบฝึกหัด
และการทดสอบถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบตัวหนังสือ ภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว  ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่ประยุกต์เข้า
กับความสามารถของคอมพิวเตอร์ และสื่อมัลติมีเดียสามารถ
แสดงภ าพ ได้ อย่ างรวด เร็ว  สี สั นของภ าพสวยถู กต้ อง มี
ภาพเคลื่อนไหวประกอบ กับการเรียนสามารถใส่ได้อย่างไม่มี
ข้อจ ากัด เสียงประกอบภาพ สามารถประกอบในบทเรียน ท าให้
เกิดอารมณ์ร่วมในการเรียน [2] และวิธีสอนโดยใช้เกม เป็น
วิธีการท าช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและ
ท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นด้วยตนเอง  ท าให้
ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้้เรียนมีส่วน
ร่วมสูง [3] เกมจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการกระท าของ
ตนเอง รู้จักเปรียบเทียบกับเพื่อน เกิดการเรียนรู้และเกิดความ
สนใจขึ้นด้วยตนเองไม่ใช่การท าตามค าบอกของครูหรือผู้ใหญ่ [4] 
เกมจะเป็นแรงจูงใจที่จะช่วยให้ผู้เรียนสนใจ และเกมมีทั้งยาก
และง่ายส าหรับเด็กทุกวัยและความสามารถต่าง ๆ กัน [5]  

จากข้างต้นจึงมีความสนใจที่จะสร้างเกมมัลติมีเดีย
คณิตคิ ด เลข  ขึ้ นส าหรับ นัก เรียนชั้ นป ระถมศึกษาปีที่  1  
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหากับผู้เรียนที่มีความเบื่อหน่าย 
ต่อการเรียน และยังแก้ปัญหากับการจัดการเรียนการสอน  
ซ่ึงเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเป็นการน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสร้างเกมฝึกสมองด้วยมัลติมีเดียผ่านเกมคณิตคิดเลข 
2.2 เพื่อหาความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลขส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยอาจารย์ผู้สอน 
 

3. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 สำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ส ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 [6] 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้สร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกจ านวนสองจ านวนที่ มี
ผลบวกไม่เกิน10 คือ การบวกเป็นการน าจ านวนตั้งแต่สอง
จ านวนมารวมกัน ผลที่ได้เรียกว่าผลบวกหรือผลลัพธ์ สาระการ
เรียนรู้ของวิชาคือ 1.) ความหมายของการบวก และการใช้
เครื่องหมาย+ 2.) การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน 
10  จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ 1.) บวกจ านวนสองจ านวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 10 ตามแนวนอนและแนวตั้งได้ (K)  2.) มีความ
รอบคอบ ท างานตามล าดับขั้นตอนตามค าแนะน าของผู้สอน (A)  

3.) ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและ
น าเสนอได้ถูกต้อง (P)  
3.2 เกม [7] 
“เกม (Game)” คือ การแข่งขันที่มี กติกาก าหนด เช่น เกมกีฬา 
การเล่นเพื่อความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์ การแสดงเพื่อสาธิต
กิจกรรม เช่น เกมการบริหาร โดยมีกฎเกณฑ์หรือกติกาควบคุม 
ให้การเล่นด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองอาจเป็นการแข่งขันระหว่าง   
ผู้ เล่น ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม หรือ ระหว่างบุคคลกับ
มาตรฐานของเกม และมีการตัดสินผลแพ้ชนะเม่ือเกมจบลง       
เกมคอมพิวเตอร์ หมายถึง โปรแกรมส าเร็จรูปที่สร้างขึ้น และใช้
เล่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับฝึกทักษะตามวัตถุประสงค์
ของแต่ ละ เกม  ให้ ค วามสนุกสนาน เพลิ ด เพ ลิน โด ย เกม
คอมพิวเตอร์สามารถสร้างสัมผัสใหม่ให้กับผู้เล่นแตกต่างจากสื่อ
รูปแบบเดิม 
3.3 กำรสร้ำงเกมมัลติมีเดีย [7] 
ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์น้ัน ต้องใช้ทักษะทั้งทางศาสตร์ที่
เก่ียวกับการเขียนโปรแกรม และทักษะทางศิลป์ที่ต้องออกแบบ
ให้สามารถสร้างความสนใจแก่ผู้เล่น ต้องใช้ทั้งสองทักษะร่วมกับ 
ประสบการณ์และจินตนาการในการพัฒนาเกม ซ่ึงสิ่งที่ผู้พัฒนา
และผู้สร้างเกมควรน ามาค านึงถึงเพื่อเป็นประโยชน์ ส าหรับการ
ออกแบบและพัฒนามีองค์ประกอบคือ 1.) จุดหมายของเกม 
(Goal) เป็นสิ่งที่ท้าทายให้ผู้เล่นต้องไปให้ถึงจุดหมายของเกม    
ซ่ึงเป็นจุดสิ้นสุดของการเล่นเกมและคอยกระตุ้นให้ผู้เล่นต้องการ
เล่น 2.) ความท้าทาย (Challenges) เป็นสิ่งที่ท าให้เกมน่าสนใจ 
ชวนติดตามและสนุกเพลิดเพลินเพราะผู้ เล่นได้ ใช้ความคิด 
ความรู้การบูรณาการทั้งความรู้และความคิดพร้อมทั้งทักษะอ่ืน ๆ 
ในการ แก้ปัญหาที่ก าลังเจอในเกม เม่ือสามารถผ่านความท้าย
เหล่ า น้ันได้ ผู้ เ ล่น ก็จะเกิดความภ าคภู มิ ใจในตั วเอง และ 
ความท้าทายของเกมน้ัน 3.) ความสมดุล (Balance) ในเกมน้ัน  
4.) การตัดสินใจ (Decisions) ในเกม เป็นกระบวนการที่ผู้เล่นได้
ใช้ความคิดวิเคราะห์ทางเลือกส าหรับแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นใน
ระหว่างการเล่น ซ่ึงผู้เล่นจะสนุกสนานเพลิดเพลินและรู้สึกได้ว่า
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของเกม  5.) รางวัล (Reward)ในเกมเป็น
การประสบความส าเร็จในความพยายามที่ท าไปในเกม เป็นความ
อยากที่ต้องการเจอในด่านต่อไป รางวัลอาจมีหลายรูปแบบ เช่น 
คะแนน (Score) ไอเทม (Items) พลัง (Power)  
3.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.4.1 อมรรัตน์  ทองดี และ ศิวนิต  อรรถวุฒิ กุล (2558) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่องผลการใช้สื่อมัลติมีเดียในการแก้โจทย์ปัญหา 
เรื่อง การบวกเลข ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1                  
มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการแก้โจทย์ปัญหา 
เรื่ อ ง ก า ร บ วก เล ข  ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ าปี ที่  1  ให้                  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  70/70  2.) เพื่ อเปรียบ เที ยบ
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียใน
การแก้โจทย์ ปัญหา เรื่อง การบวกเลขของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มี
ต่อสื่อมัลติมี เดียในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบ วกเลข                              
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 กลุ่มตัวอย่างนักเรียน  ได้แ ก่ 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
(อินทปัญญาราษฎร์นุกูล) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 ห้อง  มีนักเรียน จ านวน 20 คน 
ผลงานวิจัย  1.) ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียในการแก้โจทย์
ปัญหา เรื่อง การบวกเลขของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ตามเกณฑ์  70/70 จากการทดสอบที่ ได้จากประชากร                
จ านวน 20 คน 2.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
นักเรียนที่ เรียนด้ วยสื่ อมัลติ มี เดี ย ในการแก้ โจทย์ปั ญห า                   
เรื่อง การบวกเลข ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1        
จ าก ก าร ท ด ส อ บ ที่ ได้ จ าก ป ร ะ ช าก ร  จ า น ว น  20 ค น                             
เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่เรียนด้วยสื่อ
มัลติมีเดียในการฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวกเลข 
หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน  3.) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อสื่อมัลติมี เดียในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่ อง การบวกเลข  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จากการตอบแบบสอบถาม 
ความพึ งพ อใจของประชากรจ านวน  20 คน  หลั ง เรี ย น 
ด้วยสื่อ มัลติมีเดียในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวกเลข 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ  
ค่า (RATING SCALE) แบบรูปภาพแบ่งเป็น 3 สเกล [2] 
3.4.2 จินตหรา สายแวว และ รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร (2558)              
ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
รูปแบบเกม เรื่อง การบวกลบเศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5 มีวัตถุประสงค์  1.) เพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รูปแบบเกมเรื่อง การบวกลบเศษส่วนวิชา
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 75/75 2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติ มีเดีย 
รูปแบบเกม เรื่อง การบวกลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
กับการเรียนโดยวิธีปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนครบุรีวิทยา ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558 ได้ด้วยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่ งกลุ่ ม  (CLUSTER RANDOM SAMPLING) เข้ ากลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม   จ านวน 2 ห้องเรียน ท าการสุ่มเข้า
กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2 จ านวน

นักเรียน 40 คน และกลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  5/1 จ านวนนักเรียน 40 คน ผลการวิจัย 1.) ผลการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รูปแบบเกม 
เรื่อง การบวกลบเศษส่วนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ได้ค่า E1/E2 =77.67/76.21 เม่ือน าค่าที่ ค านวณได้ ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ ตั้ งไว้ คือ E1/E2 = 75/75 พบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รูปแบบเกมเรื่อง การบวกลบ
เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2.) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รูปแบบเกมกับการ
เรียนโดย วิธีปกติ  พบ ว่า นักเรียนที่ เรียนโดยใช้บท เรียน
คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียรูปแบบเกม มีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
เท่ากับ 15.38 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.54) สูงกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 14.70 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.24) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 [8] 

 
4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

4.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย  
ก าร ส ร้ า ง เก ม  มี ขั้ น ต อ น ก าร ส ร้ า ง เก ม ก า ร ส อ น ดั ง น้ี 
[8]                                                                                 
4.1.1  ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการออกแบบ , การสร้างเกมและ   
พัฒนาเกม               
4.1.2  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรเน้ือหา เรื่อง การบวกเลขโดด
และวิเคราะห์ผู้เรียนและทรัพยากร  
4.1.3  จัดล าดับเน้ือหาและรายละเอียดของเกม 
4.1.4  ออกแบบและก าหนดรายละเอียดของเกม การสอนและ
การน าเสนอ  
4.1.5  จัด ท าผั งงาน  (Flowchart) แ ละแผ่นบ อก เรื่อ งราว 
(Storyboard)  
4.1.6  เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา  
4.1.7  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ   
4.1.8  สร้างเกมการสอนตามที่ออกแบบไว้  
4.1.9  เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา  
4.1.10 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
4.1.11 น าเกมที่สร้างไปสอบถามถึงความพึงพอใจของเกมฯ 

4.2 เครื่องมือในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย  
4.2.1 เกมมัลติ มี เดียคณิตคิด เลขส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 
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4.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลข
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ส าหรับอาจารย์ 
 
4.3 ตัวแปรที่ศึกษำ 
4.3.1 ตัวแปรต้น คือ เกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลขส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 
4.3.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดีย 
4.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
4.5 เกณฑ์ให้คะแนนของแบบประเมิน [9] 

ระดับเกณฑ ์ ควำมหมำย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ดีมาก 4.51 – 00.5  ความพึงพอใจต่อเกมฯ อยู่ใน
ระดับดีมาก 

ด ี 3.51 – 50.4  ความพึงพอใจต่อเกมฯ อยู่ใน
ระดับด ี

ปานกลาง 2.51 – 50.3  ความพึงพอใจต่อเกมฯ อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

น้อย 1.51 – 50.2  ความพึงพอใจต่อเกมฯ อยู่ใน
ระดับน้อย 

น้อยมาก 1.00 – 50.1  ความพึงพอใจต่อเกมฯ อยู่ใน
ระดับน้อยมาก 

 
5. ผลกำรวิจัย 

ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คณิตคิดเลขส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1  มีผลการวิจัยดังต่อไปน้ี 
5.1 ผลการสร้างเกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลขส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 
5.2 ผลการประเมินความพึงใจต่อเกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลข
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 
  
5.1 ผลกำรสร้ำงเกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลขส ำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำชั้นปีที่ 1 
ผลการสร้างเกมมัลติมีเดีย คณิตคิดเลขส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 มีหน้าจอ ดังต่อไปน้ี  
 

 
ภำพที่ 1 หน้าจอหลักของเกมมัลติมีเดีย คณิตคดิเลข 

 

 
ภำพที่ 2 หน้าจอการล็อกอินใส่ชื่อผู้เล่นเกม 

 

 
ภำพที่ 3 หน้าจอวิธีการเล่นเกม 

 

 
ภำพที่ 4 หน้าจอการเล่นเกม มีปุ่มกดเวลาเลือกข้อค าตอบ และเวลา 

(Time) 40นาที จะลดลงตามที่ได้กดเร่ิมเกม และ                         
คะแนนจะเพ่ิมขึ้นเมื่อข้อนั้นถูก 

 

 
ภำพที่ 5 เมื่อผู้เล่นเกมตอบค าถามในเกมถูก จะแสดงหน้าเครื่องหมายถูก 
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ภำพที่ 6 หน้าจอเมื่อผู้เล่นเกมตอบค าถามในเกมผิด จะแสดงหน้า 

เครื่องหมายผิด 
 

 
ภำพที่ 7 หน้าจอ Game Over เมื่อผู้เล่นเกมเล่นจนจบ เกมจะแสดงหน้านี้

ขึ้นมา และเมื่อเวลาหมดก็จะแสดงหน้า  Game Over เช่นกัน 
 

 
ภำพที่ 8 หน้าจอ เมื่อผู้เล่นเล่นเกมจบ 10 ข้อ จะแสดงผลคะแนนที่ผู้เล่น

ตอบข้อถูก 
 

5.2 ผลกำรหำควำมพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลข
ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำชั้นปีที่ 1 
ผลการ วิ เค ราะ ห์ ค วามพึ งพ อใจจากแบบสอบถามของ                     
เกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลขส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีที่  1 กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 20 คน สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ดังต่อไปน้ี 
5.2.1 ผลการวิเคราะห์ด้านการใช้งานโปรแกรม 
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อด้านความสามารถ 
การท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
5.2.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อด้านความถูกต้องของ
ระบบ 
5.2.4 ผลการสรุปภาพรวมความพึงใจต่อเกมมัลติมีเดียคณิตคิด
เลข 
 

5.2.1 ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรใช้งำนโปรแกรม 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลข 
ด้านการใช้งานโปรแกรม ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
 
ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของ

ความพึงพอใจต่อด้านการใช้งานโปรแกรม 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ความรวดเร็วใน
การเล่นเกม 

3.86 0.79 ดี 

2. ความรวดเร็วใน
การประมวลผล 

3.72 0.67 ดี 

3. ความรวดเร็วใน
การแสดงภาพบน
หน้าจอ 

4.06 0.89 ดี 

4. ความพึงพอใจต่อ
การใช้งานระบบ 

4.02 0.81 ดี 

5. ประโยชน์จากการ
เล่นเกม 

3.98 0.79 ดี 

6. ความสะดวกใน
การใช้งานภาพรวม 

3.93 0.60 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.93 0.76 ดี 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อด้านการใช้
งานโปรแกรมมีความพึงพอใจต่อเกมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียคณิต
คิดเลขอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.93, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจต่อความ
รวดเร็วในการแสดงภาพบนหน้าจอระบบมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.06 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89) รองลงมา
เป็นความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบและประโยชน์จากการเล่น
เกม (ค่าเฉลี่ย 4.02 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76, ค่าเฉลี่ย 
3.98 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ตามล าดับ) 
 
5.2.2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อด้ำนควำมสำมำรถ
กำรท ำงำนตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเกมมัลติเดียคณิตเลขด้าน
ความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ 
ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
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ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของ
ความพึงพอใจต่อด้านความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช ้

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ความเหมาะสม
ในการออกแบบ
หน้าจอ 

3.75 0.79 ด ี

2. ความ
เหมาะสมของการ
แสดงข้อมูล 

4.00 0.86 ด ี

3. ความ
เหมาะสมของสี 

3.80 0.58 ด ี

4. ความ
เหมาะสมของ
ตัวอักษร 

4.05 0.94 ด ี

5. ความ
เหมาะสมของ
ระบบในภาพรวม 

3.80 0.95 ด ี

6. ความ
เหมาะสมในการ
น าเสนอข้อมูล 

3.75 0.79 ด ี

7. ความ
เหมาะสมของ
รูปภาพ 

3.95 0.94 ด ี

8. ความ
เหมาะสมในใน
ความสนุกและ
เพลิดเพลินต่อการ
เล่น 
9. ความ
เหมาะสมในการ
น าเสนอและ
ภาพรวม 

4.25 
 
 

3.90 

0.85 
 
 

0.85 

ด ี
 
 
ด ี

เฉลี่ยรวม 3.92 0.87 ดี 
 
จากตารางที่  2 พบว่าการวิเคราะห์ ความพึ งพอใจต่อด้าน
ความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ มี            
ความพึงพอใจต่อเกมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียคณิตคิดเลขอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.92 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเหมาะสมในความสนุกและ
เพลิดเพลินต่อการเล่น มีความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.25) 

,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85) รองลงมาความเหมาะสมของ
ตัวอักษรและความเหมาะสมของการแสดงข้อมูล (ค่าเฉลี่ย 4.05 
,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94  ค่าเฉลี่ย 4.00 ,ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.86 ตามล าดับ) 
 
5.2.3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อด้ำนควำมถูกต้องของ
ระบบ 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลข 
ด้านความถูกต้องของระบบ ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
 
ตำรำงที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของ

ความพึงพอใจต่อด้านความถูกต้องของระบบ 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ความยาก – ง่าย
ในการเล่นเกม 

3.75 0.85 ดี 

2. ความถูกต้องใน
การน าเสนอของ
ข้อมูล 

3.90 0.85 ดี 

3. มีการท างานได้
ตรงตามความต้องการ 

4.10 0.85 ดี 

4. ความชัดเจนของ
ข้อความที่แสดงบน
จอภาพ 

 
3.80 

 
0.83 

 
ดี 

เฉลี่ยรวม 3.89 0.84 ดี 
 
จากตารางที่  3  พบว่าการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อความ
ถูกต้องของระบบ มีความพึงพอใจต่อเกมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
คณิตคิด เลขอยู่ ในระดับ  ดี  (ค่าเฉลี่ย  3.89,ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การท างานได้
ตรงตามความต้องการมีความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.10,
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85)  รองลงมาความถูกต้องในการ
น าเสนอของข้อมูล และความชัดเจนของข้อความที่แสดงบน
จอภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.90 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85  ค่าเฉลี่ย
3.80 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 ตามล าดับ ) 
 
5.2.4 ผลกำรสรุปภำพรวมเกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลข 
ผลการสรุปภาพรวมเกมมัลติ มี เดียคณิตคิด เลขปรากฏผล 
ดังตารางที่ 4 
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ตำรำงที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของ
ภาพรวมเกมมัลติมีเดียคณิตคดิเลข 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ด้านการใช้งาน
โปรแกรม 

3.93 0.76 ดี 

2. ด้าน
ความสามารถการ
ท างานตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้ใช้ 

3.92 0.87 ดี 

3.ด้านความถูกต้อง
ของระบบ 

3.89 0.84 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.96 0.83 ดี 
 
จากตารางที่  4 พบว่าภาพรวมเกมมัลติ มี เดียคณิตคิด เลข 
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.96 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83)          
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการใช้งานโปรแกรมมีความ
พึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.93 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76)  
รองลงมาด้านความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้และด้านความถูกต้องของระบบ(ค่าเฉลี่ย  3.92 ,ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 , ค่าเฉลี่ย  3.89 ,ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.84 ตามล าดับ)  
 

6. สรุปผลกำรวิจัย 
เกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลข ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ช่วยให้นักเรียนสนุกการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และพัฒนาการ
เรี ยนรู้ ของนัก เรี ยนระดับ ชั้ นป ระถมศึกษาปี ที่  1  โดย มี 
ความพึงพอใจต่อเกมอยู่ในระดับดี  
 
 

7. อภิปรำยผล 
เกมมัลติมีเดียคณิตคิดเลข ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีเพราะมีความสนุก มีสีสันที่สวยงาม 
มี แ ร งก ร ะ ตุ้ น  แ ล ะ มี กา ร แ ข่ งขั น  ซ่ึ ง ได้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  
DAVID C. BERLINER AND ROBERT C. CALFEE (1996) ที่ ได้
กล่าวว่าเกมส าหรับเด็กเล็กควรมีสีสันที่สวยงามเพื่อช่วยให้เกิด
ความเพลิดเพลินในขณะที่ เล่นเกม [10] และสอดคล้องกับ  
LEWIS AND GUNTHER (1999 ) ที่ ได้ กล่ าวว่ารูป แบบของ
กิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ อาจมีลักษณะเป็นการแข่งขันสร้าง
ความสนุกสนาน แต่ต้องมีกติกาที่ชัด เจนและมีการก าหนด
วัตถุประสงค์เป็นอย่างดี [11] รวมถึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ราตรี สุภาเฮือง และวชิระ อินทร์อุดม (2555) ที่ผู้เล่นเกมเกิด
ความพึงพอใจในเกมเพราะมีการน าเสนอเกมเรียงล าดับต่อเน่ือง
ไม่สับสน ตัวอักษรและข้อความชัดเจนเหมาะสม มีค าแนะน า
และวิธีการใช้เกมเข้าใจง่าย ตามล าดับ มีเสียงบรรยายในระหว่าง
เล่นเกมชัดเจนและน่าฟัง เป็นต้น [12] 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) พัฒนาฝึกทักษะสมอง 
ด้านความจ าด้วยเกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุกส าหรับนักเรียน
ระดั บ ชั้ น ป ระ ถมศึ กษาปี ที่  1  2.) ห าค วามพึ งพอ ใจต่ อ            
เกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุกส าหรับนักเรียนส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่  1 เครื่องมือที่ ใช้ในครั้ ง น้ี  ได้แ ก่ เกม
มัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุก และแบบสอบถาม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นอาจารย์ผู้สอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า เกม อังกฤษคิด
สนุกอยู่ ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.87, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความถูกต้องของ
ระบบมีความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.86 , ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.88) รองลงมาด้านการใช้งานโปรแกรมและด้าน
ความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (ค่าเฉลี่ย 
3.85, ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.70 , ค่าเฉลี่ย  3.82 , ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ตามล าดับ) 
 
ค ำส ำคัญ: เกมมัลติมีเดีย, ความจ า, ภาษาอังกฤษ, ประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 1 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was 1. to develop 
memory skills using fun multimedia English game for 
prathomsuksa 1. 2. to find the satisfaction of fun 
multimedia English game for prathomsuksa 1. The 
tools used are; fun multimedia English game for 
prathomsuksa 1 and questionnaires. The sample were 
20 teachers who were teaching English subject at 
prathomsuksa 1. The statistics used in this study were 
mean and standard deviation. The results showed that 
the English game is  fun at a good level (average 3.87, 
SD. 0.79). When considering each item, it was found 
that the aspect of the program use was the most 
satisfactory (mean 3.86 , SD. 0.88). followed by the 

ability to meet the needs of users and the accuracy of 
the system (mean 3.85, SD. 0.70, mean 3.82, SD. 0.80 
respectively). 
 
Keywords: Multimedia Game, Memory, English, 
Prathomsuksa 1 
 

       1. บทน ำ 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โทรคมนาคมมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยี
ที่มีบทบาทส าคัญต่อการศึกษาประกอบด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามา   
มีส่วนช่วยในเรื่องการเรียนรู้ปัจจุบันมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้หลายอย่าง  มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) มีระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ระบบวิดีโอออนดีมานด์ 
(Video on Demand) วิดี โอ เท เลค อน เฟ อ เรน ซ์   (Video 
Teleconference)  และอินเตอร์เน็ต (Internet) [1] 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยี 
เป็นเรื่องที่ได้รบัความสนใจ อย่างกว้างขวาง งานวิจัยจ านวนมาก
สนับสนุนว่า การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คอมพิวเตอร์  
[2] เช่น สื่อการสอนประเภทเกม หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ วิดิทัศน์ 
สื่อประสม เป็นต้น และซ่ึงสื่อเกมมัลติมีเดียเป็นช่องทางเลือก
หน่ึงที่ส าคัญในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการทาง 
ด้านการจ าค าศัพท์ของเด็กได้เป็นอย่างดี เพราะจะสามารถดึงดูด
ความสนใจของเด็กโดยการอาศัยเทคนิคทั้งความสวยงามทาง 

ภาพและเสียงประกอบกันให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และ
ยังสามารถฝึกออกเสียงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาอีกด้วยการ
สร้างผลงานออกมา   ในรูปแบบของสื่อเกมมัลติมีเดียการเรียน
ภาษาอังกฤษจาก เพลง หนังสือ และจากเกม ยังเป็นวิธีที่ใช้ได้ผล
เสมอ สิ่งเหล่าน้ีท าให้เกิดการพัฒนาสมองด้านการจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ และความสนุกไปอีกด้วย [3] 

จากข้างต้นเพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน
จึงมีความคิดและสนใจที่จะสร้างเกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุกขึ้น
ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนเสริมสร้าง
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ทักษะทางสมองและการกระบวนการจ าค าศัพท์และยังมีความ
เข้าใจต่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้มาปรับใช้กับการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสร้างเกมฝึกทักษะสมองด้านความจ าด้วยเกมมัลติมีเดีย
อังกฤษคิดสนุก 
2.2 เพื่อหาความพึงพอใจต่อเกมด้วยมัลติมีเดียส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน 
 

3. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 สำระกำรเรียนรู้วิชำ ภำษำอังกฤษส ำหรับนั กเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 [4] 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สาระที่  1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต. 1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตัวชี้วัด คือ 1.) ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง 
2.) ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 3.) เลือกภาพตรงตามความหมายของ
ค าและกลุ่มค าที่ฟัง 4.) ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว และ
ผู้เรียนได้รู้ในเรื่อง คือ ประโยคค าสั่ง ตัวอักษร เสียงตัวอักษร 
การสะกดค า หลักการอ่าน ความหมายของค า และกลุ่มค า
ค าศัพท์จากเรื่องที่ฟัง ผู้เรียนน้ันได้ท าอะไรบ้างคือ ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง 1.) ระบุตัวอักษร 2.) อ่านออกเสียงและสะกดค าได้ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟัง ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
3.2 กระบวนกำรจ ำ [5] 
การท างานของสมองมีความคล้ายคลึงกับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ คลอสเมียร์ (Klaus Meier,1985:108) ได้อธิบาย
การเรี ย นรู้ข องมนุ ษย์ โด ย เป รี ย บ เที ย บการท างานขอ ง
คอมพิวเตอร์กับการท างานของสมอง ซ่ึงมีการท างานเป็นขั้นตอน
ดังน้ี คือ 1.) การรับข้อมูล (Input) โดยผ่านทางอุปกรณ์หรือ
เครื่องรับข้อมูล 2.) การเข้ารหัส (Encoding) โดยอาศัยชุดค าสั่ง
หรือซอฟต์แวร์ (Software) 3.) การส่งข้อมูลออก (Output)   
โด ยผ่ านทางอุปกรณ์ การป ระมวลผลข้ อ มู ล โดย เริ่ม ต้ น 
จากการ   ที่มนุษย์รับสิ่งเร้าเข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 สิ่งเร้า
ที่เข้ามา  จะได้รับการบันทึกไว้ในความจ าระยะสั้น ซ่ึงการบันทึก 
จะ ขึ้ น อ ยู่ กั บ อ งค์ ป ร ะ ก อ บ  2  ป ร ะ ก าร  คื อ  ก าร รู้ จั ก 
(Recognition) และความสนใจ (Attention) ของบุคคลที่รับสิ่ง
เร้าบุคคลจะเลือกรับสิ่งเร้าที่ตนรู้จักหรือมีความสนใจ สิ่งเร้าน้ัน
จะ ได้ รับ การบั นทึ กลงในความจ าระยะสั้ น  (Short-Term 
Memory) ซ่ึงด ารงคงอยู่ในระยะเวลาที่จ ากัดมาก แต่ละบุคคล                   
มีความสามารถในการจ าระยะสั้นที่จ ากัด ในการท างานที่จะเป็น

ต้องเก็บข้อมูลไว้ใช้ชั่วคราว อาจจ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ      
ในการจ าช่ วย  เช่ น  ก าร จั ด กลุ่ ม ค า ห รื อการท่ อ ง ซ้ า  ๆ                 
ซ่ึงจะสามารถช่วยให้จดจ าไว้ใช้งานได้การเก็บข้อมูลไว้ใช้ใน
ภายหลัง 
3.3 กำรสร้ำงเกมมัลติมีเดีย [6] 
หลักในการสร้างเกมกติกาการเล่นตั้งง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปใช้
เวลาในการเล่นไม่มากเป็นเกมที่มีการเสี่ยง ให้โอกาส ให้ความรู้
ให้ความสนุกสนานช่วยให้เกิดการฝึกฝน และเป็นการฝึกทบทวน
ที่น่าสนใจเกมบางชนิดควรเป็นเกมที่ช่วยให้เด็กอ่อนชนะได้เกม
ทุกชนิดควรใช้เพื่อให้เกิดการแข่งขันกับตนเองควรมีรูปร่า ง
ลักษณะที่น่าสนใจสะดุดตาสวยงามค าสั่งเข้าใจง่ายกระบวนการ
ต้องให้คะแนนชัดเจนผู้เล่นมีโอกาสชนะได้บ่อย ๆ ใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์น้อยเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้า ประเภทของเกม คือ       
1.) การสร้างเกมแบบเลือกรายการ 2.) การสร้างเกมเปลี่ยนสี
ค าตอบ 3.) การสร้างเกมค าตอบเป็นตัวเลข 4.) การสร้างเกม
ค าตอบเป็นข้อความ ขั้นตอนการแรกเริ่มสร้างเกม ระยะที่ 1 
ก าหนดวัตถุประสงค์ต้องการใช้เกมเพื่อฝึกอะไร เช่น ฝึกทักษะ
การค านวณ ฝึกทักษะเรื่องหน่วยทดสอบความเข้าใจเรื่องใดเรื่อง
หน่ึง ระยะที่ 2 พัฒนาความคิดพื้นฐานเกมน้ันจะต้องสอดคล้อง 
เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ขั้นที่  1 เลือก
เน้ือหาเกม ขั้นที่ 2 เลือกรูปแบบของเกม ขั้นที่ 3 เลือกโครงสร้าง
ของเกมชื่อเกม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประเภทของเกม 
เน้ือหา หลักการ (กติกา วิธีการเล่น) คู่มือการเล่น 
3.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.4.1 ศิวรานันท์ ร่มจ าปา (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้เกม
ค าศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับชั้นปวช.ชั้นปีที่  3/1 สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้
เกมค าศัพท์พัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ร ะ ดั บ  ป ว ช .ชั้ น ปี ที่  2 / 1  ส า ข า  ภ าษ า ต่ า งป ร ะ เท ศ                
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือนักศึกษาระดับ 
ปวช.ชั้นปีที่  3/1 สาขาภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระ
อุปถัมภ์ฯ จ านวน 16 คน สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
1.) วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้เกมค าศัพท์
ประกอบการสอนโดยใช้สูตรของเสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต (2528) 
ซ่ึงก าหนดเกณฑ์ 80/80 2.) วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อเกมค าศัพท์ เป็นลักษณะประเมินค่า 5 ระดับมากที่สุดจนถึง
น้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์ของ รวีวรรณ ชินะตระกูล (2538) 
หลังจากน้ันหาค่าเฉลี่ยและแปลเป็นคะแนน ผลวิจัยที่ได้ 1.) การ
ใช้เกมค าศัพท์ประกอบการสอนช่วยให้นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จากการทดลองใช้แผนการสอนโดยใช้เกม
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ประกอบการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เครื่องมือที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 93.5/93 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 
โดยประสิท ธิภาพตั วแรก (E1) ของการเรียนทั้ ง  2  เรื่อง             
มีประสิทธิภาพตัวแรก(E1)เฉลี่ยเป็น 93.5 และประสิทธิภาพตัว
หลัง (E2) 93 แสดงว่าการใช้เกมค าศัพท์ประกอบการสอน
ค า ศั พ ท์ ภ าษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ             
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้             
2.) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อเกมค าศัพท์ของนักศึกษา       
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับชอบมาก (4.4) แสดงให้เห็นว่าเกม
ค าศัพท์ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [7] 
3.4.2 อรทัย สุทธิจักษ์ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง เกมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยน์
ส าหรับ เด็ กที่ มี ความบ กพร่องทางสติปัญ ญาระดั บกลาง             
มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อพัฒนาเกมส าหรับฝึกทักษะการจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เหมาะกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับกลาง 2.) เพื่อศึกษาผลการใช้เกม ส าหรับฝึกทักษะ 
การจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษกับเด็กที่ มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับกลางกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งน้ีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรเป็นแบบเจาะจง (PURPOSIVE SAMPLING) 
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง จ านวน 20 
คน เป็น ชาย 10 คน หญิง 10 คน กรณีศึกษาโรงเรียนกาฬสินธ์ุ
ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่ไม่มีความพิการซ้ าซ้อน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อ มูล  1.) การตรวจสอบความเที่ ย งตรง 
เชิ ง เน้ือหา (CONTENT VALIDITY) โดยวิธีหาค่ าดัช นีความ
สอดคล้อง (INDEX OF CONGRUENCE : IOC) ของแบบสังเกต
พ ฤติ ก รรม  ใช้ สู ต ร ดั ง น้ี  2 .) วิ เค ราะห์ ห าค วาม เชื่ อ ม่ั น 
(RELIABILITY) ของแบบวัดจิตสาธารณะทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค 3.) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิ ต (ARITHMETIC MEANS) 3 .5ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 
(STANDARD DEVIATION) 4.) สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลางจากการ
ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่าวิกฤตที  
(T-TEST) แ บ บ  PAIRED AMPLES TEST  ผ ล ก าร วิ จั ย  1.) 
คุณภ าพ เกมค าศัพท์ ภาษา อังกฤษบนโทรศัพท์ เคลื่ อนที่
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับกลางที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5 คน 2.) ผลการใช้ เกมส าห รับ ฝึ กทั กษะการจ าค าศัพ ท์
ภาษาอังกฤษของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับกลาง
ก่อนและหลังจากการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 5 หมวด 
หมวดละ 10 ค า รวมจ านวน 50 ค า จากเกมโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยทดสอบหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่ าวิกฤตที  (T-TEST)  
แบบ PAIRED SAMPLES TEST [8] 

4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
4.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย  
การสร้างเกม มีขั้นตอนการสร้างเกมการสอนดังน้ี [9] 

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการออกแบบ, การสร้างเกมและ  
พัฒนาเกม   

2. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรเน้ือหา เรื่อง ภาพตรงกับ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดสัตว์  และวิเคราะห์ผู้ เรียนและ
ทรัพยากร 

3. จัดล าดับเน้ือหา และรายละเอียดของเกม                             
4. ออกแบบและก าหนดรายละเอียดของเกมการสอนและ

การน าเสนอ 
5. น าเสนอ จัด ท าผั งงาน  (Flowchart) และแผ่นบอก

เรื่องราว (Storyboard) 
6. เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
7. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
8. สร้างเกมการสอนตามที่ออกแบบไว้ โดยใช้โปรแกรม

มัลติมีเดีย 
9. เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา  
10. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
11. น าเกมที่สร้างไปสอบถามความพึงพอใจ                                                                                                      

4.2 เครื่องมือในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย  
4.2.1 เกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุกส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1  
4.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจเกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุก
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1  
4.3 ตัวแปรที่ศึกษำ 
4.3.1 ตัวแปรต้น คือ เกมมัลติมี เดียอังกฤษคิดสนุกส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1  
4.3.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดีย 
4.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับเกณฑ ์ ควำมหมำย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

 
ดีมาก 4.51 – 00.5  ความพึงพอใจต่อเกมฯ อยู่

ในระดับดีมาก 
ดี 3.51 – 50.4  ความพึงพอใจต่อเกมฯ อยู่

ในระดับดี 
ปานกลาง 2.51 – 50.3  ความพึงพอใจต่อเกมฯ อยู่

ในระดับปานกลาง 
น้อย 1.51 – 50.2  ความพึงพอใจต่อเกมฯ อยู่
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ระดับเกณฑ ์ ควำมหมำย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

 
ในระดับน้อย 

น้อยมาก 1.00 – 50.1  ความพึงพอใจต่อเกมฯ อยู่
ในระดับน้อยมาก 

 
5. ผลกำรวิจัย 

ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เกมมัลติมีเดียอังกฤษคิด
ส นุกส าห รับ นั ก เรี ย นร ะดั บ ชั้ น ป ระถมศึ กษ าชั้ น ปี ที่  1                            
มีผลการวิจัยดังต่อไปน้ี 

5.1 ผลการสร้างเกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุกส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดีย
อังกฤษคิดสนุกส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1  
5.1 ผลกำรสร้ำงเกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุกส ำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำชั้นปีที่ 1  

ผลการสร้างเกมมัลติมี เดียอังกฤษคิดสนุกส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เกมที่มีจอภาพ ดังน้ี  

 

 
ภำพที่ 1 หน้าจอหลักของเกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุก 

 

 
ภำพที่ 2 หน้าจอใส่ชื่อผู้เล่นเกม 

 

 
ภำพที่ 3 หน้าจอวิธีการเล่นเกม 

 

 
ภำพที่ 4 หน้าจอการเล่นเกม  

 

 
ภำพที่ 5 เมื่อผู้เล่นเกมตอบค าถามในเกมถูก จะแสดงหน้า เครื่องหมายถูก 

 

 
ภำพที่ 6 หน้าจอเมื่อผู้เล่นเกมตอบค าถามในเกมผิด จะแสดงหน้า 

เครื่องหมายผิด 
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ภำพที่ 7 หน้าจอ Game Over 

 

 
ภำพที่ 8 หน้าจอแสดงผลคะแนน 

 
5.2 ผลกำรหำควำมพึงพอใจของเกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุก
ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำชั้นปีที่ 1 
ผลการวิเคราะห์ความพึ งพอใจจากแบบสอบถามของเกม
มัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุกส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 1 โดยจากกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 20 คน สามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้านดังต่อไปน้ี 
5.2.1 ผลการวิเคราะห์ด้านการใช้งานโปรแกรม 
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียอังกฤษคิด
สนุกด้านความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
5.2.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อด้านความถูกต้องของ
ระบบ 
5.2.4 ผลการสรุปภาพรวมเกมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอังกฤษคิด
สนุก 
 
5.2.1 ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรใช้งำนโปรแกรม 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุก
ด้านการใช้งานโปรแกรม ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมาย 
ด้านการใช้งานโปรแกรม 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ความรวดเร็วใน
การเล่นเกม 

3.58 0.66 ดี 

2. ความรวดเร็วใน
การประมวลผล 

3.72 0.67 ดี 

3. ความรวดเร็วใน
การแสดงภาพบน
หน้าจอ 

3.92 0.89 ดี 

4. ความพึงพอใจต่อ
การใช้งานระบบ 

3.88 0.65 ดี 

5. ประโยชน์จากการ
เล่นเกม 

3.98 0.72 ดี 

6. ความสะดวกใน
การใช้งานภาพรวม 

4.03 0.59 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.85 0.70 ดี 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจต่อด้านการใช้งานโปรแกรม
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.85 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจต่อความสะดวก
ในการใช้งานภาพรวม มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.03 ,ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.59 ) รองลงมาเป็นความพึงพอใจต่อประโยชน์จาก
การเล่นเกม และความรวดเร็วในการแสดงภาพบนหน้าจอ 
(ค่าเฉลี่ย 3.98,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 , ค่าเฉลี่ย 3.92 , 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 ตามล าดับ) 
 
5.2.2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อด้ำนควำมสำมำรถ
กำรท ำงำนตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุก
และด้านความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
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ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมาย 
ด้านความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน 

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ความเหมาะสมใน
การออกแบบหน้าจอ 

3.95 0.76 ด ี

2. ความเหมาะสม
ของการแสดงข้อมูล 

3.80 0.83 ด ี

3. ความเหมาะสม
ของสี 

3.65 0.67 ด ี

4. ความเหมาะสม
ของตัวอักษร 

4.10 0.91 ด ี

5. ความเหมาะสม
ของระบบใน
ภาพรวม 

3.70 0.80 ด ี

6. ความเหมาะสมใน
การน าเสนอข้อมูล 

  3.80 0.77 ด ี

7. ความเหมาะสม
ของรูปภาพ 

3.85 0.93 ด ี

8. ความเหมาะสมใน
ในความสนุกและ
เพลิดเพลินต่อการเล่น 
9. ความเหมาะสมใน
การน าเสนอและ
ภาพรวม 

3.70 
 
 
3.60 

0.86 
 
 

0.68 

ด ี
 
 
ด ี

เฉลี่ยรวม 3.82 0.80 ดี 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจต่อด้านความสามารถการ
ท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 
3.82 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความเหมาะสมของตัวอักษร มีความพึงพอใจมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.10 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91) รองลงมาความ
เหมาะสมในการออกแบบหน้าจอระบบและความเหมาะสมของ
รูปภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.95, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 , ค่าเฉลี่ย 
3.85, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 ตามล าดับ) 
 
5.2.3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อด้ำนควำมถูกต้องของ
ระบบ 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุก
และด้านความถูกต้องของระบบ ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
 

ตำรำงที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมาย 
ด้านความถูกต้องของระบบ 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ความยาก – ง่าย
ในการเล่นเกม 

3.95 0.83 ด ี

2. ความถูกต้องใน
การน าเสนอของ
ข้อมูล 

3.75 0.85 ด ี

3. มีการท างานได้
ตรงตามความต้องการ 

3.90 0.97 ด ี

4. ความชัดเจนของ
ข้อความที่แสดงบน
จอภาพ 

3.85 0.93 ด ี

เฉลี่ยรวม 3.86 0.88 ดี 
 
จากตารางที่ 3  พบว่าความพึงพอใจต่อด้านความถูกต้องของ
ระบบอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.86, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความยาก – ง่ายในการ
เล่นเกมมีความพึงพอใจมากที่สุด จอภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.95, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83) รองลงมามีการท างานได้ตรงตามความ
ต้องการ และความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ  
(ค่าเฉลี่ย 3.90 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 ,ค่าเฉลี่ย 3.85 , 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 ตามล าดับ)  
 
5.2.4 ผลกำรสรุปภำพรวมเกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุก 
ผลการสรุปภาพรวมเกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุกปรากฏผลดัง
ตารางที่ 4 
 

ตำรำงที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมาย
ภาพรวมเกมมัลติมีเดียอังกฤษคิดสนุก 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ด้านการใช้งาน
โปรแกรม 

3.85 0.70 ด ี

2.ด้านความสามารถ
การท างานตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 

3.82 0.80 ด ี

3.ด้านความถูกต้อง
ของระบบ 

3.86 0.88 ด ี

เฉลี่ยรวม 3.87 0.79 ดี 
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จากตารางที่ 4 พบว่าภาพรวมเกมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเกม 
อังกฤษคิดสนุก อยู่ ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.87, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความถูก
ต้องของระบบมีความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.86, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88) รองลงมาด้านการใช้งานโปรแกรม 
และด้านความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
(ค่าเฉลี่ย 3.85, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70, ค่าเฉลี่ย 3.82, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ตามล าดับ) 
 

6. อภิปรำยผล 
เก ม มั ล ติ มี เดี ย อั ง กฤ ษ คิ ด ส นุ ก ส าห รั บ นั ก เรี ย น ร ะดั บ 
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่  1 ที่ ได้สร้างขึ้นมาช่วยให้ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถจ าจดค าศัพท์เก่ียวกับ
สัตว์ได้มากขึ้น เพราะได้รับความสนุกสนาน และเป็นการทดสอบ
ความจ าหลังจากที่ได้เรียนจากอาจารย์ผู้สอน ซ่ึงในเกมมัลติมีเดีย
อังกฤษคิดสนุกน้ันได้รับความพึงพอใจระดับ ดี เพราะรูปแบบ
ของเกมเป็นการแข่งขัน นักเรียนมีความสนุกสนานในการเล่มเกม 
บรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปอย่างสนุก นักเรียนตั้งใจเรียนมาก
ขึ้น มีการแข่งขันกันในกลุ่มของนักเรียน ซ่ึงได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธัญยมัย สีแนน เยาวลักษณ์ ฉัตรกวินกานต์ และ 
ศุภมาส ผกากาศ (2562) ที่กล่าวว่านักเรียนรู้สึกสนุกสนาน
ในขณะเล่นเกม และได้ฝึกออกเสียง ค าศัพท์ที่ตนได้เรียนทั้งได้ใช้
ความคิดในการคิดค าศัพท์ การจ าค าศัพท์ และการสะกดค า ซ่ึง
สื่อการเรียนรู้โดยใช้เกม ประกอบการสอนจะท าให้นักเรียน
สนุกสนาน บรรยากาศในห้องเรียนไม่ตึงเครียด นักเรียนได้
ปลดปล่อยอารมณ์ และมีความสนุกสนานเพลิดเพลินต่อการ
เรียนจึงท าให้นักเรียนเข้าใจและจดจ าค าศัพท์ได้ดี รูปแบบของ
เกมมีสีสีน มีความสวยงาม ผสมผสานข้อความ ภาพน่ิง กราฟิก 
เสียง และง่ายต่อการสื่อความหมาย [11] และ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของโชติกา วัชรเดชโภคิน และ รสริน พิมลบรรยงก์ 
(2559) ที่กล่าวว่า ทักษะชนิดเกม ควรเน้นการออกแบบสื่อด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย ผสมผสานข้อความ ภาพน่ิง กราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดิทัศ น์ เข้าด้วยกันเพื่ อให้ น่าสนใจ         
น่าติดตาม และง่ายต่อการสื่อความหมาย ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การน าเสนอเน้ือหาและกิจกรรมในบทเรียนตามหลัก
ทฤษฎีการเรียนรู้ เน้นให้บท เรียนมีลักษณะการโต้ตอบ มี
ปฏิสัมพันธ์กับ  ผู้ใช้หรือผู้เรียนมากขึ้น มีการใช้งานที่ง่าย สะดวก 
และเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน [12] 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยน้ีมีการจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ
และสร้างชุดการเรียนการสอนส าหรับเสริมทักษะการคิดทาง
คณิตศาสตร์ โดยจัดท าเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ ในรูปแบบ
เกม Puzzle ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเครื่องมือที่ มีชื่อว่า MIT App 
Inventor 2 แอปพลิเคชันมีลักษณะการท างาน คือ ให้ผู้ใช้เลือก
โหมดการเล่นและระดับความยากตามต้องการ จากน้ันท าการ
ตอบค าถามให้ครบ 10 ข้อ ยกเว้นโหมดการเล่นแบบพิเศษ 
Survive โดยโหมดน้ีจะมีค าถามไม่จ ากัดข้อแต่จะมีการนับเวลา
ถอยหลังแทน ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมรับการทดสอบและประเมินแอป
พลิเคชัน เป็นนักศึกษาจ านวน 20 คน ซ่ึงผู้ทดสอบมีผลการ
พัฒนาที่ดีขึ้น โดยเฉลี่ยจากทั้ง 5 หมวดสามารถตอบค าถามได้ 6 
ข้อ ส าหรับผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 
ค ำส ำคัญ: ทักษะการคิด, เกม, คณิตศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
This paper has been prepared with the aim to design 
and build teaching skills for mathematical thinking. By 
providing an application is available on mobile in style 
Puzzle game is developed with a tool called MIT App 
Inventor 2 app application behavior is user-selectable 
play modes and difficulty levels as needed. Then 
answer questions 10 exceptions playback mode, this 
mode will have special Survive by not limiting but are 
instead countdown. The participants get to test and 
evaluate an application. 20 students whose test results 
are better developed. The average of the 5 categories 
to answer six questions for an overall assessment at a 
good level. 
 
Keywords: Thinking skills, games, math 

1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของ
เรามากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 
การ โทรคมนาคมที่ พัฒนาขึ้ นอย่ างรวด เร็ ว   เพิ่ มความ
สะดวกสบายให้กับมนุษย์ แต่ในทางกลับกันเทคโนโลยีเหล่าน้ีก็
สามารถสร้างความเสียหายหรือผลเสียต่อมนุษย์ได้เช่นกัน 
โดยเฉพาะทักษะการคิดค านวณ ที่ ในปัจจุบันได้ มีการใช้
เทคโนโลยีช่วยในการค านวณ หาค าตอบและแก้โจทย์ปัญหาได้
อย่างง่ายได้ ท าให้ทักษะในการคิดค านวณของมนุษย์น้ันเสื่อม
ถอยลง จนในบางครั้งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ง่ายๆ ก็ไม่อาจ
สามารถแก้ได้หากปราศจากเครื่องมือช่วยและในปัจจุบันการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาน้ัน ไม่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้เรียน เน่ืองจากการเรียนการสอนในห้องเรียน
และการใช้ต าราเรียนน้ัน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย ประกอบกับ
โจทย์ปัญหาที่ยากสร้างความเครียดให้กับผู้เรียน 

จากปัญหาดังกล่าวน้ัน ท าให้ผู้จัดท าจึงมีความเห็นว่า
ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ขึ้น ดังน้ันผู้จัดท าจึงได้ท า
การพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้น เป็นรูปแบบเกมประเภท Puzzle ซ่ึง
เหมาะกับผู้ใช้ทุกประเภทและเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้สึกสนุกสนานไปกับการคิดและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ ของตัวเอง และเพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.2.1 เพื่อออกแบบและสร้างชุดการเรียนการสอน
ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ 
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 1.2.2 เพื่อวัดทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาชั้นปีที่  3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 
 1.2.3 เพื่อสร้างความสนุกสนานและความพึงพอใจ
ให้กับผูเ้รียน 
 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 1.3.1 ระบบสามารถท างานบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ได้ 
 1.3.2 ระบบสามารถแสดงผลแบบ 2 มิติได้ 
 1.3.3 ระบบสามารถนับเวลาได้ 
 1.3.4 ระบบสามารถนับจ านวนข้อที่เหลือได้ 
 1.3.5 ระบบสามารถค านวณผลคะแนนได้ 
 1.3.6 ระบบสามารถสุ่มโจทย์ค าถามได้ตามระดับ
ความยากที่ผู้ใช้เลือกได้ 
 1.3.7 ผู้ใช้สามารถเลือกเล่นหมวดที่ต้องการได้ 
 1.3.8 ผู้ใช้สามารถดูผลคะแนนได้ 
 1.3.9 ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกค าตอบใหม่เม่ือตอบผิด 
 1.3.10  ระบบสามารถแสดงผลค าตอบเม่ือตอบถูก
หรือผิดได้ 
 1.3.11  ผู้ใช้สามารถเลือกระดับความยากของค าถาม
ได้ 
 1.3.12 ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ได้ ชุ ด เครื่ อง มือการ เรี ยนการสอนทาง
คณิตศาสตร์ 
 1.4.2 ช่วยให้ผู้ ใช้ได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ 
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 1.4.3 ผู้ใช้รู้สึกสนุกสนานไปกับแอปพลิเคชัน 
  

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การจัดท าแอปพลิเคชันเกมเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษา
เก่ียวกับทักษะการคิด ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และวิธีการ
หรือเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยได้มีการน าเว็บแอป
พลิเคชัน MIT App Inventor 2 มาศึกษา ค้นคว้าและท าการ
พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้น  
2.1 ทักษะการคิด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้
ผลักดันการจัดการเรียนการสอนของครูที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็น

การสอนที่ให้ผู้เรียนได้คิดมากกว่าการเป็นเพียงผู้รับฟังข้อมูลจาก
ครู ทักษะการคิดน้ันคือความสามารถ ความช านาญในการคิดซ่ึง
มีความส าคัญอย่างมากในการเรียนรู้ทักษะหรือความรู้อ่ืน เช่น 
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ การ
คิดอย่างสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการ
คิดเหล่าน้ีสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ [1] 
 
2.1 MIT App Inventor 2 (Web application) 
MIT App Inventor 2 เป็น Web Application ที่ถูกพัฒนาขึ้น
โดยความร่ วม มือ กันระห ว่างบริ ษัท  Google กับสถาบัน 
Massachusetts Institute of Technology ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถท าความ
เ ข้ า ใ จ ห ลั ก ก า ร พั ฒ น า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ น อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้
ระบบปฏิบัติการ Android ซ่ึงเป็นของ Google เองได้ ต่อมา 
Google ได้ถอนตัวออกจากโครงการน้ี และปล่อยให้สถาบัน 
Massachusetts Institute of Technology เ ป็ น ผู้ พั ฒ น า
เครื่องมือต่อ โดยมุ่งเน้นไปทางด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก 
โดยลักษณะการท างานเป็นการเขียนค าสั่งด้วยการต่อบล็อก
ค าสั่ง [2] [3] [4] 
2.2 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท 
แอนดรอยด์ (Android, Inc.) ซ่ึงต่อมาบริษัท Google ได้ท าการ
ซ้ือกิจการต่อในปี พ.ศ. 2548 Google ได้ท าการเผยแพร่
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นระบบปฏิบัติการแบบโอเพน
ซอร์ซ (Open Source) ภายใต้ลิขสิทธ์อาปาเช ซ่ึงจะอนุญาตให้
ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือสามารถปรับแต่งระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกก าหนดโดยบริษัท Google ปัจจุบัน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ถูกใช้อย่างแพร่หลาย จากผลส ารวจ
พบว่านักพัฒนาโปรแกรมเลือกที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มากที่สุด ถึงร้อยละ 71 [5] 
 
2.3 รูปแบบการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบสุ่ม
กลุ่มทดสอบ ท าการทดสอบ 2 รอบ (randomized control 
group testing for 2-cycle test) 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีกระบวนการด าเนินงาน
ดังต่อไปน้ี 
3.1 การศึกษาการวางแผนออกแบบระบบ 
ท าการศึกษาระบบหรือแอปพลิเคชันที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ที่มี
ส่วนช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชัน สามารถน ามาใช้พัฒนาแอป
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พลิชันได้ ท าการศึกษาเทคนิค ปัญหาและอุปสรรคต่างๆจาก
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง น ามาพิจารณาและพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้น 
3.2 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ท าการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยและสุ่มกลุ่มประชากร
ตัวอย่างเพื่อน ามาทดสอบระบบ 
3.3 ก าหนดความต้องการของระบบ 
ท าการศึกษาความต้องการ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ที่รวบรวม
จากนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วท าการวิเคราะห์และ
จัดท าเป็นความต้องการของระบบขึ้นจากน้ันท าการค้นหา
เครื่องมือที่จ าเป็นในการพัฒนา 
3.4 การวางแผนและออกแบบระบบ 
ท าการออกแบบระบบและวางแผน เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ และเห็นการท างานเป็นล าดับขั้น 
 

 
ภาพที่ 1 Flow Chart-Diagram ระบบการท างานของแอปพลิเคชัน 

 
จากภาพที่ 1 Flow Chart Diagram ระบบการท างานของแอป
พลิเคชัน มีขั้นตอนการท างาน 13 ขั้นตอนดังน้ี 

1.1 เริ่มเกมเพื่อเข้าถึงโหมดที่ต้องการเล่น 
1.2 หน้าเมนูเลือกเพื่อเลือกเมนู 
1.3 ท าการกดเลือกโหมดเกมที่ต้องการเล่น 
1.4 ท าการกดเลือกระดับความยากที่ต้องการเล่น 
1.5 ท าการเลือกค าตอบที่ต้องการ 
1.6 ระบบจะท าการตรวจสอบค าตอบและ

ประมวลผลว่าตอบถูกหรือว่าตอบผิด 
1.7 หากตอบถูกจะเพิ่มคะแนน 
1.8 ระบบจะท าการตรวจสอบว่าตอบค าถามครบ

ทั้ง 10 ข้อหรือไม่  
1.9 หากยังไม่ครบระบบจะท าการสุ่มค าถามใหม่ 
1.10 หากตอบค าถามครบ 10 ข้อแล้ว ระบบจะ

ท าการประมวลผลคะแนนและแสดงหน้า
คะแนน 

1.11 หากเลือกเล่นอีกครั้งระบบจะท าการเริ่มเล่น
เกมใหม่  

1.12 หากเลือกหน้าเมนูจะท าการกลับไปที่หน้า
เมนู 

1.13 จบการท างาน 
 

 
ภาพที่ 2 Flow Chart Diagram ระบบการท างานแอปพลิชันโหมดเอา 

ตัวรอด (survive) 
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จากภาพที่ 2 Flow Chart Diagram ระบบการท างานแอปพลิ
ชันโหมดเอาตัวรอด (survive) มีชั้นตอนการท างาน 11 ขั้นตอน
ดังน้ี 

2.1 เริ่มเกมเพื่อเข้าถึงโหมดที่ต้องการเล่น 
2.2 หน้าเมนูเลือกเพื่อเลือกเมนู 
2.3 ท าการกดเลือกโหมดเกมที่ต้องการเล่น 
2.4 ท าการกดเลือกระดับความยากที่ต้องการเล่น 
2.5 ท าการเลือกค าตอบที่ต้องการ 
2.6 ระบบจะท าการตรวจสอบค าตอบและ

ประมวลผลว่าตอบถูกหรือว่าตอบผิด 
2.7 หากตอบถูกจะเพิ่มคะแนน 
2.8 หากตอบผิดหรือหมดเวลาจะท าการรวบรวม

คะแนนและแสดงหน้าคะแนน 
2.9 หากเลือกเล่นอีกครั้งระบบจะท าการเริ่มเล่น

เกมใหม่  
2.10 หากเลือกหน้าเมนูจะท าการกลับไปที่หน้า

เมนู 
2.11 จบการท างาน 

3.5 พัฒนาระบบและการทดสอบ 
ท าการพัฒนาแอปพลิ เคชันขึ้ นด้ วย MIT App Inventor 2 
จากน้ันทดสอบด้วยโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 
3.6 สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินผลงานวิจัยและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง  จากน้ันท าการรวบรวม
ค านวณหาค่าเฉลี่ยและสรุปผลการวิจัย 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
แอปพลิเคชันเกมเสริมสร้างทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใน
หน้าหลักจะมีปุ่ม Start เป็นหน้าเข้าสู่เกม ปุ่ม Help เป็นหน้า
วิธีการเล่น และปุ่ม Exit เพื่อออกจากแอปพลิเคชัน โดยในหน้า 
Start จะมีโหมดให้เลือกทั้งหมด 5 โหมด ได้แก่ การบวก การลบ 
การคูณ การหาร และ เอาตัวรอด (survive) 
  

4.1 หน้าแอปพลิเคชันเกมเสริมทักษะการคิดทาง
คณิตศาสตร์ (Simply Math) 
 

 
ภาพที่ 3 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน 

 
 4.2 เม่ือกดที่ปุ่ม Start จะมีโหมดให้เลือกเล่น 
ตามหัวข้อต่าง ๆ 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าเลือกโหมดต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน 

 
 4.3 เม่ือเลือกโหมดแล้วจะแสดงหน้าเลือกระดับ
ความยาก ยกเว้นโหมดเอาตัวรอด (survive) จะไม่มีให้เลือก
ระดับความยาก 
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ภาพที่ 5 หน้าเลือกระดับความยาก 

 
 4.4 เม่ือเลือกระดับความยากแล้ว จะเข้าสู่หน้า
เล่นเกม ระบบจะสุ่มค าถามตามระดับความยากจ านวน 10 ข้อ 
ยกเว้นโหมด เอาตัวรอด (survive) มีข้อไม่จ ากัด แต่มีเวลาให้ 5 
นาที  
 

 
ภาพที่ 6 หน้าเล่นเกมตอบค าถาม 

 
 4.5 เม่ือตอบครบ 10 ข้อ แล้วจะจบเกม ในโหมด 
เอาตัวรอด (survive) หากตอบผิดหรือหมดเวลาจะจบเกม และ
เข้าสูห่น้าแสดงคะแนน 
 

 
ภาพที่ 7 หน้าแสดงคะแนน 

 
 4.6 จากหน้าหลักเม่ือเลือกปุ่ม Help จะแสดง
หน้าวิธีการเล่น 

 

 
ภาพที่ 8 หน้าแสดงวิธีการเล่นเกม 
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5. สรุปผลการวิจัย 
สามารถพัฒนาออกแบบและสร้างชุดการเรียนการสอนทักษะ
การคิดทางคณิตศาสตร์ได้ส าเร็จตามความต้องการและงานวิจัยน้ี 
สามารถให้ความสนุกสนานและพัฒนาการทักษะการคิดแก่กลุ่มผู้
ทดสอบ จากผลการทดสอบโดยการสุ่มตัวอย่างผู้ทดลองเล่นเกม 
โดยค่าเฉลี่ยจากกลุ่มผู้ทดลองทั้งหมด 20 คน 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบก่อนและในรอบสองจากผู้ทดสอบ 20 คน 

หัวข้อการ
ทดสอบ 

จ านวนค าถามที่
ตอบถูกในรอบ

แรก 

จ านวนค าถามที่
ตอบถูกในรอบ

สอง 
1. บวก 4 6 
2. ลบ 4 8 
3. คูณ 4 7 
4. หาร 3 5 
5. เอาตัวรอด  3 6 

 
จากตารางสรุปผลจ านวนค าตอบที่ตอบถูกต้องในรอบแรกและใน
รอบสองในข้างต้น หัวข้อ “บวก” ในรอบแรกค่าเฉลี่ยตอบถูก
ทั้งหมด 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 40 และในรอบสองค่าเฉลี่ยตอบถูก
ทั้งหมด 6 ข้อ มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 หัวข้อ 
“ลบ” ในรอบแรกค่าเฉลี่ยตอบถูกทั้งหมด 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 
40 และในรอบสองค่าเฉลี่ยตอบถูกทั้งหมด 8 ข้อ มีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 40 หัวข้อ “คูณ” ในรอบแรกค่าเฉลี่ยตอบ
ถูกทั้งหมด 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 40 และในรอบสองค่าเฉลี่ยตอบ
ถูกทั้งหมด 7 ข้อ มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30 หัวข้อ 
“หาร” ในรอบแรกค่าเฉลี่ยตอบถูกทั้งหมด 3 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 
30 และในรอบสองค่าเฉลี่ยตอบถูกทั้งหมด 5 ข้อ มีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 หัวข้อ “เอาตัวรอด (survive)” ในรอบ
แรกค่าเฉลี่ยตอบถูกทั้งหมด 3 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 30 และในรอบ
สองค่าเฉลี่ยตอบถูกทั้งหมด 6 ข้อ มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 30  
 
5.1 สรุปผลความพึงพอใจ 
จากการเก็บแบบประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มผู้ทดสอบ รวม
ทั้งหมด 20 คน ได้ผล ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 สรุปผลความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ได้รับความ
สนุกสนานในการ
ทดสอบครั้งนี ้

7 11 2 0 0 

2. โปรแกรมง่ายต่อ
การใช้งาน 7 12 0 0 1 

3. ความเหมาะสมของ
จ านวนค าถามในแต่
ละรอบของ
แบบทดสอบ 

9 8 3 0 0 

4. ความเหมาะสมของ
ระดับความยากของ
ค าถาม 

10 9 1 0 0 

5. ความสวยงามใน
การออกแบบ 11 8 1 0 0 

 
จากตารางสรุปผลความพึงพอใจในข้างต้น หัวข้อ “ได้รับความ
สนุกสนานในการทดสอบครั้งน้ี” มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35 มาก
คิดเป็นร้อยละ 55 ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 10 หัวข้อ “โปรแกรม
ง่ายต่อการใช้งาน” มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35 มากคิดเป็นร้อย
ละ 60 น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5 หัวข้อ “ความเหมาะสมของ
จ านวนค าถามในแต่ละรอบของแบบทดสอบ” มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 45 มากคิดเป็นร้อยละ 40 ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 15 
หัวข้อ “ความเหมาะสมของระดับความยากของค าถาม” มาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50 มากคิดเป็นร้อยละ 45 ปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 5 หัวข้อ “ความสวยงามในการออกแบบ” มากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 55 มากคิดเป็นร้อยละ 40 ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 
5 โดยภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 

 
6. อภิปรายผล 

จากการพัฒนาแอปพลิ เคชันเกมเสริ มทั กษะการคิดทาง
คณิตศาสตร์น้ัน พบว่าแอปพลิเคชันท างานได้ดีและถูกต้องตาม
ความต้องการ ผลความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ทดสอบ ได้แ ก่
นักศึกษาชั้นปีที่  3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกน้ันโดยภาพรวมอยู่ในระดีบดีมาก ผลทดสอบทั้งสอง
รอบท าให้เห็นถึงพัฒนาการของกลุ่มผู้ทดลองที่มีการพัฒนาการที่
ดีขึ้น ซ่ึงเกิดจากสมองมีการจดจ ารูปแบบและวิธีการค านวณจาก
โจทย์ ท าให้การท าโจทย์รูปแบบเดียวกันครั้งที่ 2 มีผลการ    
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ทดสอบดีกว่ารอบแรก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย เกมทักษะการ
ฟังค าศัพท์ (2562) ของ เอกกริณทร์ ธีระอรรถ , คุณานนต์ สาร
ปะ , กฤษณธร สุขช่วย , ชานนท์ ดวงพายัพ , ยศภัทร เรือง
ไพศาล และ สกุลชาย สารมาศ ที่ให้ผู้ทดสอบฟังค าซ้ าและสะกด
ค าให้ถูกต้อง [6] [7] 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
ควรเพิ่มโหมดการเล่นให้หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการปรับ
ระดับความยากให้เหมาะสมมากขึ้น และอาจมีการพัฒนาการ
เก็บคะแนนและเผยแพร่ผ่านทางโซเซียลมีเดีย รวมทั้งการพัฒนา
ให้รองรับผู้เล่นหลายคนพร้อมกัน 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 

บทความฉบับน้ีต้องขอขอบคุณอาจารย์ประจ าสาขาทุกท่านที่
ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ ขอขอบคุณอาจารย์ยศภัทร 
เรืองไพศาล ที่ช่วยแนะน าและให้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาแอป
พลิเคชัน การออกแบบแอปพลิเคชัน การแก้ปัญหา รวมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ  
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บทคัดย่อ 
รายวิชาโครงงานวิจัยเป็นรายวิชาที่ส าคัญของนักศึกษาภาควิชา
คอมพิวเตอร์เพราะต้องน าองค์ความรู้ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง โดยกระบวนการมีตั้งแต่การหาอาจารย์ที่ปรึกษา การ
ยื่นเสนอหัวข้อ การสอบเสนอหัวข้อ การติดตามความก้าวหน้า 
การประเมินโครงการที่สมบูรณ์ และจัดเก็บเอกสารด้วยโปรแกรม
ทั้งหมดเพื่อเผยแพร่ให้กับนักเรียนในรุ่นน้อง ในการจัดการ
โครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาถูกจัดเป็นกลุ่มแน่ชัด ท าให้นักศึกษา
ทราบแนวทางการท าโครงงานของกลุ่มก่อนท าโครงงาน อาจารย์
ที่ปรึกษาถูกจ ากัดจ านวนนักศึกษาเพื่อกระจายภาระงานอย่าง
เท่าเทียมกัน นักศึกษาที่จะท าโครงงานจะต้องเรียนรายวิชาบังคับ
จบและสอบผ่านรายวิชาวิธีวิจัย นักเรียนต้องท าโครงงานให้เสร็จ
ภายใน 2 ปี 
 ระบบจัดการเอกสารส าหรับกระบวนการในรายวิชา
โครงงานวิจัยในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันน้ี มีผู้ใช้งาน 3 กลุ่มคือ 
1)นักศึกษา 2)อาจารย์ และ3)ผู้ดูแลระบบ กลุ่มที่ (1) นักศึกษา 
นักศึกษาที่จะท าโครงงานจะต้องถูกตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ ในส่วนนักศึกษาสามารถแจ้งขออาจารย์ที่ปรึกษา ยื่นข้อเสนอ
โครงงาน ยื่นความก้าวหน้า และยื่นขอสอบฉบับสมบูรณ์ ส่ง
เอกสาร ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง และโปรแกรมที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมด ตรวจสอบผลการสอบ กลุ่มที่ (2) อาจารย์ มี 2 งานคือ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน อาจารย์สามารถรับ
นักศึกษาเป็นที่ปรึกษา อนุมัติให้สอบ ประเมินการสอบ และ
ตรวจสอบสถานะนักศึกษา ส่วนของอาจารย์ประสานงานรายวิชา
จะด าเนินการนัดวันสอบและแจ้งวันสอบ ตรวจสอบสถานการณ์
หมดอายุของโครงงานต่างๆ ท าหนังสือเสนอโครงงานพร้อม
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้หัวหน้าภาควิชาฯ กลุ่มที่ (3) ผู้ดูแล
ระบบ จะสามารถเพิ่มอาจารย์ สร้างกลุ่มอาจารย์ แก้ไขกลุ่ม

อาจารย์ ดูสถานะโดยรวมของโครงงานทั้งหมด สร้างรายงาน
สรุปผลโดยรวมเสนอให้หัวหน้าภาควิชาทราบ 
 
ค ำส ำ คัญ : เ ว็บแอปพลิ เคชัน , การบริหาร โครงงาน วิ จัย , 
โครงงานวิจัย, การลงทะเบียน, ฐานข้อมูล 
 

ABSTRACT 
The research project course is an important course for 
students in the Department of Computer Science 
because it must apply knowledge to solve problems in 
real life. The process ranges from finding a supervisor, 
submitting a topic title, tracking examination progress, 
assessing the complete project and document storage 
with all programs to disseminate to students in juniors.  
In project management, advisors are organized into 
clear groups. Students know the guidelines for group 
project work. Advisors receive a limited number of 
students in order to spread workload equally.  Students 
who are working on a project must study required 
subjects and pass the research method course.  
Student have to finish the project into 2 years. 
 Document management system in this research 
project is a web application. There are 3 groups of 
users : 1)students, 2)advisors and 3)administrators.  
Group (1) Students Student who are working on a 
project must be verified to pass the established criteria.  
In a part of student, students can request an advisor, 
submit project proposal, submit progress and 
requesting the complete examination, sending 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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documents, information used in the experiment and all 
related programs, and finally checking exam results. 
Group (2) Advisors Advisor ground can do 2 tasks : 
advisor and coordinator. An advisor can accept at most 
6 advisees, making an approval for exams Assess exam 
and checking student status. The coordinator will 
arrange the examination day, check the status of the 
expiration of the project, make a proposal letter with 
an advisor to the head of the department. Group (3) 
Administrators The administrator can add advisors, 
create and edit a group of advisors, create a summary 
report and present to the department head for 
acknowledgment. 
 
Keywords: Web Application, Project Management, 
Project, Registration, Database 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันการลงทะเบียนเพื่อจัดท าโครงงานวิจัยของภาควิชา
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จ าเป็นต้องยื่นเอกสารหรือค าร้องที่อยู่ใน
รูปแบบของกระดาษเพื่อขอจัดท าโครงงานวิจัยท าให้เกิดปัญหา
ในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลส่งผลให้เกิดการสูญหายของข้อมูล
จ านวนมาก เน่ืองจากการเก็บข้อมูลในรูปแบบของกระดาษ ซ่ึง
การจัดท าโครงงานวิจัยต้องผ่านกระบวนการในการตรวจสอบ
สิทธ์ิและจัดสรรกลุ่มเพื่อให้อาจารย์ภาควิชาคอมพิ วเตอร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนักศึกษาในความดูแลเท่ากันในแต่ละ
กลุ่มและเท่ากันในแต่ละบุคคล เม่ือนักศึกษามีอาจารย์และกลุ่มที่
ต้องการท าโครงงานวิจัยแล้ว จึงจะสามารถยื่นค าร้องเพื่อท า
โครงงานและขอสอบโครงงานในแต่ละขั้นตอนได้ 
 ในงานวิจัยน้ีจะน าระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของการ
จัดท าโครงงาน ซ่ึงด าเนินงานในรูปแบบของกระดาษ ซ่ึงมีปัญหา
ในเรื่องของการสูญหายการค้นหาเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
และตรวจสอบมีความยุ่งยาก โดยน าเสนอระบบเว็บแอปพลิเคชัน
ส าหรับการยื่นและขอตรวจสอบสิทธ์ิการจัดท าโครงงาน วิจัยใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบที่น าเสนอสามารถใช้งานง่าย 
นอกจากน้ีระบบที่น าเสนอยังสามารถท าการแบ่งจ านวน
นักศึกษาที่ยื่นค าร้องท าโครงงานให้มีความสมดุลกับจ านวนของ
อาจารย์และสามารถสร้างสรุปรายงานการจัดท าโครงงาน วิจัย
พร้อมทั้งสถานะของการจัดท าโครงงานวิจัยได้ 

 
 
 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 เว็บไซต์ส าหรับการสมัครเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [1] 
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาให้อยู่ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเค
ชัน ออกแบบขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวดสบายให้แก่นักศึกษาที่
ต้องการสมัครเรียนโดยไม่ต้องมายื่นสมัครเรียนด้วยตนเอง 

 
ภาพที่ 1 เว็บสมัครเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก 
 

2.2 ระบบการลาออนไลน์: กรณีศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน [2] 
เป็นระบบที่อยู่ ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยการน า
ระบบงานเก่ามาพัฒนาให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงคือระบบการ
ลาของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดปัญหาที่เกิดจากการเก็บข้อมูล
ในรูปแบบของกระดาษ 
 
2.3 การพัฒนาระบบลงทะเบียนเรี ยนออนไลน์  (The 
Development Online Registration System) [3] 
เป็นระบบลงทะเบียนออนไลน์ของมหา วิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามเป็นเว็บแอปพลิเคชันใช้ในการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้
ง่ายต่อการใช้งานและเ ก็บข้อมูลการลงทะเบียนเรี ยนของ
นักศึกษา 
 

 
ภาพที่ 2 ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 
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2.4 ระบบการจัดการนักศึกษาที่ ยังไ ม่มีที่ปรึกษาส าหรับ
โครงงานปริญญานิพนธ์ กรณีศึกษา: ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร [4] 
เป็นการพัฒนาระบบโดยใช้เทคนิค Load balancing มาช่วยใน
การจัดการนักศึกษาที่ยังไ ม่มีที่ปรึกษาในการท าโครงงาน
วิทยานิพนธ์ โดยค านึงถึง การกระจายงานที่แต่ละกลุ่มจะได้รับ
เป็นส าคัญ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละกลุ่มไม่รับภาระการ
จัดการ นักศึกษาที่มากเกินไป และยังช่วยในการกระจาย
นักศึกษาไปยังกลุ่มต่าง ๆ 
 

 
ภาพที่ 3 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับจัดการโครงงานวิจัย 

 
2.5 ระบบจัดการปริญญานิพนธ์  ภาควิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ [5] 
เป็นระบบเพื่อให้ส าหรับจัดการปริญญานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซ่ึงเป็นระบบพัฒนาใน
รูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
 

 
ภาพที่ 4 ระบบจัดการปริญญานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ 
 

2.6 ระบบประเมินวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย [6] 
เป็นระบบประ เ มิน วิทย านิพน ธ์ของ นิสิ ต นั กศึ กษ าข อง
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ซ่ึงพัฒนาขึ้นเป็นเว็บแอปพลิเคชัน 
 

 
ภาพที่ 5 ระบบจัดการปริญญานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 
2.7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงงานวิจัยส าหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร [7] 
เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงงานวิจัย โดยท างานใน
รูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อจัดการโครงงานวิจัยของคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
2.8 ก ารลงท ะ เบี ยน ท าป ริญญานิพน ธ์ ขอ งภ าค วิ ช า
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน (ระบบงานเก่า) 
1. ผ่านวิชาวิธีการวิจัย (Research Method) และผ่านวิชาเรียน
ทั้งหมด 18 รายวิชาหรือมากกว่า 
2. กรอกแบบฟอร์มแสดงความจ านงค์ขอจัดสรรกลุ่มส าหรับการ
ท าโครงงานวิจัย 
3. กรอกแบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติในการมีสิทธ์ิขอจัดท า
โครงงานวิจัย 
4. ยื่นแบบฟอร์มในข้อ 2 และ ข้อ 3 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

เจ้าของงานวิจัย ประเภทของงานวจิัย 
รูปแบบของ

งานวิจัย 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก. 

สมัครเรียน เว็บแอปพลิเคชัน
แบบออนไลน์ 

ทักษรา โพธิ์อุบล , 
พุยาพรรณ อาทิตย์
กวิน. 

การลาออนไลน์ เว็บแอปพลิเคชัน
แบบใช้ภายใน
หน่วยงาน 

ศิริวัฒน์ ภาภิรมย์. ลงทะเบียนเรียน เว็บแอปพลิเคชัน
แบบออนไลน์ 

กิตติวัฒน์ กุลชร. จัดการนักศึกษาที่ยัง
ไม่มีที่ปรึกษาส าหรับ
วิจัย 

ระบบที่ใชเ้ทคนิค 
Load 
balancing 

ภาควิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการผลิต
และสารสนเทศ. 

จัดการปริญญานิพนธ์ เว็บแอปพลิเคชัน
แบบใช้ภายใน
หน่วยงาน 

96



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

เจ้าของงานวิจัย ประเภทของงานวจิัย 
รูปแบบของ

งานวิจัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ประเมินวิทยานิพนธ ์ เว็บแอปพลิเคชัน
แบบใช้ภายใน
หน่วยงาน 

ศิรินทิพย์ อินทร
ภาษิต. 

จัดการโครงงานวิจัย
ส าหรับรายวิชา
วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี 

เว็บแอปพลิเคชัน
แบบใช้ภายใน
หน่วยงาน 

 
5. ยื่นแบบค าขอร้องขอเสนอหัวข้อโครงงานวิจัยและส่งเอกสาร
ประกอบการเสนอหัวข้อโครงงานวิจัย 
6. ยื่นค าร้องขอสอบข้อเสนอหัวข้อโครงงานและส่งเอกสาร
ประกอบการสอบข้อเสนอหัวข้อโครงงานวิจัย 
7. ส่งแบบประเมินหลังการสอบเสนอหัวข้อโครงงานวิจัย 
8. ผ่านการสอบเสนอหัวข้อในปริญญานิพนธ์1และเอกสาร
ประกอบการสอบติดตามความก้าวหน้าโครงงานวิจัย 
9. ส่งแบบประเมินผลการสอบติดตามความก้าวหน้าโครงงานวิจัย 
10. แบบค าร้องขอสอบน าเสนอโครงงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์และ
เอกสารประกอบการสอบโครงงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์  
11. ส่งแบบประเมินผลการสอบน าเสนอโครงงานวิจัยที่ เสร็จ
สมบูรณ์ 

 
3. วิธีการน าเสนอ 

ในส่วนน้ีจะน าเสนอวิธีการออกแบบ การวิเคราะห์และการพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชันส าหรับการจัดท าโครงงานวิจัยของภาควิชา
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สนามจันทร์ โดยประกอบด้วย โครงสร้างของระบบ (Structure 
chart) และแผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนของการท างาน (Flow 
chart) ของระบบที่น าเสนอ 
 
3.1 โครงสร้างของระบบ (Structure chart) 
 

 
ภาพที่ 6 Structure chart 

 

การพัฒนาโครงสร้างของระบบที่น าเสนอ (ภาพที่ 6)ประกอบด้วย 
2 ส่วนที่ส าคัญ ดังน้ี 
1.) ส่วนของการยื่นตรวจสอบสิทธ์ิและจัดสรรกลุ่ม โดยนักศึกษา
ต้องท าการสมัครสมาชิกและLog-in เข้าสู่ระบบ สามารถแบ่งผู้ใช้
ออกเป็น 3 แบบ คือ 1) นักศึกษา 2) อาจารย์ 3) ผู้ดูแลระบบ
(Admin) โดยรายละเอียดของผู้ใช้แต่ละแบบดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 7 สถาปัตยกรรมขั้นตอนการด าเนินงานของส่วนยื่นตรวจสอบสิทธิ ์

 
- นักศึกษา ส่วนของนักศึกษาสามารถท าการยื่นจัดสรรกลุ่ม , 
ตรวจสอบสิทธ์ิ/เลือกอาจารย์ โดยการจัดสรรกลุ่มคือการเลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาและกลุ่มที่ต้องการท าโครงงานวิจัยตรวจสอบ
สิทธ์ิคือการตรวจสอบคุณสมบัติวิชาเรียนของนักศึกษาว่าผ่าน
ตามเงื่อนไขในการท าโครงงานวิจัยได้หรือไม่และ ยื่นค าร้องขอ
เสนอหัวข้อ โดยท าการกรอกแบบ Form อิเล็กทรอนิกส ์
- อาจารย์ ส่วนของอาจารย์สามารถท าการตอบรับหรือปฏิเสธ
การร้องขอของนักศึกษาที่ส่ง Form เพื่อจัดสรรกลุ่มการท า
โครงงาน, ตรวจสอบสิทธ์ิ/เลือกอาจารย์ และ ยื่นเสนอหัวข้อ 
ทั้งน้ีอาจารย์สามารถยืมโควตาระหว่างอาจารย์ภายในได้ หาก
ต้องการนักศึกษาในความดูแลเพิ่ม  
- ผู้ดูแลระบบ(Admin) ส่วนของแอดมินจะท าหน้าที่เพิ่มอาจารย์
และอาจารย์บางท่านสามารถเป็นแอดมินได้เช่นกัน 
 
2.) ส่วนของการยื่นค าร้องขอสอบโครงงานวิจัย ซ่ึงส่วนน้ีจะต้อง
Log-in เข้าสู่ระบบเหมือนส่วนที่1และแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 แบบ
เหมือนกัน  
 

 
ภาพที่ 8 สถาปัตยกรรมขั้นตอนการด าเนินงานของส่วนยื่นค าร้องขอสอบ

โครงงานวิจัย 
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- นักศึกษา ส่วนของนักศึกษาจะต้องยื่นขอสอบโครงงานวิจัย ซ่ึง
แบ่งการสอบออกเป็น 3 รอบได้แก่ สอบข้อเสนอหั วข้ อ
โครงงานวิจัย, สอบติดตามความก้าวหน้าโครงงานวิจัย, สอบ
โครงงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ โดยการยื่นขอสอบต้องกรอกแบบ 
Form 
- อาจารย์ ส่วนของอาจารย์จะต้องยอมรับหรือปฏิเสธค าร้องจาก
นักศึกษาที่ขอสอบโครงงานวิจัยในรอบต่างๆ และเม่ือมีการสอบ
อาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงอาจารย์ในกลุ่มจะต้องประเมินผลในการ
สอบ รวมทั้งในการสอบแต่ละครั้งจะมีการจัดตั้งอาจารย์ขึ้นมาใน
กลุ่มเพื่อท าหน้าที่เป็นประธานเพื่อพิจารณาการสอบในแต่ละ
รอบว่าผ่านหรือไม่ 
- ผู้ดูแลระบบ(Admin) ส่วนของแอดมินมีหน้าที่ก าหนดวันยื่นค า
ร้องขอสอบเพื่อแจ้งให้นักศึกษาที่ต้องการสอบโครงงานวิจัยใน
รอบต่างๆกรอกแบบฟอร์มและส่งค าร้องไปให้อาจารย์ในเวลาที่
ก าหนดพร้อมกัน และด าเนินการนับอายุของหัวข้อโครงงานวิจัย
ให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี 
 
3.2 แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนของการท างาน  (Flow 
chart) 
ในส่วนน้ีแสดงขั้นตอนการท างานของระบบที่น าเสนอ โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนดังน้ี 
1.) แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนของการท างาน(Flow chart) ใน
ส่วนของการยื่นตรวจสอบสิทธ์ิและจัดสรรกลุ่ม 

 
ภาพที่ 9 Flow chart ส่วนของการยื่นตรวจสอบสิทธิ์และจัดสรรกลุ่ม 

 
จากภาพที่ 11 แสดงการขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานของส่วน
ของการยื่นตรวจสอบสิทธ์ิและจัดสรรกลุ่ม  โดยจะต้องเป็น
สมาชิกโดยการสมัครก่อนเข้าสู่ระบบ เม่ือเข้าสู่ระบบแล้วต้องยื่น
แบบฟอร์มค าร้องขอตรวจสอบสิทธ์ิและจัดสรรกลุ่ม จากน้ัน
แบบฟอร์มจากถูกส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยเพื่อ
ตอบรับหรือปฏิเสธค าร้องขอ ถ้าผ่านการพิจารณาจะสามารถยื่น
ค าร้องขอเสนอหัวข้อโครงงานวิจัยได้ โดยการยื่นฟอร์มแต่ละ
ขั้นตอน อาจารย์สามารถเสนอแนะได้ 

 
2.) แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนของการท างาน (Flow chart) 
ในส่วนยื่นค าร้องขอสอบโครงงานวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ดังน้ี 
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ภาพที่ 10 Flow chart ส่วนยื่นค าร้องขอสอบข้อเสนอหัวข้อโครงงานวิจัย 

 
จากภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานของส่วนของ
การยื่นค าร้องขอสอบข้อเสนอหัวข้อโครงงานวิจัย ซ่ึงขั้นตอนน้ี
เป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองมาจากกระบวนการยื่นนตรวจสอบ
สิทธ์ิและจัดสรรกลุ่ม โดยเม่ือยื่นค าร้องขอเสนอหัวข้อแล้วจะถึง
ขั้นตอนการสอบเพื่อพิจารณาหัวข้อที่เสนอว่าผ่านหรือไม่ โดย
เม่ือเข้าสู่ระบบแล้วให้ท าการกรอกแบบฟอร์มค าร้องขอสอบ
ข้อเสนอหัวข้อจากน้ันอาจารย์ที่ปรึกษาจะตอบรับหรือปฏิเสธค า
ร้อง ถ้าไม่ผ่านจะต้องกลับไปยื่นค าร้องขอสอบใหม่ แต่ถ้าผ่านจะ
เข้าสู่กระบวนการสอบกรรมการการสอบรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานวิจัยจะต้องประเมินและพิจารณาให้ผ่านหรือไม่ ถ้าไม่
นักศึกษาจะมีสิทธ์ิแก้ตัวภายใน30วันหากยังไม่ผ่านจะต้องยื่นขอ
สอบใหม่ในภาคการศึกษาหน้า แต่ถ้าผ่านจะด าเนินกระบวนการ
ถัดไป  

 

 
ภาพที่ 11 Flow chart ส่วนยื่นค าร้องขอสอบติดตามความก้าวหน้า

โครงงานวิจัย 
 

จากภาพที่  13 แสดงขั้นตอนการยื่นค าร้องขอสอบติดตาม
ความก้าวหน้าโครงงานวิจัย ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการที่ต่อ
เน่ืองมาจากกระบวนการยื่นค าร้องขอสอบข้อเสนอหั วข้อ
โครงงานวิจัย โดยเม่ือสอบข้อเสนอหัวข้อโครงงานวิจัยผ่านแล้ว
ให้ท าการกรอกแบบฟอร์มค าร้องขอสอบติดตามความก้าวหน้า
โครงงานวิจัยจากน้ันอาจารย์ที่ปรึกษาจะตอบรับหรือปฏิเสธค า
ร้อง ถ้าไม่ผ่านจะต้องกลับไปยื่นค าร้องขอสอบใหม่ แต่ถ้าผ่านจะ
เข้าสู่กระบวนการสอบกรรมการการสอบรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานวิจัยจะต้องประเมินและพิจารณาให้ผ่านหรือไม่ ถ้าไม่
นักศึกษาจะมีสิทธ์ิแก้ตัวภายใน30วันหากยังไม่ผ่านจะต้องยื่นขอ
สอบใหม่ในภาคการศึกษาหน้า แต่ถ้าผ่านจะด าเนินกระบวนการ
ถัดไป  
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ภาพที่ 12 Flow chart ส่วนยื่นค าร้องขอสอบโครงงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ 
 

จากภาพที่ 14 แสดงขั้นตอนการยื่นค าร้องขอสอบโครงงานวิจัยที่
เสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองมาจาก
กร ะบวนการ ยื่ นค า ร้ อ ง ขอสอบ ติด ตามความ ก้ า วห น้า
โ ค ร ง ง าน วิ จั ย  โ ด ย เ ม่ื อสอบ ยื่ นค า ร้ อ ง ขอสอบ ติด ตาม
ความก้าวหน้าโครงงานวิจัยผ่านแล้วให้ท าการกรอกแบบฟอร์ม
ค าร้องค าร้องขอสอบโครงงานวิจัยที่ เสร็จสมบูรณ์ จากน้ัน
อาจารย์ที่ปรึกษาจะตอบรับหรือปฏิเสธค าร้อง ถ้าไม่ผ่านจะต้อง
กลับไปยื่นค าร้องขอสอบใหม่ แต่ถ้าผ่านจะเข้าสู่กระบวนการ
สอบกรรมการการสอบรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย
จะต้องประเมินและพิจารณาให้ผ่านหรือไม่ ถ้าไม่นักศึกษาจะมี
สิทธ์ิแก้ตัวภายใน30วันหากยังไม่ผ่านจะต้องยื่นขอสอบใหม่ใน
ภาคการศึกษาหน้า แต่ถ้าผ่านจะด าเนินกระบวนการถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 

4. การออกแบบและพัฒนา 
4.1 ฮาร์ดแวร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง, ระบบปฏิบัติการ Window 10 Pro 
4.2 ซอฟแวร์ 
4.2.1 Sublime text 3 
เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันซ่ึงรองรับการ
ใช้งานได้หลากหลายภาษา 
4.2.3 Xampp version 3.2.3  
โปรแกรมจ าลอง Web Server ใช้ส าหรับจ าลองเครื่องแม่ข่าย
เพื่อทดสอบการท างานของเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น 
4.2.4 phpMyAdmin version 7.2.6  
โปรแกรมส าหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล Mysql   
4.2.5 Google Chrome 
เป็นบราวเซอร์ (Browser) ใช้ในแสดงข้อมูลในการทดสอบการ
ท างานของเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น 
4.2.6 ภาษาที่ใช้พัฒนา 
HTML,PHP,JavaScript 
4.3 หน้าจอของระบบที่น าเสนอ 
4.3.1 หน้าหลักของระบบ 

 
ภาพที่ 13 หน้าแรกของการเข้าสู่ระบบ 

 

จากภาพที่ 13 เป็นภาพหน้าจอแรกก่อนเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้งาน
ต้องท าการสมัครสมาชิกก่อนถึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ 
 
4.3.2 ส่วนการใช้งานของนักศึกษา 

 
ภาพที่ 14 หน้ายื่นขอตรวจสอบสิทธิ์ของนักศึกษา 
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จากภาพที่ 14 เป็นภาพหน้าจอของขั้นตอนการตรวจสอบสิทธ์ิ
เพื่อขอจัดท าโครงงานวิจัย โดยต้องเลือกภาคการศึกษา ปี
การศึกษาและเกรดของวิชาที่ต้องผ่านทั้งหมด 18 วิชา ถึงจะมี
สิทธ์ิจัดท าโครงงานวิจัยได้ 

 

 
ภาพที่ 15 หน้าจัดสรรกลุ่ม 

 

จากภาพที่ 15 เป็นภาพหน้าจอของขั้นตอนจัดสรรกลุ่มเพื่อเลือก
กลุ่มและอาจารย์ที่ต้องการ 
 
4.3.3 ส่วนการใช้งานของอาจารย์ 

 
ภาพที่ 16 หน้าแสดงรายชื่อนักศึกษาทีดู่แล 

 

จากภาพที่ 16 เป็นภาพหน้าจอของอาจารย์ที่แสดงรายชื่อ
นักศึกษาในความดูแล 

 

4.3.4 ส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพที่ 17 หน้าเพ่ิมอาจารย์ของผู้ดูแลระบบ 

 

จากภาพที่ 17 เป็นภาพหน้าจอเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขอาจารย์ของ
ผู้ดูแลระบบ 

 
5. ผลการด าเนินงาน 

ได้ท าการทดลองตรวจสอบการยื่นขอท าโครงงาน วิจัย กับ
นักศึกษาจ านวน 20 คน โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นทั้งหมด100% 

ได้ผลคือ ผู้ใช้ได้รับความสะดวกจากการใช้งานของระบบ20% 
ระบบช่วยลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารต่างๆได้20%  ระบบใช้
งานง่าย20%  ความเหมาะสมของการใช้ถ้อยค าบนเว็บไซต์15% 
ความพึงพอใจของระบบโดยภาพรวม25% และสรุปความคิดเห็น
ของระบบดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ตารางทดสอบความสามารถในการใช้งานระบบ 

 
6. สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชันส าหรับโครงงานวิจัย ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าเว็บแอปพลิเคชัน
ส าหรับโครงงานวิจัยสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการสูญหาย
และค้นหาข้อมูลได้ เน่ืองจากการยื่นขอลงทะเบียนเพื่อจัดท า
โครงงานวิจัยและค าร้องต่างๆ จะท างานผ่านเว็บแอปพลิเคชันซ่ึง
จะจัดเก็บข้อมูลในดาต้าเบสท า ให้สามารถดึงข้อมูลหรือค้นหา
ข้อมูลมาใช้ได้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลและลดการ
สูญหายของข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ปัญหาที่พบคือเน่ืองจากเว็บสามารถใช้งานได้แค่ผู้ใช้
หรือนักศึกษาที่ต้องการท าโครงงานวิจัย อาจจะมีนักศึกษาที่ยังไม่

รายงานความสามารถ สรุปความคดิเห็น 
1.การออกแบบที่บอกให้ผู้ใช้ทราบ
ว่าตอนนี้ระบบก าลังท าอะไร 

แถบมีสีบ่งบอกถึงการท างานที่
ผู้ใช้ก าลังท าอยู ่

2.การออกแบบที่สอดคล้องกับโลก
แห่งความเป็นจริง 

มีความสอดคล้องเหมือนกับเว็บ
ทั่วไป 

3.การควบคุมและการใช้งานได้
อย่างอิสระของผู้ใช้ ไม่หลงทาง 

ผู้ใช้ต้องท างานทีละขั้นตอน ท า
ให้ไม่สามารถหลงทางในเว็บได ้

4.ความสอดคล้องและเป็น
มาตรฐาน 

เว็บมีมาตรฐานเดียวกันทัง้หมด 
ไม่มีหน้าไหนออกแบบผิดเพ้ียน
ไปจากหน้าอ่ืน 

5.การป้องกันข้อผิดพลาด การสมัครสมาชิกยังไม่สามารถ
ยืนยันตัวหรือกรอกรหัสผ่านได้
อีกรอบ 

6.การออกแบบเน้นการช่วยจดจ า
ง่ายเห็นแล้วนึกออกไม่ต้องตีความ 

ช่วยจดจ าข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ท าการ
กรอกแล้ว 

7.ความยืดหยุ่นและประสทิธิภาพ
ในการใช้งาน 

มีความยดืหยุ่นเน่ืองจาก สามารถ
จดจ าหรือกดยืนยันได้โดยไม่ต้อง
ใส่ข้อมูลใหม่ 

8.การออกแบบที่สวยงามและเรียบ
ง่าย 

หน้าเว็บมีการใช้โทนและจัด
เนื้อหาให้เรียบง่ายและสบายตา 

9.ช่วยให้ผู้ใช้จดจ า วิเคราะห์และกู้
คืนจากข้อผิดพลาด 

มีข้อความ Alert เมื่อท างานหรือ
กรอกข้อความผิดพลาด 

10.วิธีใช้และเอกสาร ยังไม่มีคู่มือในการใช้งาน 
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สามารถท าโครงงานวิจัยหรือบุคคลภายนอกสมัครเข้ามาใช้งาน
เว็บแอปพลิเคชันได้ เพราะขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและสมัครเข้า
ใช้งานเว็บไม่สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ใช้งานได้ 
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บทคัดย่อ 
ในการเรียนการสอนภาษา การใช้เกมหรือสิ่งจับต้องได้เป็นส่วน
หน่ึงในการพัฒนาการเรียนของเด็ก การเรียนภาษาที่สองเช่น
ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษาที่สองที่จ าเป็นมาก การจดจ าค าศัพท์ก็
เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาการเรียนรู้ นอกจากน้ันแล้วการออก
เสียงก็เป็นสิ่งส าคัญเพื่อสร้างความม่ันใจในการพูดและการฟัง 
การเรียนการสอนที่ต้องท่องจ า ท าให้เด็กจดจ าได้น้อย ดังน้ันจึง
ได้พัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้
ผู้เรียนเชื่อมโยงภาพกับค าศัพท์ โดยสามารถถ่ายรูปให้เห็นภาพ 
ฝึกออกเสียงและเล่นเกมได้ ท าให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษง่าย และฝึกทักษะออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง 
 
ค ำส ำคัญ: แอนดรอยด์, เกม, การเรียนการสอน 
 

ABSTRACT 
In language teaching, using games or tangible objects is 
a part of a child's development. Learning a second 
language, such as English, is a much-needed language. 
Vocabulary remember is part of the development of 
learning and pronunciation is also important to build 
confidence in speaking and listening. Rote 
memorization learning that is not the most effective 
way to learn for student. It makes students less 
remembered. Therefore, The Developer creates 
Android applications on mobile devices for students to 
associate the picture with the vocabulary. They can 
take pictures and see the vocabulary, practice 
pronunciation and play games, this application can 
make children learn English vocabulary easily, and 

practice pronunciation skills in English vocabulary 
correctly. 
 
Keywords: android, games, rote memorization  
 

1. บทน า 
ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็น
จ านวนมาก การเรียนรู้ภาษาอังกฤษน้ันเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาอย่างยิ่ง เน่ืองจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาส าหรับการ
ติดต่อสื่อสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก การที่ไม่สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว สาเหตุหลักคือการที่มี
พื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ไม่เพียงพอ จดจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษได้น้อยและการออกเสียงไม่ถูกต้องท าให้คนไทย
ส่วนใหญ่ไม่กล้าสื่อสารและไม่ม่ันใจสื่อสารอีกสาเหตุหน่ึงคือ
การศึกษาทางด้านวิชาการ เน้นหลักไวยากรณ์เละท่องจ ามากกว่า
น าไปใช้สื่อสาร ท าให้การถ่ายทอดจากผู้สอนสู่ผู้เรียนรู้ที่ ไม่
สามารถอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ จดจ าได้ง่าย และเห็นภาพได้ [1]  

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กควรมีการเรียนรู้ทักษะ
ทั้งหมด 4 ด้านที่จ าเป็น คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียน [2] เด็ก ๆ จะจดจ าภาพและเสียงได้ดี โดยการสอนให้เด็ก
คุ้นเคยกับรูปภาพประกอบค าศัพท์ที่ท าให้น่าสนใจ และสื่อสาร
ด้วยกันบ่อย ๆ ดังน้ันการปูพื้นฐานให้เด็กน้ันเป็นปัจจัยส าคัญที่
ท าให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้น และมีความสามารถที่
จะสื่อสารภาษาอังกฤษที่เหมาะสมส าหรับเด็ก ๆ น้ันโดยเริ่มจาก
คนใกล้ชิด รวมถึงครูผู้สอน แทนที่สอนเด็กทางด้านวิชาการควร
เปลี่ยนการเรียนการสอนให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นแทนการ
เรียนรู้แบบวิชาการ เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดการอยากเรียนรู้ สนุกสนาน 
และจดจ าได้ง่าย [3] ดังน้ันผู้จัดท าจึงได้เล็งเห็นผลประโยชน์ของ
การใช้ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในการพัฒนาแอปพลิ เคชัน และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพโดยการถ่ายรูปสิ่งที่

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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เด็กสนใจ เข้ามาใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเด็ก เพื่อให้ฝึกฝนทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็น 
ผ่านทางรูปภาพและเสียง ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจต่อการจดจ า
ค าศัพท์ต่าง ๆ ให้ง่ายยิ่งขึ้น และฝึกฝนการออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้อง และไม่น่าเบื่อที่จะเรียนรู้ 

 
2. ลักษณะและขอบเขต 

งานวิจัยน้ีพัฒนาในอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ มี
ส่วนการเรียนรู้ 2 ส่วน กล่าวคือ 
2.1 ส่วนของการเรียนรู้ 
 

 

 
ลักษณะการใช้งานแอปพลิเคชัน 
2.1.1 รูปแบบแอปพลิเคชันส่วนของการเรียนรู้ เริ่มต้นโดยให้ผู้ใช้
ถ่ายรูปภาษาอังกฤษเบื้องต้นจ ากัดค าศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
ผัก ผลไม้ และสัตว์ต่าง ๆ ระบบน าภาพไปประมวลผลในเครื่อง
แม่ข่าย (Server) ประกอบด้วยโมเดลที่มาจากการท าการเรียนรู้
ของเครื่อง (Machine Learning) โดยใช้วิธีโครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูชัน 
(convolution neural network) เพื่อเอามาท านายรูปภาพ 
2.1.2 เ ม่ือระบบน ารูปภาพไปประมวลผล ระบบจะท านาย
รูปภาพ และได้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษออกมา และแสดงผลรูปภาพ
ที่ผู้ใช้ถ่ายและค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนหน้าจอแอปพลิเคชัน 
2.1.3 ในแอปพลิเคชันมีฟีเจอร์ Text to Speech ที่ท าให้ผู้ใช้ฟัง
เสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจากข้อความ โดยมีการอ่าน
เสียงข้อความเป็นเสียงพูด และฟีเจอร์ที่ให้ผู้ใช้ได้ฝึกออกเสียงพูด
โดยใช้ Dynamic Time Warping ส าหรับตรวจสอบการออก
เสียงให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
2.2 ส่วนของการเล่นเกม 

 

 

 
ลักษณะการใช้งานแอปพลิเคชัน 
2.2.1 รูปแบบแอปพลิเคชันส่วนของเกม เริ่มต้นโดยให้ผู้ใช้เลือก
ตัวละครเพศชายหรือหญิงตัวใดตัวหน่ึง เกมจะแสดงภาพค าศัพท์
ที่ผู้ใช้เคยถ่ายไว้ในส่วนของการเรียนรู้แสดงขึ้นบนหน้าจอแอป
พลิเคชัน มีไมโครโฟนให้ผู้ เล่นตอบค าถามโดยต้องออกเสียง
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
2.2.2 ผู้ เล่นตอบค าถามใส่ไมโครโฟน โดยออกเสียงค าศัพท์
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง วนไปเรื่อย ๆ จนกว่าภาพที่ผู้ใช้ถ่ายเก็บ
ไว้จะหมดหรือผู้เล่นต้องการจบเกม 
2.2.3 การตอบค าถามว่าถูกหรือผิด เม่ือผู้เล่นตอบถูกเกมจะเก็บ
คะแนนไว้ 1 คะแนน และแสดงเครื่องหมายว่าถูก หากตอบผิด
จะแสดงเครื่องหมายผิดและเก็บคะแนนไว้ 0 คะแนน  
2.2.4 เม่ือจบเกมจะแสดงคะแนนรวมของผู้เล่น 
 

3. ทฤษฎแีละความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ความรู้เร่ืองค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก [4] 

 
ภาพที่ 3 ตวัอย่างค าศัพท์เก่ียวกับผักและผลไม้ 
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ภาพที่ 4 ตวัอย่างค าศัพท์เก่ียวกับสัตว ์

3.2 ความรู้เร่ืองระบบที่ใช้วิเคราะห์ส่วนประกอบของรูปภาพ 
3.2.1 ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ภ า พ ดิ จิ ทั ล  (Digital Image 
Processing)  
เป็นสาขาที่กล่าวถึงเทคนิคและขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ประมวลผลภาพที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล [5] ภาพดิจิทัล (Digital 
Image) แสดงผลด้วยลักษณะ 2 มิติ ในหน่วยที่เรียกว่า พิกเซล 
(Pixel)  
3.2.2 โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูช่ัน (Convolution 
Neural Network or CNN)  
จากการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence or AI) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาตนเองได้
จากการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ผู้ใช้งาน เช่น การคิดเชิง
เหตุผล เพราะจ านวนข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นจึงน าระบบเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ เพื่อช่วยลดภาระการท างานของมนุษย์ 
ศาสตร์หน่ึงที่ช่วยให้ระบบปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถในการ
เรียนรู้คือ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) โดยท าให้
คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ผู้ ใช้ป้อนเข้าไป แล้วให้
คอมพิวเตอร์หาค าตอบด้วยตนเอง ถ้าป้อนข้อมูลเข้าไปเป็น
จ านวนมาก ระบบคอมพิวเตอร์จะสามารถเรียนรู้และจดจ าและ
สามารถให้ผลลัพธ์ได้ถูกต้องได้มากขึ้น 
  ในงานวิจัยชิ้นน้ีจะน าเอาเทคนิคการเรียนรู้พื้นฐาน
ของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน  (convolution 
neural network) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมโมเดลที่สามารถปรับค่า
ให้เข้ากับชุดข้อมูลที่ได้เรียนรู้ โดยน ามาใช้สอนให้ระบบเรียนรู้ 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันได้รับการพัฒนามาจาก
โ ค ร งข่ า ยป ร ะสาท เที ย ม  (neural network) เ พื่ อ น า ม า
ตีความหมายของรูปภาพจ านวนมาก ถ้าข้อมูลที่ป้อนระบบเรียนรู้
มีจ านวนมาก โมเดลน้ีก็สามารถปรับค่าให้เข้ากับชุดข้อมูลที่มันได้
เรียนรู้มากขึ้น เม่ือท าการฝึกฝนโมเดลเสร็จจะได้โมเดลที่สามารถ
บอกผลลัพธ์ที่เราต้องการออกมาได้ [6] 

 

ภาพที่ 5 แสดงสถาปัตยกรรมโมเดลโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน [7] 

กระบวนการท าโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น 
1. รับรูปภาพมาเป็นจ านวนมากแบ่งเป็นหมวดหมู่ พร้อมป้าย
ก ากับ (Label) 
2. ท ากระบวนการสกัดคุณลักษณะ เพื่อแยกองค์ประกอบของ
รูปภาพ เช่น ขอบ เส้น เพื่อให้ได้ผังคุณลักษณะ (feature maps) 
ในชั้นคอนโวลูชัน (convolutional layer) 
3. ท าการลดขนาดข้อมูลจากผังคุณลักษณะที่มาจากชั้นคอนโวลู
ชัน ในชั้น pooling  
4. ชั้น Fully-connected ให้ผลลัพธ์เป็นค่าความผิดพลาดน้อย
ที่สุด และน าค่าไปจ าแนกประเภทของแต่ละคลาส [8] 
3.3 ความรู้ที่ใช้ในการวิเคราะห์เสียง  
3.3.1 Text to Speech (TTS)  
เป็นเทคโนโลยีที่ท าหน้าที่แปลงข้อความเป็นเสียง โดย  text to 
speech เป็น engine ของเครื่องที่ใช้งานในระบบแอนดรอยด์
พัฒนาโดย google [9]  
3.3.2 Dynamic Time Warping  
เป็นขั้นตอนวิธีส าหรับการเปรียบเทียบความคล้ายกันของล าดับที่
มีความแตกต่างกันในด้านเวลาหรือความเร็ว น าไปใช้ ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างกันของเสียง และช่วยจัดการค าพูด
ความเร็วของเสียงที่แตกต่างกัน แม้จะสื่อความหมายเดียวกัน 
[10] 

 4. องค์ประกอบของระบบ 
4.1 กระบวนการ เตรียมโมเดลเพื่ อการตรวจสอบและ
ประมวลผลรูปภาพ 
4.1.1 เตรียมรูปภาพที่เป็นชุดรูปภาพเก่ียวกับผัก ผลไม้ และสัตว์
ต่าง ๆ มาใช้ในการฝึกฝน โดยแบ่งชุดรูปภาพเป็นหมวดหมู่และ
ประกอบด้วยป้ายก ากับ (Label)  
4.1.2 น ารูปภาพที่ใช้ฝึกฝนไปท ากระบวนการท าโมเดลโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
4.1.3 เตรียมรูปภาพส าหรับการทดสอบท าการวัดประสิทธิภาพ
ของโมเดล เพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์การวัดประสิทธิภาพของโมเดล 
เพื่อให้ได้โมเดลที่ดีที่สุดไปใช้เพื่อจ าแนกประเภทของรูปภาพ 
4.1.4 น าโมเดลที่ได้ไปใส่ใน server เพื่อให้สามารส่งและรับ
รูปภาพผ่านลิงก์ URL ได้ ท าการส่งรูปภาพที่ถ่ายจากแอปพลิเค
ชันอัปโหลดขึ้น server พร้อมท าการประมวลผลภายในโมเดล

105



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 
เพื่อให้โมเดลตรวจสอบว่าเป็นรูปภาพประเภทใด และส่งคืน
ผลลัพธ์ที่เป็นป้ายก ากับ (label) มาที่แอปพลิเคชัน 
4.2 การออกแบบระบบแบ่งเป็น 3 ส่วน 
4.2.1 ส่วนของการถ่ายรูป  
เม่ือผู้ใช้ถ่ายรูป ระบบจะน ารูปไปประมวลผลในเครื่องแม่ข่าย 
(server) โดยใน server ประกอบด้วยโมเดลจากที่มาจากการท า 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ระบบจะประมวลผล
ภาพว่าเป็นภาพใดแล้วส่งคืนผลลัพธ์ที่เป็นค าศัพท์ออกมาแสดง
บนหน้าจอแอปพลิเคชัน 
4.2.2 ส่วนของการอ่านออกเสียง 
เม่ือผู้ใช้ต้องการฟังเสียงค าศัพท์ ระบบจะท างานโดยเรียกใช้ 
Text to Speech (TTS) ซ่ึงเป็น TTS Engine ของเครื่องในระบบ
แอนดรอยด์ ท าหน้าที่เปลี่ยนเสียงข้อความเป็นเสียงพูด เม่ือ
เรียกใช้จะสามารถอ่านเสียงค าศัพท์ออกมาโดยแปลงข้อความ
เป็นเสียงพูด 
4.2.3 ส่วนของการฝึกออกเสียง 
เม่ือผู้ใช้ต้องการฝึกออกเสียงค าศัพท์ระบบจะน าเสียงจากผู้พูดไป
ประมวลผลที่เครื่องแม่ข่าย (server) โดยเครื่องแม่ข่ายจะน า
อัลกอริทึม Dynamic Time Warping มาใช้เพื่อเปรียบเทียบ
เสียงผู้พูดกับเสียง TTS Engine ในระบบแอนดรอยด์ 
 

5. ผลการวิจัย 
ระบบพัฒนาบนมือถือระบบแอนดรอยด์ด้วยภาษาจาวา ด้วย
โปรแกรม Android Studio การท างานของระบบเริ่มต้นโดยให้
ผู้ใช้เลือกส่วนของการเรียนรู้ โดยให้ผู้ใช้ถ่ายรูปผัก ผลไม้ หรือ
สัตว์ต่าง ๆ เพื่อให้ระบบน าภาพไปประมวลผล ระบบจะแสดง
ภาพและข้อความค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้จากการประมวลผล
ว่าเป็นภาพใด และสามารถฝึกฟังเสียงและฝึกออกเสียงได้ มีส่วน
การเล่นเกมที่ให้ผู้ใช้ตอบค าถามโดยต้องออกเสียงให้ตรงกับ
ค าศัพท์ในรูปภาพให้ถูกต้อง 
5.1 หน้าจอเริ่มต้น 
หน้าจอเริ่มต้นที่ให้ผู้ใช้เลือกว่าจะเรียนรู้ (Learning) หรือเล่นเกม 
(play game) 
 

 

ภาพที่ 6 ตวัอย่างหน้าจอเร่ิมต้น  

 
5.2 หน้าจอถ่ายรูป 
หลังจากผู้ใช้กดเลือกปุ่ม Learning จากหน้าจอเริ่มต้น จะแสดง
กล้องถ่ายรูปขึ้นมาให้ผู้ใช้ถ่ายรูปภาพที่ต้องการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
 

 
ภาพที่ 7 ตวัอย่างหน้าจอถ่ายรูป 

 
5.3 หน้าจอแสดงผลลัพธ์ส่วนของการเรียนรู้ 
ระบบจะน าภาพไปประมวลผลและส่งคืนผลลัพธ์บนหน้าจอน้ี 
โดยจะแสดงรูปภาพที่ผู้ ใช้ถ่าย และแสดงข้อความค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ หน้าจอน้ีประกอบด้วยปุ่ม 2 ปุ่มคือ ปุ่มฟังเสียง
และปุ่มฝึกออกเสียง ปุ่มฟังเสียงสามารถให้ผู้ใช้กดฟังเสียงว่า
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เสียงค าศัพท์ออกเสียงอย่างไร และปุ่มไมโครโฟนเพื่อให้ผู้ใช้ฝึก
ออกเสียงใส่ไมโครโฟน และดูว่าผู้ใช้ออกเสียงถูกต้องหรือไม่ ถ้า
ออกเสียงถูกต้องจะแสดงเครื่องหมายถูก ถ้าออกเสียงไม่ถูกต้อง
จะแสดงเครื่องหมายผิด เม่ือผู้ใช้กดปุ่มถัดไป (next) ระบบจะ
สามารถให้ผู้ใช้ถ่ายรูปใหม่ และแสดงค าศัพท์ใหม่ กดปุ่มจบ 
(end) เพื่อให้ผู้ใช้กลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น 
 

 
ภาพที่ 8 ตวัอย่างหน้าจอส่วนของการเรียนรู้ 

 
5.4 หน้าจอเริ่มต้นส่วนของเกม 
หลังจากที่ผู้ใช้กดเลือกปุ่ม play game จากหน้าจอเริ่มต้น จะ
แสดงตัวละครเพศชายและหญิงให้ผู้เล่นเลือก เม่ือเลือกได้แล้วให้
กดปุ่ม next 
 

 
ภาพที่ 9 ตวัอย่างหน้าจอส่วนการเลือกผู้เล่น 

5.5 หน้าจอหลักส่วนของเกม 
ประกอบด้วยรูปภาพที่ได้จากการถ่ายรูปจากส่วนของการเรียนรู้ 
level ที่แสดงจ านวนข้อ คะแนน และปุ่มไมโครโฟนที่ให้ผู้ใช้ตอบ
ค าถาม โดยต้องพูดเสียงค าศัพท์ตรงกับภาพและออกเสียงถูกต้อง
จะได้ 1 คะแนนและแสดงเครื่องหมายถูก หากตอบผิดได้ 0 
คะแนนและแสดงเครื่องหมายผิด ผู้เล่นต้องตอบค าถามจนกว่า
จะหมดค าถามหรือผู้ใช้ต้องการจบเกม 
 

 
ภาพที่ 10 ตัวอย่างหน้าจอหลักส่วนของเกม 

 
5.6 หน้าจอแสดงคะแนน 
หน้าจอแสดงคะแนนรวมของผู้เล่น 
 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างหน้าจอแสดงคะแนน 
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6. สรุปผลการด าเนินงาน 
จากการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กโดยการประมวลผลภาพ โดยสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน 
 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน 

ด้านความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ชนิด ขนาด สีอักษรบนหน้าจอ
แอปพลิเคชัน 

4.3 0.67 ดีมาก 

ความเหมาะสมการวางปุ่มต่าง 
ๆ ในแอปพลิเคชัน 

4.3 0.67 ดีมาก 

ความสามารถของแอปพลิเคชัน
การออกเสียง 

4.0 0.82 ดีมาก 

ความสามารถของแอปพลิเคชัน
ส่วนของการฝึกพูด 

4.0 0.94 ดีมาก 

ความสวยงามของหน้าจอ 
แอปพลิเคชัน 

4.2 0.79 ดีมาก 

ประโยชน์ในการใช้งาน 
แอปพลิเคชัน 

4.5 0.71 ดีมาก 

ความสามารถของแอปพลิเคชัน
ส่วนของการประมวลผลรูปภาพ
เป็นค าศัพท์ 

4.2 0.92 ดีมาก 

ความสนุกในส่วนของการเล่น
เกม 

4.0 0.82 ดีมาก 

 
7. สรุปผล 

แอปพลิเคชันการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการประมวลผล
ภาพ พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เก่ียวกับผัก ผลไม้ และสัตว์ต่าง ๆ โดยการจดจ ารูปถ่าย และช่วย
ให้ฝึกฝนทักษะการออกเสียงได้ดียิ่งขึ้น โดยท าการทดสอบในแง่
ของความพึงพอใจในส่วนของการออกแบบของการใช้งานระบบ
ผลที่ได้คือค่าเฉลี่ย 4.19 จากคะแนนเต็ม 5 ซ่ึงอยู่ในระดับที่ดี
มาก แนวทางการวิจัยจะน าไปใช้ทดสอบในแง่การพัฒนาการของ
ผู้เรียนกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
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การฝึกแต่งประโยคและสุภาษิตส านวนไทยในรูปแบบเกม 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีน าเสนอเกมในรูปแบบเว็บไซต์โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับ
สุภาษิตส านวนไทยส าหรับเยาวชน เป้าหมายเพื่อเป็นสื่อช่วย
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาของชาติไม่ให้สูญหาย 
งานวิจัยน้ีประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) แบบฝึกหัดเติมค าให้
เป็นสุภาษิตส านวนไทยที่สมบูรณ์ ตรวจสอบความถูกต้องของค า
โดย ไลบราลี่ Difflib 2) เกมเลือกสุภาษิตส านวนไทยให้ตรงกับ
ความหมาย โดยเทียบกับชุดค าตอบ และ 3) แบบฝึกหัดแต่ง
ประโยคให้สอดคล้องกับสุภาษิตส านวนไทย โดยหาความสอด
ของแบบฝึกหัดแต่งประโยคใช้ Siamese Network โมเดล การ
ประเมินผลของงานวิจัย ใช้การประเมินความสามารถในการใช้
งานของผู้ใช้เ ว็บเบสเกม และประเมินค่าความแม่นย าของ 
Siamese_net โมเดล ซ่ึงการท า Usability Test มีค่าเฉลี่ย 7.9 
จาก 10 คะแนน ผลการประเมินความแม่นย าของ Siamese_net 
โมเดล คือ 0.878 
 
ค ำส ำคัญ: สุภาษิตไทย, ส านวนไทย, เกมฝึกแต่งประโยค, การ
ประมวลภาษาธรรมชาติ, Siamese One Shot 
 

ABSTRACT 
This research proposes web-based games about Thai 
proverb and idiom for youth. The goal is to be a means 
of preserving Thai culture of the nation not disappear. 
The scope of work including 3 part 1) the exercise for 
entry words to complete the proverbs by using Difflib 
Library 2) the exercise for choosing the proverb with 
matching describing sentence scoring by check with a 
set of the answer in database and 3) the practice for 
evaluating the consistency of proverb and user's 
sentence using the Siamese Network model. The 
evaluation of this research evaluates by the usability 
test result of web-based games and the accuracy of 

Siamese_net model. The result of usability test average 
score shows 7.9 from 10. The accuracy of Siamese_net 
model shows 0.878 
 
Keywords: Thai proverb, Thai Idiom, Practice Game for 
Composing, Natural Language Processing, Siamese      
One Shot 

1. บทน า 
สุภาษิต คือ ถ้อยค าหรือข้อความที่กล่าวสืบทอดต่อกันมา มี
ความหมายเป็นคติสอนใจหรือหลักความจริง ส่วนมากเป็นค า
คล้องจอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1) ค าสุภาษิตที่ เข้าใจ
เน้ือความได้ทันทีโดยไม่ต้องแปลความหมาย ตีความหมาย 2) ค า
สุภาษิตที่ยังไม่เข้าใจเ น้ือความน้ันในทันที ต้องแปลความ 
ตีความหมายก่อนถึงจะทราบความหมายที่แท้จริงของค าเหล่าน้ัน
[1] 

ส านวน คือ ถ้อยค าหรือข้ อความที่ มี ความหมาย เ ชิ ง
เปรียบเทียบมีความหมายเป็นนัยแฝงอยู่ มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่
ตรงตามรูปแบบภาษา น ามาใช้ให้มีความหมายแตกต่างไปจาก
ความหมายเดิมของค า ๆ น้ัน ใช้ถ้อยค าที่ไม่ยาวมากแต่กินความ
มาก ใช้ค าที่ไพเราะ สละสลวย คมคาย  ต้องอาศัยการตีความถึง
จะเข้าใจ [2] 

ในปัจจุบันสุภาษิตส านวนไทยยังคงมีอยู่ในการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษา ซ่ึงมี เ น้ือหาอยู่ ในห นังสื อเรียนหรื อเอกสาร
แบบฝึกหัดเป็นส่วนใหญ่ เพราะใช้เป็นเครื่องมืออบรมสั่งสอน
และชี้แนะให้เป็นคนดี เช่น คบคนพาลพาลไปหาผิด คบบัณฑิต
บัณฑิตพาไปหาผล ช่วยสะท้อนให้เห็นความคิด ความเชื่อใน
สังคมไทย เช่น คนดีผีคุ้ม อีกทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่
เก่ียวกับเศรษฐกิจและการท ามาหากิน เช่น เบี้ยต่อไส้ แสดงให้
เห็นถึงคนไทยกับธรรมชาติเก่ียวพันกันอย่างไร เช่น ตื่นแต่ไก่โห่ 
จากเหตุผลเหล่าน้ี ท าให้เห็นว่าสุภาษิตส านวนไทยมีความส าคัญ
ต่อการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ทั้งในเรื่องของการน ามาใช้เป็น

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) … 
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คติสอนใจและช่วยในการใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องและ
ไพเราะ สละสลวย และสามารถสร้างความน่าสนใจจากผู้ที่รับ
สารได้ ดังน้ันผู้พัฒนาจึงขอน าเสนอเกมในรูปแบบเว็บไซต์เพื่อให้
เยาวชนใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้และท าความเข้าใจใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสมตรงตามความหมาย อีกทั้งการใช้สุภาษิตส านวนไทยยัง
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาของชาติเพื่อไม่ให้สูญหาย
และเกิดความภาคภูมิใจในบรรพชนที่ได้สร้างสรรค์สิ่งเหล่าน้ีไว้ 
 

2. ทฤษฏแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 Deep Learning  
Deep Learning คือเครื่องมือที่ใช้ในการท านายผลลัพธ์ต่าง ๆ 
สามารถหาแบบแผนหรือสังเคราะห์ข้อมูลได้ดีกว่าองค์ความรู้เดิม
ที่ มีอยู่  โดยมีอัลกอริทึมที่ถูกสร้างขึ้นจากการน า Neural 
Network หลาย ๆ ชั้นมาต่อกัน โดยชั้น (Layer) แรกสุดจะท า
หน้าที่ในการน าข้อมูลเข้า (Input Layer) ชั้นสุดท้ายจะท าหน้าที่
ส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลอกมา (Output Layer) ส่วน
ชั้นระหว่าง ชั้นแรกสุด และชั้นสุดท้าย จะถูกเรียกว่า Hidden 
Layer โดย Hidden Layer ของแต่ละชั้นจะเปรียบเสมือน เซลล์
ประสาท (Neural) ที่ประกอบกันเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีหน้าที่ใน
การรับข้อมูลจากชั้นที่อยู่เหนือกว่ามาประมวลผล  และส่งข้อมูล
ที่ประมวลผลเสร็จแล้วไปชั้นที่อยู่ถัดไป  ข้อดีในการส่งข้อมูลแบบ
น้ีก็คือ ชั้นแต่ละชั้นสามารถที่จะมีค่าถ่วงน้ าหนัก (Weight) ค่า
ความเอนเอียงของข้อมูล (Bias) และ Activation Function ที่
เป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกันได้ ยิ่งป้อนข้อมูลให้กับโมเดลมากเท่าไร  
ชั้นแต่ละชั้นก็จะสามารถสกัด Feature ที่มีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น [3]   

หลักการของ Deep Learning เป็น ANN ที่เป็นหลาย 
ชั้น และจะใช้การประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) 
ท าให้ระบบสามารถตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ สามารถ
ประมวลผลได้ครั้งละจ านวนมาก ช่วยให้การเรียนรู้ของเครื่อง
สามารถให้ผลลัพธ์ในการตัดสินใจ และคาดการณ์ได้ดีมากขึ้น 
เปรียบได้กับการสร้างสัญญาณการมองเห็น ที่ประกอบไปด้วย
หน่วยเซลล์ต่าง ๆ ในการที่เครื่องจะสามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ก็
จ าเป็นที่จะต้องมี “องค์ความรู้ (Knowledge)”ก่อน [4] ดังภาพ
ที่ 1  

 
ภาพที่ 1 แผนภาพการท างานของ Deep Learning ส าหรับเรียนรู้จดจ า

ใบหน้า [4] 

2.2 The Evaluation of Thai Poem's Content 
Consistency using Siamese Network  
งานวิจัยน้ีกล่าวถึงเรื่องของการประเมินความสอดคล้องของ
เน้ือหาบทกวีไทยโดยใช้ Siamese Network [5] โดยงานวิจัยน้ี
กล่าวถึงรูปแบบและผลของการประเมินความสอดคล้องของ
เ น้ือหาบทกวีของไทยโดยใช้  Siamese Network 3 แบบ 
ประกอบด้วย 1) Merge Vector Model 2) Siamese Absolute 
Different Model 3 )  Siamese Dot Vector Model ทั้ ง  3 
โมเดลน้ีมีข้อมูลเข้า คือ ค าใน 1 วรรคของกลอนสุภาพ โดยมี
กระบวนการท างาน ดังน้ี  

1) Merge Vector Model มีกระบวนการท างานดัง
ภาพที่ 2 การป้อนข้อมูลเข้าจะเหมือนกับแบบจ าลองพื้นฐาน 
CNN แต่ การ เข้ ารหั สประ โยคจะ มีค่ าถ่ วง น้ าห นักในชั้ น 
Embedding 1DCNN  ผลลัพธ์ที่ได้จาก Embedding 1DCNN 
จะเชื่อมต่อกับเวกเตอร์คู่ใหม่ของวรรคในบทกวี และ  Dense 
layer ท างานในการค านวณคะแนนความคล้ายคลึงด้วยฟังก์ชัน 
sigmoid  

 
ภาพที่ 2 Merge Vector Model[5] 

 
  2 )  Siamese Absolute Different Model  มี
กระบวนการท างานดังภาพที่ 3 ซ่ึงใช้สมการเพื่อค านวณความ
แตกต่างแน่นอนระหว่าง 2 เวกเตอร์ และ  Dense layer ด้วย
ฟังก์ชัน sigmoid  

 
ภาพที่ 3 Siamese Absolute Different Model [5] 

 
จากภาพที่ 3 L 1 คือ ระยะทาง  = | h (x 1 (- h (x 2 ( | เม่ือ x1 
เป็นบทกวีประโยคที่ 1 และ x2 เป็นบทกวีประโยค 2 และ h (x) 
คือ 1D CNN เพื่อสร้างความยาวคงที่ของเวกเตอร์ 
 3) Siamese Dot Vector Model มีกระบวนการ
ท างานดังภาพที่ 4 มีความแตกต่างจาก 2 โมเดลของ Siamese ที่

111



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 
กล่าวมาข้างต้น คือ 1. Merge Vector Model และ 2. Siamese 
Absolute Different Model มีความแตกต่างโดยใช้ผลคูณ Dot 
ของ 2 เวกเตอร์  

 
ภาพที่ 4 Siamese Dot Vector Model [5] 

 
น า 3 โมเดลน้ีมาเปรียบเทียบกับแบบจ าลองพื้นฐาน CNN 
(Convolutional Neural Network หรือ โครงข่ายประสาทแบบ
คอนโวลูชัน) โดยใช้ข้อมูลการฝึกอบรมเป็นบทกวีภาษาไทย 
14,173 คู่ และข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของบทกวี
ภาษาไทย 3,544 คู่ ทุกโมเดลเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 
One Shot ซ่ึ ง ผลค วามแ ม่ นย า ข อ ง  Siamese Absolute 
Different Model ใกล้เคียง 100% ค่าเฉลี่ยของมาโคร F1-
score คือ 99.27% พื้นที่ภายใต้เส้นโค้งคือ 0.997 ใกล้กับค่าที่
สมบูรณ์  

3. องค์ประกอบของระบบ 

 
ภาพที่ 5 ภาพรวมการท างานของระบบ 

 
ในภาพที่ 5 คือภาพรวมการท างานของระบบ แบ่งออกได้

เป็น 4 ส่วน ดังน้ี  
ส่วนที่  1 คือส่วนติดต่อผู้ ใช้ เป็นส่วนที่รายงานผลและ

แสดงผลให้แก่ผู้ใช้โดยผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบผ่าน LINE Login จึงจะ
สามารถใช้งานส่วนต่าง ๆ ภายในระบบได้ ซ่ึงมีการใช้งานหลักให้

เลือก 5 รูปแบบ ประกอบด้วย 1. จัดอันดับ 2. สุภาษิตและ
ส านวน 3.แบบทดสอบ 4. แต่งประโยค 5. เล่นเกม  

ส่วนที่  2 คือส่วนของฐานข้อมูล เป็นส่วนที่ เ ก็บส านวน
สุภาษิตไทยพร้อมความหมาย ข้อมูลของผู้ใช้ คะแนน   

ส่ วนที่  3 คื อ  API ชื่ อ  Siamese_net เป็นส่ วนที่ จะ น า
ประโยคมาตัดค า และประเมินหาความสอดคล้อง ผ่าน URL และ
ส่งค่าความเชื่อม่ันไปส่วนที่ 1 ส่วนติดต่อผู้ใช้   

ส่วนที่ 4  คือ LINE Social API v 2.1 เป็น API ที่ใช้เรียก
แพลตฟอร์ม LINE เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ประจ าตัวของผู้ใช้ และขอสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ ผ่าน URL 
https: / / access. line. me/ oauth2/ v2. 1/ authorize โ ด ย 
access token เป็น ข้อมูลที่ได้จากการขอสิทธ์ิเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ 
และถูกส่งกลับมาส่วนที่ 1 ส่วนติดต่อผู้ใช้ 
3.1 หน้าจอส่วนตดิต่อผู้ใช ้
 ผู้พัฒนาใช้ภาษา PHP, HTML5, CSS, JavaScript, 
JSON  เพื่อสร้างหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยหน้าจอประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 1) หน้าเริ่มต้น ประกอบไปด้วย หมวดสุภาษิตและ
ส านวน หมวดแบบฝึกหัดเติมค า หมวดฝึกแต่งประโยค และ
หมวดเกม ดังภาพที่ 6 หน้าเริ่มต้น  

 
ภาพที่ 6 หน้าเร่ิมต้น 

 2) หน้าสมัครสมาชิก จะปรากฏขึ้นเม่ือกดปุ่มในหน้า
แรก ดังภาพที่ 7 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพที่ 7 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 3) หน้าหลักของฉัน เป็นหน้าที่แสดงข้อมูลผลรวม
ทักษะและความช านาญ ซ่ึงประกอบไปด้วยค่าประสบการณ์ 
(Level) , ค่าระดับความช านาญ และข้อมูลอธิบายที่มาของ
ประสบการณ์และระดับความช านาญ ดังภาพที่ 8 หน้าหลักของ
ฉัน 

1 

3 

4 
2 
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ภาพที่ 8 หน้าหลักของฉัน 

 4) หน้าสุภาษิตและส านวน เป็นหน้าหลักของการรู้จัก
สุภาษิตส านวนไทยในหมวดอักษรต่าง ๆ เม่ือกดปุ่มเลือกหมวด
จะแสดงสุภาษิตส านวนไทยพร้อมความหมายของสุภาษิตส านวน
ไทย หรือกดค้นหาจะแสดงผลการค้นหา ดังภาพที่ 9  หน้า
สุภาษิตและส านวน 

 
ภาพที่ 9  หน้าสุภาษติและส านวน 

 5)  หน้าแบบฝึกหัดเติมค า ประกอบด้วยแบบฝึกหัด
แบบง่าย และแบบฝึกหัดแบบยาก ดังภาพที่ 10   หน้า
แบบฝึกหัดเติมค า 

 

ภาพที่ 10 หน้าแบบฝึกหัดเติมค า 

 6)   หน้าแสดงผลแบบทดสอบ จะปรากฏเม่ือกดปุ่ม
ส่งค าตอบในหน้าแบบฝึกหัดเติมค า ดังภาพที่ 11 หน้าแสดงผล
แบบฝึกหัดแบบง่าย 

 

ภาพที่ 11 หน้าแสดงผลแบบฝึกหัดแบบง่าย 

 7)  หน้าแต่งประโยค ให้แต่งประโยคในช่องว่างเพื่อ
หาความสอดคล้อง ดังภาพที่ 12 หน้าแต่งประโยค 

 
ภาพที่ 12 หน้าแต่งประโยค 

 8)   หน้าผลการแต่งประโยค จะปรากฏเม่ือกดปุ่มส่ง
ค าตอบจากหน้าแต่งประโยค ดังภาพที่ 13 หน้าผลการแต่ง
ประโยค 

 
ภาพที่ 13 หน้าผลการแตง่ประโยค 

9) หน้าเล่นเกม ประกอบด้วยชุดค าถามของเกม
ทั้งหมด 10 ชุด และวิธีการเล่น ดังภาพที่ 14 หน้าเล่นเกม 

 
ภาพที่ 14 หน้าเล่นเกม 

10) หน้าตัวเกม จะปรากฏเม่ือเลือกชุดถามในหน้าเล่น
เกม ดังภาพที่ 15 หน้าตัวเกม 

 
ภาพที่ 15  หน้าตัวเกม 

 11) หน้าแสดงผลการเล่นเกม จะปรากฏเม่ือตอบ
ค าถามครบ 15 ข้อ ดังภาพที่ 16 หน้าแสดงผลการเล่นเกม 
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ภาพที่ 16 หน้าแสดงผลการเล่นเกม 

 
3.2 การค านวณคะแนน 
 การค านวณคะแนน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 1) คะแนนแบบฝึกหัดเติมค า มาจากคะแนนครั้งล่าสุด
ที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดเติมค าลง Database ของระบบ โดย
จะมีการตรวจค าตอบและคิดคะแนน ดังภาพที่ 17 ในการตรวจ
ค าตอบของแบบฝึกหัดเติมค าผู้พัฒนาเลือกใช้ ไลบราลี่ Difflib 
เพื่อเปรียบเทียบล าดับของข้อความหรือเปรียบเทียบล าดับของ
อักขระระหว่างชุดค าตอบกับค าตอบของผู้ใช้ และน าผลลัพธ์ที่ได้
แปลงเป็นคะแนน 

 
ภาพที่ 17 ขั้นตอนการตรวจค าตอบและคดิคะแนนของแบบฝึกหัดเติมค า 

2) คะแนนเล่นเกม มาจากคะแนนที่ได้จากการเล่นเกม
แต่ละครั้งลง Database ของระบบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังน้ี  

 - คะแนนเวลาในการตอบเร็วของข้อที่ตอบถูก ซ่ึงในแต่
ละข้อมีเวลา 40 วินาที 
  เหลือเวลา ช่วง 40 - 30 วินาที คิดเป็น 2 
คะแนน 
  เหลือเวลา ช่วง 29 - 20 วินาที คิดเป็น 1 
คะแนน 

  เหลือเวลา ช่วง 19 - 0 วินาที คิดเป็น 0 
คะแนน 

3) คะแนนแต่งประโยค มาจาก API ชื่อ Siamese_net 
ซ่ึงจะอธิบายการท างานโดยละเอียดในหัวข้อที่ 3.3 หลังจากเข้า 
API ประเมินความสอดคล้องผลที่ได้คือค่าความเชื่อม่ัน และใช้ค่า
ความเชื่อม่ันค่าครั้งล่าสุดที่ได้จากการแต่งประโยคแปลงเป็น
คะแนนเก็บลง Database ของระบบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังน้ี 

 - ค่าความเชื่อม่ัน ช่วง 0 - 0.09 คิดเป็น 0 คะแนน 
 - ค่าความเชื่อม่ัน ช่วง 0.1 - 0.29 คิดเป็น 1 คะแนน 
 - ค่าความเชื่อม่ัน ช่วง 0.3 - 0.49 คิดเป็น 2 คะแนน 
 - ค่าความเชื่อม่ัน ช่วง 0.5 - 0.69 คิดเป็น 3 คะแนน 
 - ค่าความเชื่อม่ัน ช่วง 0.7 - 0.89 คิดเป็น 4 คะแนน 
 - ค่าความเชื่อม่ัน ช่วง 0.9 - 1.00 คิดเป็น 5 คะแนน 

 
3.3 API ประเมินความสอดคล้อง 

API ชื่อ Siamese_net เป็นส่วนที่จะน าประโยคมาตัด
ค า และประเมินหาความสอดคล้อง โดยมีขั้นตอนการท างานดัง
ภาพที่ 18 กระบวนการท างานของ API ชื่อ Siamese_net 

 
ภาพที่ 18 กระบวนการท างานของ API ชื่อ Siamese_net 

  
การท างานของตัวประเมินความสอดคล้อง เริ่มจากการ

น าประโยคที่ผู้ใช้แต่งและความหมายของส านวนที่รับมาจาก
ระบบไปตัดค าและเติม PAD เป็นการเตรียมข้อมูลก่อนเข้าสู่
โมเดล เม่ือข้อมูลเข้าสู่ โมเดลและประเมินความสอดคล้อง 
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ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าความเชื่อม่ันที่อยู่ระหว่าง (0,1) และส่งค่าความ
เชื่อม่ันในรูปของ JSON กลับมาที่ระบบหรือบนหน้าเว็บ  
3.4 กระบวนการสร้างโมเดล Siamese_net 

โมเดล Siamese_net มีกระบวนการสร้างดังต่อไปน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมข้อมูลชุดฝึก 9000 ชุด โดยชุดข้อมูล

ที่กล่าวน้ี คือ ส านวน และความหมายของส านวน แบ่งเป็นข้อมูล
ที่มีความหมายสอดคล้องกับส านวน 4500 ชุด และข้อมูลที่มี
ความหมายไม่สอดคล้องกับส านวน 4500 ชุด และเตรียมข้อมูล
ชุดทดสอบ 1500 ชุด ซ่ึงเป็นข้อมูลชุดที่เหมือนกับขอบเขตของ
สุภาษิตและส านวนไทยตามที่กล่าวไว้บทที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 น าแต่ละส านวนและความหมายของ
ส านวนมาตัดค าและเติม PAD ให้ครบ 61 ตัวอักขระ (จ านวน
อักขระในแต่ละส านวน มีความยาวมากที่สุด คือ 61 ตัวอักขระ 
ตอ่ 1 ส านวน) 
 ขั้นตอนที่ 3 น าค าที่ตัดไปแปลงเป็นตัวเลข   
 ขั้นตอนที่ 4 น าตัวเลขที่ได้จากการแปลงเข้าโมเดล  
ตอ่ไป 
 
3.5 โมเดล Siamese_net 
 โมเดล Siamese_net มีการป้อนข้อมูลเข้าเหมือนกับ
แบบจ าลองพื้นฐาน CNN ประกอบไปด้วย Left_Input และ 
Right_Input ข้อมูลเข้าน้ี คือ ตัวเลขที่ได้จากการแปลงของ
ส านวนและความหมาย เก็บเป็น NumPy Array  และแปลง
ตัวเลขให้เป็น Zero Vector เม่ือเข้าสู่ขั้นตอน Input Matrix โดย 
Left_Input คือ ส านวน Right_Input คือ ความหมายของส านวน 
และขั้นตอนการท า มี 3 ชั้น ประกอบไปด้วย  
 1) Embedding 1DCNN มีกระบวนการคล้าย 
Convolutional Neural Network Model  
 ในการท า Embedding 1DCNN มีค าสั่ง ดังน้ี 
         - Input Matrix  คือ การสร้างเมทริกซ์ ขนาด 61*300 
ซ่ึงขนาดความกว้างสัมพันธ์กับข้อมูลเข้า 
         - Convolutional คือ การสกัด features โดยเลือก 
Filters  64 แผ่น และ Kernel ขนาด 3* 300 
         - LeakyReLU คือ Activation Function  
         - BatchNormalization คือ เทคนิคที่น ามาใช้ร่วมกับ 
LeakyReLU 
         - MaxPooling คือ ตัวกรองที่หาค่าสูงสุดในบริเวณที่ตัว
กรองทาบอยู่ โดยก าหนดให้มีขนาด = 2  
         - Flatten คือ ค าสั่งรวมเลเยอร์ 
         - Dense คือ Hidden Layer ก าหนดจ านวน Hidden 
Node = 32  
         - Dropout คือ วิธี regularization แบบหน่ึง โดย
ก าหนด rate = 0.2  

         - Activation คือ การประมวลผลลัพธ์ที่ควรได้ โดยใช้ 
Sigmoid function 
 2) L1_distance โดยค านวณตามสมการ | h (x 1 (- h 
(x 2 ( | เม่ือ x1 คือ การเข้ารหัส Left_Input หลังจากที่ท า 
Embedding 1DCNN และ x2 คือ การเข้ารหัส Right_Input 
หลังจากที่ท า Embedding 1DCNN 
 3) Dense การหาผลลัพธ์ หรือ Output ท านายจากค่า 
L1_distance โดยใช้ฟังก์ชัน Sigmoid   
 โมเดล Siamese_net มีใจความสรุป ดังภาพที่ 19  
และมีการค านวณหาค่า loss โดยใช้ฟังก์ชัน Binary cross-
entropy เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Adam(0.0001, beta_1=0.9, 
beta_2=0.999) 

 
ภาพที่ 19  Model Summary 

 
4. การทดสอบ และผลการทดสอบ 

เน่ืองจากงานวิจัยน้ีน าเสนอเกมในรูปแบบเว็บ ดังน้ันจึงมีการ
ทดสอบ Usability Test และการประเมินประสิทธิภาพของ
โมเดล ดังจะอธิบายในหัวข้อที่ 4.1 และ 4.2  
4.1 การทดสอบ Usability Test ของ Web-based Game 
งานวิจัยน้ีมีการทดสอบ Usability Test เพื่อประเมินการท างาน
ของระบบตามวิธีทดสอบแบบ Heuristic Evaluations [6] โดย
ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย 5 คน ซ่ึงเป็นนักเรียนระดับประถม
ปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีรายละเอียดและผลการ
ทดสอบ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การท า Usability Test ส่วนตดิต่อผู้ใช ้
ขั้นตอนการทดสอบ ผล

คะแนน 
แสดงให้ผู้ใช้เห็นว่าก าลังท าอะไรอยู่ 8.8/10 
โลกความจริงของผู้ใช้กับหน้าจอต้องสอดคล้อง
กัน 

8/10 

การควบคุมหรือการเลือกค าสั่งต่าง ๆ ของสื่อมี
ความคล่องตัวและควบคุมง่าย 

7.4/10 

ความสม่ าเสมอในการออกแบบ มีมาตรฐาน 8/10 
มีการตรวจจับ error ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 7/10 
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ขั้นตอนการทดสอบ ผล
คะแนน 

สามารถท าตามต้องการได้เพียงแค่มองดูก็เข้าใจ 8.2/10 
ใช้งานได้เร็ว เปลี่ยนเมนูหรือสามารถเคลื่อนย้าย
ได้ตามต้องการ 

7/10 

ออกแบบเรียบง่าย 8.6/10 
ข้อความแสดงความผิดพลาด 7.6/10 
คู่มือการใช้งาน 8.4/10 

รวม 79/100 
 
4.2 การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล Siamese_net  
ในการประเมินประสิทธิภาพของโมเดล ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ 
คือ สุภาษิตและส านวนไทย มีจ านวนทั้งหมด 1500 ส านวน โดย
รวบรวมข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและหนังสือที่เก่ียวกับสุภาษิตและ
ส านวนไทย  เตรียมข้อมูลโดย น าข้อมูลติด Label 0 คือ ไม่
สอดคล้อง และ Label 1 คือ สอดคล้อง ก าหนด batch_size 
เท่ากับ 32 และจ านวนรอบ (epochs) เท่ากับ 2000 ในรอบที่ 1 
ค่า Accuracy อยู่ที่ 0.4970 และรอบที่ 2000 อยู่ที่ 0.8783 ดัง
ภาพที่ 20   

 
ภาพที่ 20  กราฟแสดงผลค่า Accuracy 

จากภาพที่ 20  กราฟแสดงผลค่า Accuracy ที่แสดงให้เห็น
ว่ามีความแม่นย าของตัวแบบที่ใช้ในการประเมินความสอดคล้อง
อยู่ที่ 87.83%  

งานวิจัยน้ีฝึกสอน Siamese_net โมเดล และเรียกใช้เพื่อ
ประเมินความสอดคล้องของประโยคโดยผู้วิจัยได้สร้าง API ชื่อ 
Siamese_net ขึ้น ดังน้ันเพื่อทดสอบการท างานของ API จึงใช้ 
Postman  ในการส่ง Request ด้วย และดู Response ที่ได้
กลับมา ดังภาพที่ 21 ซ่ึง q1 เป็นตัวแปร หมายถึง ความหมาย
ของสุภาษิต และ a1 เป็นตัวแปร หมายถึง ประโยคที่ผู้ใช้แต่ง 
เม่ือใส่ค่าให้กับ 2 ตัวแปรน้ีและกดส่ง ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาคือ 
0.999 เป็นค่าความเชื่อม่ันของการหาความสอดคล้องระหว่าง
ความหมายของสุภาษิตกับประโยคที่ผู้ ใช้แต่ ง ถือว่ามีความ
สอดคล้องมาก เพราะค่าเข้าใกล้ 1   

 
ภาพที่ 21  การทดสอบ API ผ่าน Postman 

 
 ภาพที่ 22  ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ไม่สอดคล้อง ผลลัพธ์ที่
แสดงออกมาคือ 0.0001 ถือว่าไม่ค่อยมีความความสอดคล้อง 
เพราะค่าเข้าใกล้ 0 

 
ภาพที่ 22 ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ไม่สอดคล้อง 

 
5. สรุปผล 

งานวิจัยน้ีน าเสนอเกมในรูปแบบเว็บไซต์ที่ เก่ียวกับสุภา ษิต
ส านวนไทยเหมาะส าหรับเยาวชน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
เพิ่มความเข้าใจเก่ียวกับสุภาษิตส านวนไทยโดยการท าแบบฝึกหัด
เติมค าให้เป็นสุภาษิตส านวนไทยที่สมบูรณ์ และช่วยพัฒนาทักษะ
การใช้สุภาษิตส านวนไทยในการสื่อสารออกมาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมด้วยการเล่นเกมเลือกสุภาษิตให้ตรงกับความหมายและ
การแต่งประโยคให้สอดคล้องกับสุภาษิตที่ได้รับ อีกทั้งยังได้สื่อที่
ช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาของชาติทีพัฒนาใน
รูปแบบเว็บไซต์  

อย่างไรก็ตามเกมฝึกแต่งประโยคและสุภาษิตส านวน
ไทยในรูปแบบเว็บไซต์สามารถเพิ่มฟังก์ชันที่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ภาษาเพื่อให้มีความหลากหลาย เพิ่มความสนุก และปรับ
รูปแบบให้ใช้งานได้ง่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ 
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บทคัดย่อ 
เว็บแอปพลิเคชันการจัดการการออกแบบและขายส่งบรรจุภัณฑ์
ส าหรับบริษัท แอคทีฟ คูชั่น ดีไซน์ จ ากัด  เพื่อช่วยปรับปรุง
ระบบงานเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยในปัจจุบันจะมีปัญหาการ
จัดเก็บ ข้อมูล จ านวนวัตถุดิบภายในคลัง การสั่งซ้ือวัตถุดิบ 
จ านวนสินค้า การขายสินค้า และการบริการต่าง ๆ ซ่ึงเว็บแอป
พลิเคชันจะช่วยแก้ปัญหาที่มีในระบบเดิม โดยท าการวิเคราะห์
ระบบงานใหม่ และช่วยการ จัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล เพื่อ
เพิ่มความสะดวกในการค้นหา และแก้ไขข้อมูลที่เร็วยิ่งขึ้น เป็น
การ เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบให้ดีขึ้น หลักการ
ท างานของระบบจะแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ผู้บริหาร ผู้ดูแล
ระบบ พนักงาน ลูกค้าและบุคคลทั่ วไป โดยสิท ธ์ิ น้ันจะมี
กระบวนการท างานที่แตกต่างกัน เว็บแอปพลิเคชันส าหรับการ
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ข า ยส่ ง บ ร ร จุภั ณ ฑ์ อ อ ก แ บบ เป็ น  Web 
Application ใช้ PHPMyAdmin ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล 
พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP, HTML, CSS และ Java Script  
ผลที่ได้จากการน าเว็บแอปพลิเคชันการออกแบบและขายส่ง
บรรจุภัณฑ์ไปใช้คือสามารถช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ 
ของบริษัทได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้ดูแลกิจการ พนักงาน และลูกค้า
ได้รับความสะดวกในการท างานและการใช้บริการ 
 
ค ำส ำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, การจัดการการออกแบบและขาย
ส่งบรรจุภัณฑ์, แอคทีฟ คูชั่น ดีไซน์ 

 
ABSTRACT 

Web Application Design and Packaging Wholesale 
Management for Active Cushion Design Co., Ltd. to help 
improve the existing system currently in use. In the 
present, there is a problem of storing the amount of 
raw materials in the warehouse. Ordering of raw 
materials, quantity of products, selling of goods and 
various services which the web application will help to 

solve the problems in the old system. By analyzing the 
new system and helping to store data in the database 
To increase search convenience And revise the 
information faster, increasing the efficiency of the 
system. The working principle of the system is divided 
into 5 categories which are administrators, 
administrators, employees, customers and general 
people. With rights that have different work processes 
Web applications for designing and wholesale 
packaging. Design as a Web Application. Use 
PHPMyAdmin to help in database management. 
Developed using PHP, HTML, CSS and Java Script. The 
result of using web application, design and wholesale 
package is that it can help to manage the company's 
information well. Enabling business executives, 
employees, and customers to be comfortable in 
working and using the service. 
 
Keywords: web application, management design, 
wholesale packaging, Active Cushion Design 
 

1. บทน า 
บริษัทแอคทีฟ คูชั่น ดีไซน์ จ ากัด เริ่มก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2562 
ตั้งอยู่ที่ 78/95 ม. 23 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
เป็นร้านจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ ที่รับออกแบบงานดีไซน์ให้ลูกค้า 
โดยใช้เครื่อง Die Cut ที่สามารตัดงานได้หลากหลายรูปแบบ 
ตามที่ลูกค้าต้องการ ซ่ึงระบบเดิมน้ันใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel ในการเก็บข้อมูลสินค้า ราคาของสินค้าที่ ซ้ือ ในการเพิ่ม
ข้อมูลอาจจะท าให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลได้  

เ น่ืองจากบริษัทแอคทีฟ คูชั่น ดีไซน์ จ ากัด การ
ออกแบบและขายส่งบรรจุภัณฑ์ในแต่ครั้ง ลูกค้าต้องมีการ 

118



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

 

จัดเตรียมเอกสารที่มีอยู่จ านวนมาก เช่น ภพ.20 (ใบทะเบียน
ภาษีมูลเพิ่ม)หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทของลูกค้า เอกสาร
การวางบิลของลูกค้า และชื่อที่อยู่ และเลขที่ ประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี จึงมีความยากต่อการตรวจสอบของพนักงานเม่ือมีลูกค้าที่
เป็นจ านวนมาก 

ดังน้ัน บริษัทแอคทีฟ คูชั่น ดีไซน์ จ ากัดจึงหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยบริษัทแอคทีฟ คูชั่น ดีไซน์ จ ากัด 
ต้องการน าเอาระบบการจัดการเว็บแอปพลิเคชันการจัดการการ
ออกแบบและขายส่งบรรจุภัณฑ์ ให้อยู่ในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับข้อมูลต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนของลูกค้า ข้อมูลสินค้า เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
ให้บริการ ท าให้เกิดความสะดวกในการจัดการเก็บและค้นหา
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ความหมายของบรรจุภัณฑ์ 
“บรรจุภัณฑ์” หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ท าจากวัสดุใด ๆ ที่
น ามาใช้ส าหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ล าเลียง จัดส่ง และน าเสนอสินค้า 
ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือ
ผู้บริโภค 
“บรรจุภัณฑ์” ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์ส าหรับการขาย (Sales 
packaging) หรือบรรจุภัณฑ์ล าดับที่หน่ึง ได้แก่บรรจุภัณฑ์ที่ใช้
เป็นส่วนหน่ึงของการขายของให้กับผู้ใช้รายสุดท้ายหรือผู้บริโภค 
ณ จุดซ้ือ บรรจุภัณฑ์กลุ่ม (Group packaging) หรือบรรจุภัณฑ์
ล าดับที่สอง ได้แก่บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ที่จุดซ้ือกลุ่มสินค้าที่มีจ านวน
ขายมากกว่าหน่ึง ไม่ว่าสินค้าน้ันจะถูกขายให้กับผู้ใช้รายสุดท้าย
หรือผู้บริโภคหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าบรรจุภัณฑ์น้ีจะถ ูกใช้เพื่อ
การดึงสินค้าจากชั้นวางของ ณ จุดขายก็ตาม บรรจุภัณฑ์น้ี
สามารถถูกดึงออกจากสินค้าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะ
เฉพาะตัวของสินค้า บรรจุภัณฑ์ส าหรับการขนส่ง หรือบรรจุ
ภัณฑ์ล าดับที่สาม ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ ใช้ส าหรับช่วยในการ
ล าเลียงและขนส่งสินค้า ที่ขายจ านวนมากหรือกลุ่มบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อป้องกันความเสียหายทางกายภาพระหว่างการขนส่ง บรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับการขนส่งไม่รวมตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับการขนส่ง
ทาง ถนน รางเลื่อน เรือหรือทางอากาศ [1] 
2.2 ความหมายของ Die cut 
ไดคัท คือ การตัดขอบกระดาษแต่ไม่เหมือนกับการเจียน การ
เจียนจะตัดเป็นเส้นตรง ส่วนไดคัท เป็นการตัดขอบตามรูปทรง
ต่าง ๆ จะหยักจะโค้งอย่างไรก็ได้ ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าการเจียน 
เพราะจะต้องมีบล็อก อีกความหมายหน่ึง ในการท าอาร์ตเวิร์ค 
คือการลบฉากหลังของภาพออก เช่น ถ่ายภาพสินค้าฉากหลังไม่
สวยงาม ลบฉากหลังออกเพื่อน าไปวางลงบนฉากหลังอ่ืน หรือ
ไม่เช่นน้ันก็ปล่อยเป็นฉากหลังขาว และการไดคัทงานสิ่งพิมพ์

หรือการปั๊ม และเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับงานพิมพ์ไม่ว่า
จะเป็นงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล หรือ งานพิมพ์ออฟเซ็ทก็
สามารถท าได้ งานไดคัทเป็นการปั๊มกระดาษ ออกเป็นชิ้นงานใน
รูปแบบต่าง ๆ  ขึ้นอยู่กับการออกแบบโดยใช้ใบมีดดัดโค้งงอเป็น
แม่แบบ (บล็อค) แล้วจึงปั๊มไดคัทตามรูปแบบน้ัน ๆ เช่น ไดคัทรูป
ดาว   ไดคัทมุมมน  นามบัตร งานไดคัทป้ายสินค้าส าหรับติดชั้น
วางสินค้า งานพิมพ์ป้ายแท็ก (Tag)  สินค้า Tag Label หรือ
ไดคัท การ์ด สติ๊กเกอร์ งานกล่องกระดาษ งานพิมพ์กล่องบรรจุ
ภัณฑ์  Packaging  งานพิมพ์ป้ายแขวนลูกบิดประตู งานไดคัทที่
คั่นหนังสือซ่ึงต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญในการ
ปรับตั้งเครื่องเพื่อให้ได้จังหวะ การไดคัทการถ่ายเทน้ าหนักจาก
บล็อคสู่งานพิมพ์ให้ได้พอดีแต่ไม่ให้กระดาษแตกหรือฉีกขาด [2] 
2.3 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการขายสินค้า 
กระบวนการเสนอสินค้าและบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ชื้อ และผู้ซ้ือตัดสินใจซ้ือด้วยความพึงพอใจ โดยมี
พนักงานขาย คือผู้ที่ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับสินค้า
หรือบริการ เพื่อให้ผู้ซ้ือเห็นคุณค่า หรือประโยชน์ ที่จะได้รับจาก
การซ้ือสินค้าหรือบริการแล้วตัดสินใจ ด้วยความพอใจ [3] 
 
2.4 WebApplication 
ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรือ เรียกโดย
ทับศัพท์ว่า เว็บแอปพลิเคชัน คือ  โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วย
โปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ต
หรือ อินทราเ น็ต   เ ว็บแอปพลิ เคชันเป็นที่ นิยมเ น่ืองจ าก
ความสามารถในการอัปเดทและดูแลโดยไม่ต้องแจกจ่ายและ
ติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ เว็บแอปพลิเคชัน ได้แก่ เว็บเมล 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา 
บล็อก วิกิ เป็นต้น [4] 
2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ณัฐวุฒิ  จิระพงษธรฯ (2556 : บทคัดย่อ) โครงงานพิเศษระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจท ากระเป๋า กรณีศึกษาธุรกิจของ
คุณวนิดา สุรินทร์เซ็ง จัดท าขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไข
ปัญหาความซับซ้อนของข้อมูล ลดความผิดพลาดในการจัดเก็บ
และสรุปรายการต่าง ๆ ในการท างานด้วยระบบเดิม คือ การ
บันทึกในลงสมุดโดยพนักงานท าการจดรายรับ–รายจ่ายและ
รายงานต่าง ๆ ซ่ึงส่งข้อมูลโดยกระดาษ ท าให้เกิดความยุ่งยาก 
ความล่าช้าในการด าเนินงานและเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง จึง
มีความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อบริหารธุรกิจท ากระเป๋า เป็น
เว็บแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP และใช้ Xampp 
เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ [5] 
ภาคภูมิ  เทพพิทักษ์ (2556 : บทคัดย่อ) ร้านไม้ทองเฟอร์นิเจอร์ 
ด าเนินธุรกิจ รับท า-จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง หลากหลายชนิด
อาทิ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เตียงนอน เป็นต้น ในแต่ละวันจะมีลูกค้ามา
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ติดต่อสั่งซ้ือ สั่งท า สั่งจอง รวมถึงน าเฟอร์นิเจอร์ที่ช ารุดมาซ่อม 
จึงต้องมีการจดบันทึก  และเก็บข้อมูลต่าง ๆ บางครั้งอาจมีข้อมูล
สูญหาย ดังน้ันเพื่อความสะดวกจึงได้จัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของทางร้าน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น [6]     
มงคล อาจอ านวยฯ (2558 : บทคัดย่อ) ระบบสารสนเทศส าหรับ
การจัดการร้านขายต้นไม้ได้พัฒนาขึ้น ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ 
ตั้งแต่การจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการสั่งซ้ือ ข้อมูลสินค้าคง
คลัง และการจัดการชนิดพันธ์ุไม้ ระบบสารสนเทศส าหรับการ
จัดการร้านขายต้นไม้จะช่วยแก้ปัญหาระบบการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลลงเอกสารแบบเดิม ระบบที่จัดท าสามารถแก้ปัญหา
การบันทึกข้อมูลการสั่ง ซ้ือที่ล่าช้าได้ ท าให้การจัดเก็บข้อมูล
สะดวกและถูกต้องมากยิ่งขึ้น และลดการสิ้นเปลืองเอกสารใน
การจัดเก็บข้อมูล [7] 

 
3. ขั้นตอนและวิธกีารด าเนินงาน 

3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม  
จากการวิเคราะห์และศึกษาระบบงานเดิมของ บริษัท แอคทีฟ 
คูชั่น ดี ไซน์ จ ากัด จะมีการจัดเ ก็บข้อมูลลงในโปรแกรม 
Microsoft Excel และการจดบันทึกไม่ว่าจะเป็นรายการสั่ง ซ้ือ 
การสั่งท า การขาย การเสนอ ราคา รายการสินค้ารายชื่อลูกค้า 
และอ่ืน ๆ ล้วนแต่เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ ในรูปแบบของ
โปรแกรม Microsoft Excel และรูปแบบเอกสาร ซ่ึงท าให้เกิด 
ความยุ่งยากในการจัดเก็บ การค้นหาข้อมูล และการ  ออก
เอกสารรายงานต่าง ๆ ปัจจุบัน บริษัท แอคทีฟ คูชั่น ดีไซน์ จ ากัด 
มี การเก็บข้อมูลที่อยู่ ในรูปแบบโปรแกรม Microsoft Excel 
ดังน้ัน บริษัท แอคทีฟ คูชั่น ดีไซน์ จ ากัด จึงต้องการที่จะน าเอา 
เว็บแอปพลิเคชันการจัดการการ ออกแบบและขายส่งบรรจุภัณฑ์ 
เข้ามาใช้งานเพื่อช่วย  ให้ เ กิดความสะดวกสบาย ในการ
ด าเนินงานมีความ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพใน
การจัดการ ข้อมูลมากยิ่งขึ้น  
3.2 ปัญหางานเดิม 
1. การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารท าให้ยากต่อตรวจสอบ  
   ข้อมูลต่าง ๆ  
2. เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ  
3. เกิดความล่าช้าในการให้บริการลูกค้า 
3.3 ออกแบบระบบงานใหม่  
จากข้อมูลที่ได้มาในขั้นต้นของการสอบถามและวิเคราะห์ถึง
ความต้องการการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชันการจัดการการ
ออกแบบและขายส่งบรรจุภัณฑ์ได้มีความต้องการที่จะน าเอา
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจึงเกิด แนวคิดในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อไขปัญหา 
3.4 ส่วนของการวิเคราะห์ระบบ  

3.4.1 Context Diagram เพื่อแสดงการท างานของข้อมูล 
3.4.2 Data Flow Diagram เพื่อใช้ในการแสดงทิศทางการไหล   
       ของข้อมูล 
3.4.3 Data Store อธิบายถึงส่วนการจัดการบันทึกจดเก็บข้อมูล 
3.4.4 Process Specification อธิบายขั้นตอนของการประมวล  
       ผลแต่ละ Process 
3.4.5 Data Element เป็นการอธิบายรายละเอียดและความ 
       หมายของแต่ละข้อมูล    
3.5 ส่วนของการออกแบบระบบ  
3.5.1 Entity Relationship Diagram  
3.5.2 Table Layout  
3.5.3 Table Lists  
3.5.4 Screen Layout 

ภาพที่ 1 แสดงภาพ Context Diagram ของเว็บแอปพลิเคชัน 
            เพ่ือการจัดการออกแบบและขายส่งบรรจุภัณฑ์ 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงภาพ ER-Diagram ของเว็บแอปพลิคชันเพ่ือ 

                     การจัดการออกแบบและขายส่งบรรจุภัณฑ์ 
            

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 รายละเอียดการท างานของโปรแกรม 
ผลการด าเนินงานในการจัดท าโครงงานเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการ
จัดการออกแบบและขายส่งบรรจุภัณฑ์ของ บริษัท แอคทีฟ คูชั่น 
ดีไซน์ จ ากัด ประกอบไปด้วย หน้าจอต่าง ๆ ดังน้ี 
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4.1.1 ส่วนของหน้าจอของระบบ 

 
ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอหลักของการเข้าสู่ระบบ 

 
ตัวอย่างหน้าจอในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน 

 
ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลค าน าหน้าชื่อ 

 
ตัวอย่างหน้าจอในส่วนของข้อมูลหลัก 

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลสินค้า 

 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลวัตถุดิบ 
 

 
ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลพนักงาน 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลลูกค้า 

 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
ในการจัดท าเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการออกแบบและ ขาย
ส่งบรรจุภัณฑ์ของ บริษัท แอคทีฟ คูชั่น ดีไซน์ จ ากัด พบว่าการ
ด าเนินงานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น การจัดเก็บ การ
แก้ไข การลบ การค้นหา ข้อมูลต่าง ๆ สามารถท าได้สะดวก และ
สามารถท างานในส่วนของการ ออกรายงานต่าง ๆ ตามความ
ต้องการได้ 
ผลการประเมินของผู้ใช้งาน  
ผลการประเมินความพึงพอใจในส่วนของการออกแบบและการใช้
งานแอปพลิเคชันจากกลุ่มผู้ใช้งานเบื้องต้นจ านวน 5 คน เป็นเพศ
ชาย 2 คน และเป็นเพศหญิง 3 คน โดยแบ่ง ผลส ารวจเป็น 1 
น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก และ 5 มากที่สุด 
 

ตารางที่ 1 การประเมินความง่ายต่อการใช้งานระบบจากกลุ่มผู้ใช้งาน 
เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการจัดการออกแบบและขายส่ง
บรรจุภัณฑ ์

�̅� S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

1 . การประเมินความงา่ยต่อการใช้งานระบบ 
1.1 ความง่ายในการใช้งานระบบ  

 

5 
 
0 

 
5 

1.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร และความ
ชัดเจนของข้อความท่ีแสดงผลบนจอภาพ 

 
4.6 

 
0.54 

 
5 

1.3 ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการ
ส่ือความหมาย 

 

4.2 
 

0.44 
 
4 

1.4 ความเหมาะสมในการน าเสนอข้อมูลในแต่ละหนา้จอ  5 0 5 

1.5 การน าเสนอเนือ้หาเป็นระบบและเรียงล าดับข้ันตอน  4 1 4 

ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบดา้นความง่ายตอ่การใช้
งาน 

  
4.60 
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ตารางที่ 2 การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบจาก             
กลุ่มผู้ใช้งาน 

 
ตารางที่ 3 การประเมินด้านความสามารภในการท างานตามฟังก์ชั่น 

ของระบบจากกลุ่มผู้ใช้งาน 
เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการจัดการออกแบบและขายส่ง
บรรจุภัณฑ์ 

�̅� S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

3 . การประเมินด้านความสามารถในการท างานได้ตาม
ฟังก์ชั่นงานของระบบ 
3.1 ความสามารถในการคน้หาข้อมูล 

 

 
5 

 
 
0 

 
 
5 

3.2 ความสามารถในการจดัการข้อมูล )การเพิ่ม แก้ไข ลบ(  5 0 5 
- ความสามรถในการเพิ่มข้อมูล  5 0 5 

- ความสามารถในการแก้ไขข้อมูล  5 0 5 

- ความสามารถในการลบข้อมูล 5 0 5 

ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบดา้นความสามารถในการ
ท างานตามฟังก์ชันงาน 

  
5.00 

 

       
         

ดังนั้น  
ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.60 
ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.75  
ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านความสามารถในการ
ท างานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 5.00 
ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ  
ผลการประเมินความพึงพอใจในส่วนของการออกแบบและ การ
ใช้งานแอปพลิเคชันจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เบื้องต้น จ านวน 2 คน 
เป็นเพศชาย 1 คน และเป็นเพศหญิง 1 คน โดยแบ่งผลส ารวจ
เป็น 1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก และ 5 มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 การประเมินความง่ายต่อการใช้งานระบบจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
 

เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการจัดการออกแบบและขายส่ง
บรรจุภัณฑ ์

�̅� S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

1 . การประเมินความงา่ยต่อการใช้งานระบบ 
1.1 ความง่ายในการใช้งานระบบ  

 

4.6 
 

0.54 
 
5 

1.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร และความ
ชัดเจนของข้อความท่ีแสดงผลบนจอภาพ 

 
4.6 

 
0.54 

 
5 

1.3 ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการ
ส่ือความหมาย 

 

4.2 
 

0.44 
 
4 

1.4 ความเหมาะสมในการน าเสนอข้อมูลในแต่ละหนา้จอ  4 1 4 

1.5 การน าเสนอเนือ้หาเป็นระบบและเรียงล าดับข้ันตอน 4 1 4 

ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบดา้นความง่ายตอ่การใช้
งาน 

  
4.28 

 

 
ตารางที่ 5 การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบจาก 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการจัดการออกแบบและขายส่ง
บรรจุภัณฑ์ 

�̅� S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

2 . การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบ 

2.1 การก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้า
ใช้ระบบ 

 

 

 

4.6 

 
 
 

0.54 

 
 
 
3 

2.2 การตรวจสิทธิ์ผู้ใช้เพือ่เข้าถึงข้อมูลในระดับตา่ง ๆ 4 1 3 
2.3 การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกตอ้ง 3.2 0.44 3 

2.4 การเปล่ียนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ  3 0 3 

ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบดา้นการรักษาความ
ปลอดภัย 

  
3.45 

 

 
ตารางที่ 6 การประเมินด้านความสามารภในการท างานตามฟังก์ชั่นของ

ระบบจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 

เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการจัดการออกแบบและขายส่ง
บรรจุภัณฑ์ 

�̅� S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

3 . การประเมินด้านความสามารถในการท างานได้ตาม
ฟังก์ชั่นงานของระบบ 
3.1 ความสามารถในการคน้หาข้อมูล 

 

 
5 

 
 
0 

 
 
5 

3.2 ความสามารถในการจดัการข้อมูล )การเพิ่ม แก้ไข ลบ(  5 0 5 
- ความสามรถในการเพิ่มข้อมูล 5 0 5 

- ความสามารถในการแก้ไขข้อมูล  5 0 5 

- ความสามารถในการลบข้อมูล  5 0 5 

ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบดา้นความสามารถในการ
ท างานตามฟังก์ชันงาน 

  
5.00 

 

 
 
ดังนั้น  
ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.28  
ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.45  
ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านความสามารถในการ
ท างานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 5.00 
 

เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือการจัดการออกแบบและขายส่ง
บรรจุภัณฑ์ 

�̅� S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

2 . การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบ 
2.1 การก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้า
ใช้ระบบ 

 

 

 

4.6 

 
 
 

0.54 

 
 
 
5 

2.2 การตรวจสิทธิ์ผู้ใช้เพือ่เข้าถึงข้อมูลในระดับตา่ง ๆ 4 1 4 
2.3 การควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างถูกตอ้ง  3.2 0.44 3 

2.4 การเปล่ียนรหัสผ่านโดยผู้ใช้ระบบ  3 0 3 

ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบดา้นการรักษาความ
ปลอดภัย 

  
3.75 
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5.2 ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการวางแผนในการศึกษาระบบงานเดิมอย่างรอบคอบ 
เพื่อเกิดความเข้าใจกับกระบวนการปฏิบัติงานในระบบงานเดิม
มากที่สุด 
 2. ท าเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการออกแบบและขายส่ง 
บรรจุภัณฑ์ของ บริษัท แอคทีฟ คูชั่น ดีไซน์ ในรูปแบบของ 
Mobile Application เพื่อความสะดวกตอนการใช้งาน 
 3. ทดลองใช้ภาษาอ่ืน ๆ ในการจัดท าโปรแกรมเพื่อรวดเร็วใน
การท างาน 
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เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรส าหรับเยาวชน 
Youth Agricultural Learning Web Application 

 
พัฑฒิดา ตาดไธสง1 และ *ธีระยุทธ ทองเครือ1 

 
1หลักสูตรเทคโนโลยนีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Emails: Pattida.t@kkumail.com , nuneepp2@gmail.com  
 
 
 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
ผู้คนส่วนใหญ่จึงให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีและเครื่องมือ
สื่อสารมากกว่าการศึกษาที่ มีอยู่   ส่งผลให้ความส าคัญของ
การศึกษาด้านการเกษตรในปัจจุบันลดลงไปด้วย เน่ืองจาก
การเกษตรสมัยน้ี เด็กและเยาวชนให้ความสนใจทางด้ าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นท าให้คุณภาพด้านการศึกษาลดลงไป
ด้วย เราได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามาโดยได้
พัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถใช้ควบคู่ไปกับระบบการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงงานน้ีจึงสร้างเว็บไซต์เพื่อการ
เรียนการสอนด้านการเกษตร (Youth Agricultural Learning 
Web Application) ที่ตอบสนองร่วมกันทั้ง ๒ อย่าง โดยการ
น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการศึกษาทางด้านการเกษตร โดย
เน้ือหาทั้งหมดมาจากหนังสือการเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการจัด
ไว้โดยแบ่งแยกเน้ือหาแต่ละชั้นปี เน้ือหาในหนังสือมักจะไปเป็น
ในด้านวิชาการและเน้ือหาวิชาที่เจาะลึกเกินไป แต่น้อยคนนักที่
จะอ่านเน้ือหาทั้งหมดรวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มช่วงวัย8ปี 
ขึ้นไป โดยพัฒนาบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ใช้งาน
ได้ง่าย โดยเว็บจะมีส่วนที่เป็นเน้ือหาที่มีเน้ือหาที่เข้าใจง่ายพร้อม
ทั้ งแบบฝึกหัดให้ นักเรียนสามารถร่ วมท าเพื่ อเสริ ม สร้ าง
องค์ประกอบทางด้านการงานอาชีพและมีแบบทดสอบเพื่อเป็น
ตัวชี้วัดของการเรียน   
 

ABSTRACT 
Nowadays, the technology has played a greater role in 
daily life. So, the most people recognize the 
importance of technology and communication tools 
rather than education. As a result, the importance of 
agricultural education has declined. Because of 
agriculture today, most young people are more 
interested in modern technology, which result in a 
lower quality of education. We have realized the 
importance of technology, and have developed 

technology that can be used to go together with 
teaching and learning effectively. This project creates a 
website and an application for agricultural education 
(Ag Learning) that responds to both of them by bringing 
technology to help with agricultural education. All 
content comes from the learning materials provided by 
the Ministry of Education. The content in the book is 
always going to be in the academic and content areas 
that are too deep. But few people read all the content, 
including the target group are primary and secondary 
students. Developed on Android more than 4 . 0 Éclair 
and Window 2 0 1 0 for easy and easy portability. 
Applications that use the tool are Android Studio. The 
content of applications and the website that is easier 
to understand.  The animation is a lovely cartoon with 
tutorials that students can work on to enhance the 
composition. There are a pre-test and post-test as a 
measure of learning. 

 
Keywords: Application, Learning, Agriculture 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาในโลกของการศึกษาเพิ่มมากข้ึน การให้
ความรู้กับเกี่ยวกับการเกษตรเป็นรายวิชาร่วมกับการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ปัจจุบันการให้ความรู้ด้านการเกษตรถือว่ายังน้อยมาก จาก
การส ารวจพบว่าการให้ความรู้ด้านการเกษตรแบบสมัยใหม่อยู่ 40 %
ของท้ังหมด เนื้อหาข้อความการให้ความรู้มักจะไปเป็นในด้านวิชาการ
และขาดความน่าสนใจท่ีจะเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับความรู้ด้าน
การเกษตรเท่าท่ีควรจะได้รับ 

ผู้คนเร่ิมหันมาใช้เทคโนโลยีมากข้ึน โดยกระทรวงการศึกษาได้
ท าการแจกแท็บเลตแก่นักเรียนเพื่อเป็นการค้นหาข้อมูลการศึกษาท า
ให้ แอปพลิเคชัน เข้ามามีบทบาทต่อสังคมมากข้ึนและ การก้าวล้ าของ
เทคโนโลยีมากข้ึน ส าหรับสื่อการเรียนการสอนด้านเกษตรก็มีบทบาท
มากข้ึน ท่ีผู้จัดท าได้น าเร่ืองการเกษตรมาใช้ในการท าสื่อเนื่องจาก 
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เว็บไซต์ส าหรับการเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยนี้มักจะเรียบเรียง
เนื้อหาท่ีอ่านเข้าใจยาก ท าให้เด็กๆ ไม่สามารถมองเห็นความส าคัญ
ของวิชาด้านการเกษตร เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นเป็นเนื้อหาท่ีจับ
ใจความได้ยาก  เราจึงสร้างแอปพลิเคชันท่ีมีเนื้อหาท่ีเข้าใจง่าย ใน
ลักษณะของภาพเคลื่อนไหวประกอบกับเสียง พร้อมท้ังแบบฝึกหัดให้
เด็กได้สามารถร่วมท า เพื่อเสริมสร้างองค์ประกอบทางด้านการงาน
อาชีพได้ 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1. ทฤษฎีการเรียนการสอน 
การเรียนคือการที่คนรุ่น ใหม่ที่มี อายุตั้ งแต่  3 ปีขึ้นไปมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด การวิเคราะห์ ที่มีเหตุผล สามารถเรียนรู้
ได้จากสิ่งต่างๆ ทั้งด้านดี และไม่ดี การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้
ของเด็กกับผู้ใหญ่จะต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซ่ึงเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-6 ปี จะ
เรียนรู้ได้มากจากการจดจ า การมอง และ อายุระหว่าง 7 ปีขึ้นไป เรียนรู้
จากการ จดจ า การเรียนรู้ที่เข้าใจได้เอง การได้รับการพัฒนาจาก อาจารย์
ผู้สอน เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย การเรียนรู้ที่ทุกคนต้องมี คือ ความรู้ เพราะ
มันจะสามารถน าไปประกอบวิชาชีพต่างๆของเราได้  
     ความหมายของการเรียนรู้ประกอบด้วย 
       1.) การเรียนรู้ที่เกิดจากพฤติกรรม สิ่งเร้า 

2.) การเรียนรู้จากการฝึกฝน 
3.) การเรียนรู้ที่เกิดจากการจดจ า 
4.) การเรียนรู้ที่เกิดจากการมีแรงจูงใจ 

2.2 การเกษตร 
 การเกษตร คือ การกระท าการกับที่ดินเพ่ือท าให้เกิดผลผลิต 

ทั้งการปลูกพืช เล้ียงสัตว์ การท าประมง และการเกษตรผสมผสานโดยอาศัย
ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และเงินทุน เพ่ือให้
พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆ การเกษตรมีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิต มนุษย์รู้ จักใช้ประโยชน์อย่างมากมายจากพืช สัตว์  ทั้ ง ใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ ตลอดจนในการพัฒนาประเทศให้
เจริญมั่นคงอีกด้วย 

การเกษตร แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1. การปลูกพืช จะมีหลายชนิด ซ่ึงนักวิชาการเกษตรได้แบ่งออกเป็น

หลายประเภท เช่น วิธีการปลูก ดูแลรักษา น าไปใช้ประโยชน์  
2. การเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงมานานแล้ว โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่

ตามชนบท นอกจากจะประกอบอาชีพเกษตรกรแล้ว แล้วมักจะเลี้ยงสัตว์
ควบคู่ไปด้วยเพ่ือใช้เป็นแรงงาน ในการเพาะปลูก 

3.การประมง การท าประมงเป็นการเกษตรเก่ียวกับการเลี้ยงและการ
จับสัตว์น้ าทุกชนิดของประเทศไทย 

4.การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการจัดระบบกิจกรรมการเกษตร
ได้แก่ ปลูกพืช เล้ียงสัตว์ ประมง ให้มีการผสมผสานและเก้ือกูลในการผลิต
ซ่ึงกันและกัน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2.3 Xampp 
เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จ าลอง web server 

เพ่ือไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ อ

อินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้ จ่ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน
โปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาส าหรับพัฒนาเว็บแอพลิ
เคชั่นที่เป็นที่นิยม , MySQL ฐานข้อมูล, Apache จะท าหน้าที่เป็นเว็บ 
เซิร์ฟเวอร์,  Perl  อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL , phpMyadmin 
(ระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพ่ือใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล  
สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite  โปรแกรม Xampp จะอยู่
ในรูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 7z หรือ exe  โปรแกรม Xampp อยู่
ภายใต้ใบอนุญาตของ  GNU General Public License แต่บางครั้ง
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเร่ืองของลิขสิทธิ์ในการใช้งาน จึงควรติดตามและ
ตรวจสอบโปรแกรมด้วย 
 

3. วิเคราะห์ระบบ 
เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ด้านการเกษตร มีรูปแบบของเว็บไซต์ด้าน
การเรียนรู้ มีการจัดการรูปแบบแต่ละเว็บแตกต่างกันออกไป ทั้ง
เน้ือหา ข้อมูล บทความการเรียนการสอน จากการรวบรวม
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่าบางเว็บไซต์มีเน้ือหาที่เข้าใจยาก บาง
เว็บไซต์มีคามสลับซับซ้อนสูง ท าให้เล็งเห็นถึงปัญหา หลังจาก
รวบรวมปัญหาและความต้องการ แล้วน ามาวิเคราะห์ ผู้จัดท าจึง
มีแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์ ง่ายต่อการใช้งานของเด็กช่วงวัย
ปฐม และเพิ่มคุณสมบัติที่จ าเป็นและอ านวยความสะดวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 Use case diagram 

 
3.1 โครงสร้างฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลของระบบ ประกอบด้วยข้อมูลผู้ใช้งานหรือผู้ดูแล เก็บ
ข้อมูลส าหรับการเข้าสู่ระบบ  
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                  ภาพที่ 2 โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ 

 
3.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมของระบบ Server 
จะเป็นผู้รับค าร้องต่าง ๆจากผู้ใช้เพื่อส่งไปขอข้อมูลหรือการส่ง
ค าตอบกลับไปยัง Client 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 การท างานระบบ 

 
4. การพัฒนาระบบส่วนเว็บแอปพลิเคชัน 

4.1หน้าหลักในส่วนของเว็บในแบบ Responsive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ส่วนทฤษฎีเนื้อหาบทเรียน เกี่ยวกับบทเรียน ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 ส่วนบทเรียนแต่ละบทของการเรียนรู้โดยสวนนี้สามารถเข้าไปอ่าน
ข้อมูลข้างในและบันทึกบทความท่ีชอบได้ 

 
 
4.4 ส่วนของบททดสอบความรู้ 
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4.5 ส่วนแถบเมนูย่อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. สรุปและงานในอนาคต 

โครงงานน้ีน าเสนอรูปแบบด้านการเรียนเกษตรของช่วงวัยเด็ก 
ซ่ึงผู้จัดเล็งเห็นถึงความส าคัญทางด้านการศึกษา ที่เด็กๆสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เน้ือหาข้อมูลสอดคล้องกับทาง
การศึกษาโดยสามารถใช้หน้าจอร่วมกันแบบทั้งคอมพิวเตอร์ 
และResponsive นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติหลายประการที่ช่วย
อ านวยความสะดวกทางการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกมมัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษมหาสนุกส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 และสอบถามความพึงพอใจต่อเกมของอาจารย์ผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในครั้งน้ี ได้แก่ เกมมัลติมีเดีย
จับคู่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุกส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ แบบสอบถาม กลุ่มใช้ตัวอย่างเป็น
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา 1 จ านวน 
20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า เกมมัลติมีเดี ย จับคู่
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุกส าหรับนักเรียนระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถช่วยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
1 จดจ าค าศัพท์พื้นฐานในบทเรียนและได้รับความสนุกสนานใน
การเล่มเกม อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจ
ต่อเกมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.89 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.73 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจต่อด้าน
ความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้มีความ
พึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.86 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) 
รองลงมาด้านการใช้งานโปรแกรมและด้านความถูกต้องของ
ระบบ (ค่าเฉลี่ย 3.82, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73 , ค่าเฉลี่ย 
3.81 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.70 ตามล าดับ) 

 
ค ำส ำคัญ : เกมมัลติมีเดีย , ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ , รายวิชา
ภาษาอังกฤษ, ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to create a 
multimedia game matching fun English vocabulary for 
Prathomsuksa 1 students and to inquire about the 
satisfaction of game quality of teachers at 

Prathomsuksa 1. The tools used at this time were 
multimedia game matching fun English vocabulary for 
prathomsuksa 1 and questionnaires. The sample were 
20 English teacher for prathomsuksa 1. The statistics 
used in this study were mean and standard deviation. 
The results showed that a fun multimedia matching 
English vocabulary game for prathomsuksa 1 can help 
students to memorize basic vocabulary in the lessons 
and have fun playing games. The English course 
teachers were satisfied with the quality of the game at 
a good level (average 3.89, SD. 0.73) and when 
considering each item, it was found that the satisfaction 
with the quality of work ability meets the needs of the 
user with quality. Highest (mean 3.86, SD. 0.75), 
followed by program usage and system accuracy (mean 
3.82, SD. 0.73 mean 3.81, SD. 0.70 respectively) 

 
Keywords: Multimedia game, English vocabulary, 
English Subject, Prathomsuksa 1 

 
1. บทน ำ 

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ทางด้ านการ สื่ อส าร  ตลอดจนเทค โนโ ลยี อ่ื น  ๆ  สร้ า ง 
ความเปลี่ยนแปลงให้หลายประเทศขับเคลื่อนสั งคมและ
เศรษฐกิจของตนไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ส่งผลให้
ประเทศไทยได้ปรับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน 
ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการศึกษา 
โดยเฉพาะด้านการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็น 
การเตรียมคนให้พร้อมกับความเจริญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต [1]
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         ความส าคัญของเทคโนโลยี กับการพัฒนาการศึกษา      
ICT จึงมีผลต่อระบบการศึกษาโดยตรง ICT เก่ียวข้องโดยตรงกับ
การรวบรวบข้อมูล ข่าวสาร ความรอบรู้ จัดระบบ ประมวลผล 
ส่งผ่านและสื่อสารด้วยความเร็วสูง และปริมาณมาก น าเสนอ
และแสดงผลด้วยระบบสื่อต่าง ๆ ทั้งทางด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง
และวิดีโอ [2] และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทั้งในด้านสื่อใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น เกม เพลง หนังสือ งานศิลปะ หรือแม้แต่
สื่อมัลติ มี เดีย ในหลากหลายรูปแบบ สามารถตอบสนอง 
การเรียนรู้ของเด็กเยาวชนได้เป็นอย่างดี โดยสืบเน่ืองมาจาก 
ยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ดังได้กล่าว
มาแล้ว สื่อเกมมัลติมีเดียเป็นช่องทางเลือกหน่ึงที่ส าคัญใน 
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการทางด้านการจ าค าศัพท์
ของเด็กได้เป็นอย่างดี เพราะจะสามารถดึงดูดความสนใจของเด็ก
โดยการอาศัยเทคนิคทั้งความสวยงามทางภาพและเสียงประกอบ
กันให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น [3] 

จากข้างต้นจึงมีความสนใจที่จะสร้างเกมมัลติมีเดียจับคู่
ค าศัพท์มหาสนุก ขึ้นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อ
เป็นการจัดควบคู่ไปกับการเรียนการสอน และยังสามารถจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน และซ่ึงเพื่อให้ผู้เรียนได้
ความรู้ความสนุกกับการเล่นเกมมัลติมีเดีย ที่เป็นอีกสื่อมัลติมีเดีย
หน่ึงที่ช่วยในบทเรียนการสอน  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสร้างเกมมัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์มหาสนุกส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2.2 เพื่อหาความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน 

 
3. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1 หลักสูตรกำรเรียนรู้ วิชำภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 [4] 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
คู่ มือการจัดการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาพื้นฐาน คือ ปฏิบัติตาม
ค าสั่งและใช้ค าสั่งง่ายๆ ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของ
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ฟังและพูดในสถานการณ์ง่าย  ๆ 
ที่ เ กิดขึ้ น ในห้อ ง เ รี ย น พู ด โต้ ตอบด้ วยค าสั้ น  ๆ  ง่ าย  ๆ  
ในการสื่อสาร พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เก่ียวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว พูดและท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา 
บอกความต้องการง่ายๆของตนเอง บอกค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้
ตัวและเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟังเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหารเครื่องดื่ม และนันทนาการ  

3.2 ทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติปัญญำ [5] 
ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาสามารถอธิบายถึงความสามารถ
ทางสมองของมนุษย์ออกเป็น  3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 เ น้ือหา 
หมายถึง มิติแทนข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่เป็นสื่อในการคิดที่สมอง
รับเข้าไปแล้วก่อให้เกิดความคิดหรือความรู้สึ กมี 4 ลักษณะ  
ได้แก่ ภาพสัญลักษณ์  ภาษา  และ พฤติกรรม  มิติที่ 2  วิธีคิด 
หมายถึง  มิติที่แสดงกระบวนการคิดของสมองตามล าดับขั้น 
มี 5 ขั้น ได้แก่ การรู้จักและเข้าใจ การจ า การคิดแบบอเนกนัย 
การคิดแบบเอกนัย และการประเมิน มิติที่  3 ผลของการคิด 
หมายถึง มิติที่แสดงถึงผลที่ได้จากการที่สมองได้รับข้อมูลจากมิติ
ที่ 2 แล้วใช้ความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ผลที่ได้จะ
ออกมามี 6 ลักษณะ ได้แก่ หน่วยจ าพวก ความสัมพันธ์ ระบบ 
การแปลงรูป  และการประยุกต์ 
3.3 กำรสร้ำงเกม [6] 
ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ต้องมีแนวคิดเริ่มการสร้าง
ขึ้นมาโดย มีขั้นตอนในการสร้ างตามหลักการสร้ า ง เ กม
คอมพิวเตอร์ 5 ขั้นตอนส าหรับการเริ่มพัฒนาเกม 1.) Scope 
วางแผนขนาดของเกมให้มีความพอดีกับความสามารถของตัวเอง  
2.) Skill ประเ มินความสามารถของตั วหรื อทีมงาน ว่า มี
ความสามารถด้านไหนและขาดความสามารถด้านไหนเพื่อ
วางแผนออกแบบเกมให้เหมาะสม  3.) Design หลังจากเริ่ม
ประเมิน Scope งานกับ ระดับความสามารถได้ จะต้องก าหนด
กลุ่มเป้าหมายผู้เล่น การออกแบบเกมว่าใครจะเป็นผู้เล่นเกม เช่น 
เพศอะไร อายุประมาณเท่าไร เพื่อให้สามารถก าหนดกราฟิก  
การเล่น ux และ platform ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป
ได้  4 . ) Tool (Game Engine) ปั จ จุบัน มี  Tool มากมายให้
เลือกใช้ การเลือก Tool ไม่จ าเป็นต้องใช้ Tool เดิมส าหรับทุก
เกม สิ่งที่ส าคัญของการเลือก Tool คือ เกมที่ออกแบบไว้มีความ
ต้องการ ต้องเลือก Tool ให้เหมาะสมกับงานแต่ล่ะงาน 5.) Just 
Do it การท าเกมให้เสร็จ 
3.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
3 .4 .1  อัจฉราพรรณ โพ ธ์ิตุ่ น , สุ ธาทิพย์  งามนิล  (2559)              
ได้ศึกษาวิจัย เรื่องผลการสอนโดยใช้เกมตามแนวการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ก่อนเรี ยนและหลั ง เ รียนของ นักเ รี ยนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมตามแนวการเรียนรู้ 
โดยใช้สมองเป็นฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนแ ละหลั ง เ รี ยนของ นักเ รี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมตามแนวการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 
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ที่ 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของ
โรงเรียนบ้านท านบ อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์จ านวน 1 
ห้องเรียน รวม 36 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบแบ่ งกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เกมตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานจ านวน 6 แผน มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด         
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึง
เป็นข้อสอบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าความ
ยากง่ายตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.74 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.25 ถึง 
0.65 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.92 3) แบบวัดเจตคติต่อการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 30 ข้อ มีความเที่ยงเท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบ
ที่ กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (T – TEST DEPENDENT 
SAMPLES) 2 )  การ เปรี ยบ เที ยบ เจตคติ ต่ อการ เ รียน วิชา
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบที กรณี
กลุ่มตัวอย่าง ไม่ เป็น อิสระต่อ กัน (T – TEST DEPENDENT 
SAMPLES) [7] 
3.4.2 นางพรพรรณ เหมทานนท์ (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการ
พัฒนาพัฒนาการเขียนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างก่อนและ
หลังการใช้เกมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/4 ที่ก าลังศึกษา
อยู่ ในภาค เรี ยนที่  2  ปี การศึ กษา 2559 โ ร ง เ รี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม) โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง จากนักเรียนที่ มีคะแนนสอบหลังเรียนเรื่อง 
MODERN LIFE ต่ ากว่าเกณฑ์ คือมีคะแนนต่ ากว่า 50% หรือ 10 
คะแนนจากคะแนนเต็ม เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แ ก่             
1.) แผนการสอนการพัฒนาการเขียนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้เกม จ านวน 4 แผน แผนละ 2 คาบๆละ 50 นาที              
2.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาการเขียนสะกดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษก่อน-หลังเรียน 1 ฉบับซ่ึงเป็นข้อสอบปรนัยชนิด    
4 ตัวเลือก และแบบเติมค า จ านวน 20 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 จ านวนทั้ง 10 คน มีทักษะการ
เขียนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากการจัดกิจกรรทการเรียน
การสอนโดยใช้เกม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนการสอน
โดยใช้เกมนักเรียนมีคะแนนร้อยละ 29.5 และหลังการสอน
นักเรียนมีคะแนนร้อยละ 65.5 ซ่ึงรวมแล้วมีคะแนนเพิ่มขึ้นจาก
คะแนนก่อนเรียนร้อยละ 36  [8] 

3.4.3 กนกวรรณ รอดคุ้ม , ศิตา เยี่ยมขันติถาวร และอารีรักษ์ มี
แจ้ง (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องผลการใช้เกมที่มีต่อการเรียนรู้
และความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ก่อนเรียนและหลังเรียนค าศัพท์โดยใช้เกม และ (2) ศึกษา
ความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม จังหวัดตาก ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 18 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกมสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนกับผลการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษหลังเรียน 2 สัปดาห์โดยใช้ T-TEST ผลการวิจัย
ปรากฏว่า (1) การใช้เกมสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่าผลการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) การใช้เกมสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน 2 สัปดาห์ [9] 
 

4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
4.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย  
การสร้างเกมมีขั้นตอนการสร้างเกมการสอนดังน้ี [10] 
4.1.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการออกแบบ , การสร้างเกมและ         
พัฒนาเกม  
4.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรเน้ือหา เรื่อง การจับคู่ค าศัพท์
มหาสนุกภาษาอังกฤษหมวดหมู่สัตว์ และวิเคราะห์ผู้เรียนและ
ทรัพยากร  
4.1.3 จัดล าดับเน้ือหาและรายละเอียดของเกม  
4.1.4 ออกแบบและก าหนดรายละเอียดของเกม การสอนและ
การ น าเสนอ  
4.1.5 การจัดท าผังงาน (Flowchart) และแผ่นบอกเรื่องราว 
(Storyboard)  
4.1.6 เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา   
4.1.7 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
4.1.8 สร้างเกมการสอนตามที่ออกแบบไว้   
4.1.9 เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา  
4.1.10 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
4.1.11 น าเกมที่สร้างไปสอบถามถึงความพึงพอใจ 
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4.2 เครื่องมือในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย  
4.2.1 เกมมัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์มหาสนุกส าหรับนัก เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 
4.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์
มหาสนุกส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ส าหรับ
อาจารย์ 
4.3 ตัวแปรที่ศึกษำ 
4.3.1 ตัวแปรต้น คือ เกมมัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์มหาสนุกส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 
4.3.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดีย 
4.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
4.5 เกณฑ์ให้คะแนนของแบบประเมิน [11] 

ระดับเกณฑ ์ ควำมหมำย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ดีมาก 4.51 – 5.00  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ เ ก ม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จับคู่
ค าศัพท์มหาสนุกอยู่ในระดับ
ดีมาก 

ด ี 3.51 – 4.50  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ เ ก ม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จับคู่
ค าศัพท์มหาสนุกอยู่ในระดับ
ด ี

ปานกลาง 2.51 – 3.50  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ เ ก ม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จับคู่
ค าศัพท์ อยู่ ในระดับปาน
กลาง 

น้อย 1.51 – 2.50  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ เ ก ม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จับคู่
ค าศัพท์มหาสนุกอยู่ในระดับ
น้อย 

น้อยมาก 1.00 – 1.50  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ เ ก ม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จับคู่
ค าศัพท์มหาสนุกอยู่ในระดับ
น้อยมาก 

 
5. ผลกำรวิจัย 

ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์มหาสนุก 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1  มีผลการวิจัย
ดังต่อไปน้ี 

5.1 ผลการสร้างเกมมัลติมีเดีย จับคู่ค าศัพท์มหาสนุกส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์
มหาสนุกส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1  
5.1 ผลกำรสร้ำงเกมมัลติมีเดียจับคู่ค ำศัพท์มหำสนุกส ำหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำชั้นปีที่ 1 
ผลการสร้างเกมมัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์มหาสนุกส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 มีหน้าจอ ดังต่อไปน้ี  
 

 
ภำพที่ 1 หน้าจอหลักของเกมมัลติมีเดีย จับคู่ค าศัพท์มหาสนุก 

 

 
ภำพที่ 2 หน้าจอการล็อกอินใส่ชื่อผู้เล่นเกม 

 

 
ภำพที่ 3 หน้าจอวิธีการเล่นเกม 
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ภำพที่ 4 หน้าจอการเล่นเกม เกมจะมี 5 ช่อง และเวลา (Time) จะลดลง           

ตามที่ได้กดเร่ิมเกม 
 

 
ภำพที่ 5 หน้าจอ เมื่อผู้เล่นเกมลากค าศัพท์ไปใส่ในช่องรูปภาพสัตว์          

ที่ก าหนดให้ คะแนนจะเพ่ิมขึ้นตามเมื่อข้อนั้นถูก 
 

 
ภำพที่ 6 เมื่อเวลาหมด หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น GAME OVER 

 

 
ภำพที่ 7 หน้าจอ เมื่อเกมจบแล้วจะขึ้น GAME OVER และแสดงผลคะแนน

ที่ผู้เล่นท าไดท้ั้งหมด 

 
5.2 ผลกำรหำควำมพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียจับคู่ค ำศัพท์มหำ
สนุกส ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำชั้นปีที่ 1 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากแบบสอบถามของ เกม
มัลติ มี เดีย จับคู่ค าศัพท์มหาสนุกส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยอาจารย์ผู้สอนจ านวน 20 คน สามารถ
แบ่งได้เป็น 4 ด้านต่อไปน้ี 
5.2.1 ผลการวิเคราะห์ด้านการใช้งานโปรแกรม 
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อด้านความสามารถการ
ท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
5.2.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อด้านความถูกต้องของ
ระบบ 
5.2.4 ผลการสรุปภาพรวมเกมมัลติมีเดียจ าคู่ค าศัพท์มหาสนุก 
 
5.2.1 ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนกำรใช้งำนโปรแกรม 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์มหา
สนุกด้านการใช้งานโปรแกรม ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายด้าน

การใช้งานโปรแกรม 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ความรวดเร็วใน
การเล่นเกม 

3.62 0.72 ดี 

2. ความรวดเร็วใน
การประมวลผล 

3.68 0.83 ดี 

3. ความรวดเร็วใน
การแสดงภาพบน
หน้าจอ 

3.87 0.65 ดี 

4.  ความพึงพอใจต่อ 
การใช้งานระบบ 

3.78 0.85 ดี 

5. ประโยชน์จากการ
เล่นเกม 

3.93 0.51 ดี 

6. ความสะดวกใน
การใช้งานภาพรวม 

4.03 0.79 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.82 0.73 ดี 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจต่อด้านการใช้งานมีความพึง
พอใจต่อเกมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์มหาสนุกอยู่ใน
ระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.82 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจต่อความสะดวกใน
การใช้งานภาพรวม มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.03, ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน0.79) รองลงมาด้านความพึงพอใจต่อประโยชน์จาก
การเล่นเกม และความรวดเร็วในการแสดงภาพหน้าจอ (ค่าเฉลี่ย 
3.93, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 , ค่าเฉลี่ย 3.87 , ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 ตามล าดับ) 
 
5.2.2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อด้ำนควำมสำมำรถ
กำรท ำงำนตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์มหา
สนุกด้านความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 

ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมาย 
ด้านความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ความเหมาะสมใน
การออกแบบหน้าจอ 

3.70 0.80 ด ี

2. ความเหมาะสม
ของการแสดงข้อมูล 

4.10 0.72 ด ี

3. ความเหมาะสม
ของสี 

3.85 0.75 ด ี

4. ความเหมาะสม
ของตัวอักษร 

3.90 0.97 ด ี

5. ความเหมาะสม
ของระบบในภาพรวม 

3.95 0.69 ด ี

6. ความเหมาะสม
ในการน าเสนอข้อมูล 

4.15 0.67 ด ี

7. ความเหมาะสม
ของรูปภาพ 

3.90 0.72 ด ี

8. ความเหมาะสมใน
ในความสนุกและ
เพลิดเพลินต่อการเล่น 
9. ความเหมาะสมใน
การน าเสนอและ
ภาพรวม 

3.65 
 
 

3.80 

0.67 
 
 

0.70 

ด ี
 
 
ด ี

เฉลี่ยรวม 3.86 0.75 ดี 
 
จากตารางที่  2  พบว่าความพึงพอใจต่อด้านความสามารถ 
การท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 
3.86, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความเหมาะสมในการน าเสนอข้อมูล มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.15 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.67) รองลงมา

ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูลและความเหมาะสมของ
ระบบในภาพรวม (ค่าเฉลี่ย 4.10, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.72 , 
ค่าเฉลี่ย 3.95 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ตามล าดับ) 
 
5.2.3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อด้ำนควำมถูกต้องของ
ระบบ 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเกมมัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์มหา
สนุกด้านความถูกต้องของระบบ ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

 
ตำรำงที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายด้าน

ความถูกต้องของระบบ 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ความยาก – ง่าย
ในการเล่นเกม 

3.70 0.73 ดี 

2. ความถูกต้องใน
การน าเสนอของ
ข้อมูล 

4.20 0.62 ดี 

3. มีการท างานได้
ตรงตามความต้องการ 

3.75 0.64 ดี 

4. ความชัดเจนของ
ข้อความที่แสดงบน
จอภาพ 

3.60 0.68 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.81 0.70 ดี 
 
จากตารางที่ 3  พบว่าความพึงพอใจความถูกต้องของระบบอยู่ใน
ระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.81, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความถูกต้องในการน าเสนอของ
ข้อมูลมีความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.20, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.62) รองลงมามีการท างานได้ตรงตามความต้องการ 
และความยาก – ง่ายในการเล่นเกม (ค่าเฉลี่ย 3.75, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 , ค่าเฉลี่ย  3.70 , ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.73 ตามล าดับ)  
 
5.2.4 ผลกำรสรุปภำพรวมเกมมัลติมีเดียจับคู่ค ำศัพท์มหำสนุก 
ผลการสรุปภาพรวมเกมมัลติ มี เดีย จับคู่ค าศัพท์มหาสนุก
ปรากฏผลดังตารางที่ 4 
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ตำรำงที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของ
ภาพรวมเกมมัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์มหาสนุก 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ควำมหมำย 

1. ด้านการใช้งาน
โปรแกรม 

3.82 0.73 ด ี

2. ด้าน
ความสามารถการ
ท างานตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้ใช้ 

3.86 0.75 ด ี

3.ด้านความถูกต้อง
ของระบบ 

3.81 0.70 ด ี

เฉลี่ยรวม 3.89 0.73 ดี 
 
จากตารางที่  4 พบว่าภาพรวมเกมมัลติมีเดีย จับคู่ค าศัพท์ 
มหาสนุกอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.89, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความสามารถการ
ท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความพึงพอใจมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.86 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) รองลงมาด้าน
การใช้งานโปรแกรมและด้านความถูกต้องของระบบ (ค่าเฉลี่ย 
3.82 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 , ค่าเฉลี่ย 3.81 , ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.70 ตามล าดับ) 
 

6. อภิปรำยผล 
เกมมัลติมีเดียจับคู่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุกส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการตอบรับจากนักเรียน
และอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดี เพราะรูปแบบเกมมีสีสันที่สวยงาม 
มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในเกม ท าให้เกิดผู้เรียนอยาก
เรียนรู้และเล่นเกมต่อ ซ่ึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ MARINA 
PAPASTERGIOU (2009) [12] และ ศิริวรรณ โสภิตภักดีพงษ์ 
(2543) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมจะช่วยสร้าง
แรงจูงใจแรงกระตุ้นได้มากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเพราะ
นักเรียนจะเกิดความอิสระในการเรียนรู้ เกิดความสนใจ เกิดการ
แข่งขันซ่ึงเป็นแรงจูงใจในเชิงบวกในการเข้าร่วมโต้ตอบและ
ค้นหาค าตอบภายใต้สถานการณ์ที่ปรากฏในเกม (MARINA 
PAPASTERGIOU, 2009; ศิริวรรณ โสภิตภักดีพงษ์, 2543 ) [13] 
และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของณภัทริน เภาพานและคณะ 
(2554) ที่กล่าวว่ากิจกรรมและเน้ือหาของการเรียนการสอนที่
หลากหลายดังที่ได้ กล่าวมาข้างต้น ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ
และตั้งใจเรียนมาก ขึ้น ซ่ึงแตกต่างจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาภาษา อังกฤษโดยทั่วไปที่เน้นให้ผู้เรียนจ ากฎเกณฑ์

การใช้ภาษาและ ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมทั้งหมด ซ่ึงนักเรียน
ไม่มีส่วนร่วม และจากผลสะท้อนกลับของนักเรียนหลังจากการ
จัดกระบวนการ เรียนการสอน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า
การใช้กิจกรรมการ เรียนการสอนเน้นความจ าจากภาพประกอบ
ตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญา มาสรุปบทเรียนท าให้นักเรียนมี
ความสุขในการเรียน อีก ทั้งกิจกรรมที่แตกต่างไม่จ าเจท าให้
นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม มีความกระตือรือร้น และ ช่วยให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ดี และได้ง่ายเน่ืองจากรูปภาพที่ ผู้วิจัยน ามาใช้มีความ
ชัดเจนและน่าสนใจ (ณภัทริน เภาพานและคณะ, 2554) [14] 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, accessing the website for knowledge is quite 

accessible. Learning on collaborative streamline 

technology has several aspects, e.g., guideline by expert, 

register for a licensed course, streamline learning flow. 

However, the students frequently need the coach feedback 

and follow the successful experience.  Therefore, we have 

adapted the webboard to solve these pain points of the 

bridge sports learning. This form can train the learners by 
specific community and inquire the various playing cards. 

In existing environment, there are many students in a 

Bridge Club of Prince of Songkla University (PSU) every 

year. Two main internal competitions annually perform as 

follows: Freshy Game and SriTrang Game. In many 

occasions, the club members have been selected to national 

or international Bridge Sports games. Hence, bridge sports’ 

trainers are not enough, and both of trainers and new 

players do not have time to join in Bridge club in real 

person. So, we have implemented the web application for 

Bridge Club of Prince of Songkla University. After that, we 
launch it online and ask 20 users for satisfaction survey 

(75% club members, 25% outsider) through Google Form. 

The maximum satisfaction of webpage usage is good result 

(=3.85/5) in Bridge playing quiz page. The maximum 

characteristics of the webboard satisfaction is rated to good 

(=3.85/5) as well in illustration. The results show that 

online system engages the new players to learn anytime, 

anywhere with electronic cards and interactive with the 

coach even in a short time. This system provides recording 

the interested Bridge Deck from any card table competition 

for knowledge base supporting live long learning as well. 

 
Index Terms-- Bridge Sports; Webboard; Bridge Bidding; 

Query-Answering Bridge Deck; Bridge Solver 

 

1. INTRODUCTION 
 

At present, bridge card games are widely popular in sports 

games for national and international sports competition. 

Because this kind of sports also allows players to practice 

brain and to develop the process of thinking and memory. 

In addition, the pain points of the bridge sports learning in 
PSU are lack of meeting time between new players and 

coaches Hence, we have adapted this game to streamline as 

an inhouse community webboard. All members can register 

and use this bridge sports learning portal together. The 

goals are 1) studying the previous problems by creating a 

forum system for asking Bridge Deck questions and 

answers. 2) there are two levels of member: trainers and 

new players. All of them can collect various types of 

playing Bridge Sports case studies for teaching next-

generation players or their competition strategies. The 

advantage of this work is to help all players obtain the 

knowledge of playing bridge cards. 

This paper layout is aligned as follows: Section 2 

mentioned Related Work. Next, we presented the software 
engineering in implementation Methodology and Test 

Cases. After that, we research in the Evaluation and Results 

sections.  The remains are Conclusion, Discussion, 

Acknowledgment, and Reference. 
  

2. RELATED WORK 

This section presents the websites and academic studies 

with relevant Bridge Card playing game. Bridgebase offers 

the examples of match points, tournaments and team 
matches which also provides the forums for players’ 

community [1]. However, this website only addresses by 

English language, it makes some problems very 

complicated for PSU club’s students. [2] is collected a lot 

of bidding problem. This specifics for over beginner level. 

Contract Bridge [3] is shown an alternative word of bridge 

game which is one of trick-taking game family as shown 

one of play techniques in Fig.3.  

 
Figure 1. Bridge Sports hand diagram (left) and bidding table (right)  

Adapted from: https://en.wikipedia.org/wiki/Contract_bridge [3] 

 

According to Thai language of Bridge game website 

[4] that offers the bridge news in Thailand at latest by 2012 

and move the most update to Facebook. Trainers are very 

professional. These are better to study and follow national 

competition news; however, the members of PSU club are

 

 

 
 

 
 

North is the dealer and starts 
the auction which proceeds as 

shown in the bidding table.  

 

-North and East pass.  
-South, next in turn. opens with 

the bid of 1♥. 

 

Bidding Table 
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inconvenient to contact several times while they need to ask 
the Bridge problems. 

The researches of bridge game are [5-7] which 

analyzed a player engagement perspective influencing the 

business model and strategic insights [5], using search 

algorithms in Bridge card plays [6], and the   first   bridge-

playing program as a human expert level [7]. Hence, we 

summarize to the benefit extension of learning Bridge 

game. 

3. METHODOLOGY 

 

We have considered the method of solving problems of 
teaching by having a web board system and database of 

interesting card decks. In order to the instructor and the 

novice player to discuss about the cards and also collecting 

interesting card decks for training in the future, to compete 

in various events both of national and international games.  
We explain the software engineering process as below.

  

3.1 System architecture 

 
Figure 2 is shown a system architecture. It consists of users, 
browsers, Internet, web application and database servers. 

 

Figure 2. System Architecture 

There are three roles of Users: novice player and the trainer 

which separated by the type in profile table. They can select 

the cards as they want and then post the details. They can 

also ask questions and replies, see the deck of cards that we 
have saved in the system for further study. According to 

technical support, an administrator role is responsible for 

verifying the correctness of card decks information and 

overview of this webboard.  

To summarize the in-detail workflow of webboard. 

First, users can upload their personal information to the 

system, users can select cards for card games question and 

post to forum. Second, users can view the card decks that 

are recorded in the system. Next, users can post comments, 

ask questions and answers. For technician, administrator 

can manage the basic information of members and also take 

care of users and check the errors of various card decks and 
handle the forums, e.g., removing spam messages. 

 

3.2 Machine and Software Specification 

Machine specification in this project is MSI GP62-6QF60 

2TH, intel core-i7 6700HQ, RAM 8 GB, Nvidia GTX 

960M. The software is installed Sublime version 3.2.2, 

MySQL version 5.1, PHP version 7, JQuery version 3.4.1, 

Bootstrap version 4.3, CSS version 4, and Xampp v. 3.2.4. 
 

3.3 Activity Diagram 

The web page activity is divided into three roles of user; 
New player, Trainer, and Administrator. The new player is 
a default role for freshman who has just created an account 
of this system. Trainer is a role from sophomore until super 
senior or who has passed the competition. Administrator is 
a role who manages this system. It is like a secretary of 
Bridge Sports Club who is taking care everything and 
knowing everyone in the club very well as shown in Fig. 3. 

 

Figure 3. Activity Diagram of Bridge Sports Webboard 

3.4 Entity Relationship Diagram 

There are 4 main tables in Entity Relationship diagram as 

follows: user profile, questions of forum, answers or 
comments, and quiz for learners. in Figure 4. 

 

 
Figure 4. ER-Diagram 
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4. WEBBOARD IMPLEMENTATION RESULTS 
This section addresses the results of software engineering 

and testing process of this project. 

4.1 Main Page of Webboard for General Users 

First page for guest and members, if they want to see how 

to play a bridge game, then go to the left side. If they want 

to test themselves, they can do a quiz in right side as shown 
in Figure 5. 

 

 
 

Figure 5. Bridge Sports webpage for people without log in to system 

Teaching basic bridge playing is shown in Figure 6. 

 

 

Figure 6. Bridge Sports playing technique for general users 

Quiz contract is presented in tab 2 of Figure 7. 

 

 
 

Figure 7. Quiz contract page 

4.2 Webpages for PSU’s Bridge Club Members 

There are 2 roles of members; new players and trainers. 

If you click on the right of webpage, you will be taken to the 

login page as Figure 8. If user is a new one, does not have a 

username, he/she can sign up as shown in Figure 9. 

Membership page has divided by users into  general 

members and students shown in Figure 9. The user home 

page with a tutorial documentation below is shown in 

Figure 10. 

Post a question/Bridge Deck page, set the four 
direction of playing cards, and submitting a post are 

shown in Figure 11. 

 

 
Figure 8. Login page 

 
Figure 9. Registration page (Sign up) 

 

Figure 10. Welcome page 

 
Figure 11. Webboard’s Post page 

 Categorized groups of each forum are shown in 

Figure 12. 
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Figure 12. All Forum in Bridge Sports Webboard 

Card search by type of forums is shown in Figure 13. 

 
 

Figure 13. Searching all Posts in Bridge Sports Webboard 

Each member ‘posts page’ that can be edited or deleted 

is shown in Figure 14. 

 
Figure 14. My forum page 

Users can edit their profile information as shown in 

Figure 15. 

 
Figure 15. Edit profile page 

For learners, they can test the Bridge Quiz for 

improving their skill as shown in Figure 16. The question 

asks about bidding from the given cards’ numbers and suit. 

In the Bridge Quiz, program will be increased the level of 
difficult of questions. 

 

 
Figure 16. Bridge Quiz page 

If user finishes all questions, the webpage will display 

the total points, the button of test again(Start Again) in the 

next quiz or option for test the previous set of questions 

(Edit) as shown in Figure 17. 

 

Figure 17. Bridge Quiz finished page 

4.3 Webpages for Administrators 

For administrators, they can check the user status or 

information as shown in Figure 18. They can browse and 

manage all data of all users except user’s account and 

password. 

 

 
Figure 18. Administrator page 

For administrators, they can also check the user posts 

and can edit or remove them as shown in Figure 19. 
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Figure 19. Forum management page for Administrators 

For administrators they can add the new quiz and add 

answers as shown in Figure 20. 

 

 
Figure 20. Add Quiz page for Administrators 

For administrators, they can check all quiz and edit 

quiz if the new players test score in good result, 

administrator can change their status to trainers as shown 

in Figure 21. 

 

Figure 21. Quiz Management page for Administrators 

4.4 Youtube Playlist of Bridge Webboard Tutorial 

For general or anonymous people who are interested to 

Bridge Web-board, they can self-study by VDO clips. We 

also produced and posted VDOs in this playlist link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXt-sD-F1yzYm 

diNxzr76vHfeQJB2LMl5 as shown in Figure 22. 

 

 
Figure 22. Playlist of Bridge Webboard Tutorial published on Youtube 

5. TEST CASES 

5.1 Page of Registration Information Test Case 

Form registration process, If the user fills the username, 

first name, and last name which each field is less than 5 

character, there is a warning message to that field as shown 

in Figure 23. 

For number and special character fields, if email detail 
is placed with incorrect format, e.g., without ‘@’ or PSU 

student-id and phone number is less than 10 character, that 

field will be displayed a warning message as shown in 

Figure 24. 
 

 

Figure 23. Registration Information test case(1) 

 

Figure 24. Registration Information test case (2) 

5.2 Page of Posting a Forum Test Case 

If the event that 52 cards are not selected, no title, no detail, 

and incomplete post, the alert will be prompted for that 
page as shown in Figure 25. 

140



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

Figure 25. Post forum  

5.3 Comment without Value Test Case 

The message will warn about comments must be entered 

text before pressed Reply as shown in Figure 26 unless user 

follows by this step. 

 

 
Figure 26. Comment post 

5.4 Choosing Choices in Bridge Quiz Test Case 

If user choose the answer of quiz more than one choice, 

a warning message will be displayed as shown in Figure 27. 

 
Figure 27. Quiz test warning 

5.5 Show Detail of Forum Post Page Test Case 

If user and administrator look the post page, the cards will 

be presented and then sorted in the correct order with 

direction from large to small cards as shown in Figure 28. 

Figure 28. Detail forum layout test about correction information 

6. RESEARCH METHODS AND RESULTS 
We bring the webboard to survey from 15 members of PSU 

Bridge Club and 5 for general users. We can collect the 

detail as below. 

 

6.1 Population and sample 

In this research, the population is general user 5 people and 

students at Prince of Songkla University. The sample group 

will be 15 members from 36  members of the Bridge Club 
and general users. Hence, we have got 20 responses. 

6.2 Research tools 

We used Google Form to create a questionnaire. There are 
4 sets of questions, consisting of 2 parts: part 1) personal 

email, year level and part 2 about website questions, 1.) 

satisfaction of using the website 2.) Characteristics of the 

website. In order to study and improve the website further. 

6.3 Webboard Evaluation Form by Users Result 

We used the online questionnaire (Google Form) to 

evaluate a webboard system which results are shown in 

Figure 29-30. The number of answers is 20. For student 

year in the university, there are freshman 15%, sophomore 

20%, junior 25%, senior 40%, and super senior 0%. Users 

have experience to play Bridge game 75%, and no 
experience 25%. 

 
 

Figure 29. Results of Year in the university (Google Form) 

 

 
 

Figure 30. Results of having experience to play Bridge game (Google 

Form) 

 
According to the UI salification evaluation, the results 

are in the medium in start screen, question post screen, 

forum screen, own forum page, and Bridge playing page to 

good level in forum search page and Bridge playing quiz 

page as shown in Figure 31. 

 

 
Figure 31. UI salification evaluation by Google Form 
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Table 1. Interpretation of satisfactions of each screen 
 

Screens x̄ Interpret 

1.  Start screen 3.30 medium 

2. Question post screen 3.00 medium 

3.  Forum page 3.25 medium 

4.  Forum Search Page 3.60 good 

5.  Own forum page 3.40 medium 

6. Bridge playing page 3.50 good 

7. Bridge playing quiz 3.85 good 

 

From Table 1, the question posted page the is 

minimum satisfaction with medium (=3.00), but the Bridge 

Playing Quiz screen is the most satisfaction with good 
(x̄=3.85). 

The characteristics of the webboard were rated  in the 

medium in webboard color scheme, font size, 

accompanying video, to good level in illustration and 

button to select cards as shown in Figure 32. 

 
Figure 32 . Results of webboard characteristics from users by Google 

Form 

Table 2. Interpretation of question: do you the following characteristics 

which are appropriate for the web board bridge? 
 

Elements of Webboard x̄ Interpret 

1.Webboard color scheme 3.30 medium 

2.Font size 3.20 medium 

3.Illustration 3.85 good 

4.Accompanying video 3.65 good 

5. Button to select cards 3.80 good 

 

From Table 2, about font size has to improve with 

medium rate (x̄=3.20) while illustration is in good rate 

(x̄=3.85). 
 

7. DISCUSSION 

 

We found that there are three major problems or obstacle 

of our project with solutions as follows. 1) Since the version 

of Xampp used in version 7.3.11 does not support basic 

Mysql, PHP code must be used mysqli. Our solution is to 

learn and modify the style of writing PHP code with mysqli. 

2) Free version software was used in this project. They were 

unable to use all features and some features were unstable. 

So, we change to new software that can use all the features. 

This took a lot time to redo those processes. 3) Creating a 
responsive website for many types of webpages, e.g., for 

mobile devices which have to find many methods. So, we 

use the template from the bootstrap to help. 

8. CONCLUSIONS 

 

Due to the current Bridge Sports became more popular in 

the university, national, and international game. Because it 

helps to improve brain development, creative and strategies 

thinking very well. In Faculty of Science, Prince of Songkla 

University Hat Yai Campus, there is a bridge club which a 

lot of member join this club each year. According to the 

new players are more than the trainers, so there is not 

enough coaches. The Webboard of Bridge Sports for 

Learners was created and solve this pain point. The web is 

published online and also included many features, e.g., 
forum, support all member roles, documentation, and quiz. 

For Software Engineering method, we tested the main cases 

that are importance and necessity of usage. The satisfaction 

of web and characteristics of each element are also 

evaluated from 20 people. The results are between medium 

and good (x̄= 3.00 to 3.85). The most benefit that people, 

who are interested in Bridge Cards, can study anywhere, in 

the short time, test their skills, no need to buy the real cards, 

and interactive with the familiar coaches anywhere. 
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บทคัดย่อ 
ในมหาวิทยาลั ยนเรศวรมีการใช้รถยนต์จ านวนมาก การ
ตรวจสอบรถยนต์แต่ละคันที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยโดยการ
ลงบันทึกเลขทะเบียนของรถยนต์แต่ละคันจึงเป็นเรื่องที่ยากและ
ใช้เวลานาน ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบตรวจจับรถยนต์ที่เข้า
มาในมหาวิทยาลัยโดยใช้ข้อมูลจากกล้องวีดีโอ โดยใช้ Haar 
Cascades Classifier ของ OpenCV ในการตรวจจับรถยนต์
ร่วมกับ OpenALPR ซ่ึงเป็น Library ที่ อ่านข้อมูลของรถยนต์
ออกมาจากภาพเช่น เลขทะเบียน สี รุ่น ยี่ห้อ เป็นต้น และข้อมูล
ที่ได้จะถูกบันทึกไปเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล การทดสอบระบบ
ท าโดยทดลองตรวจจับรถยนต์จ านวน 50 คัน ซ่ึงผลการทดสอบ
สามารถตรวจจับและอ่านข้อมูลรถยนต์ได้ถูกต้อง 43 คัน คิดเป็น
ร้อยละ 86   
 
ค ำส ำคัญ: Haar Cascades OpenCV, OpenALPR 

 
Abstract 

Naresuan University is heavily crowded with large 
amount of vehicles. Therefore, registering cars 
entering and exiting to and from the university by 
manually entering each cars’ plate number proved to 
be troublesome and time-consuming. Therefore, the 
author developed the system of car plate detection 
from video using OpenCV Haar Cascades Classifier to 
detect cars, in conjunction with OpenALPR which 
helps identify cars’ distinct information out of the 
images and store all data collected in the database. 
The system was tested with 50 cars. The result 
showed 43 success detection out of 50, calculated to 
86% accuracy. 
 
Keyword: Haar Cascades OpenCV, OpenALPR 

1. บทน ำ 
ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอด ภั ยท าห น้ าที่ จ ด เลขท ะ เบี ย น รถยน ต์ ที่ เข้ าม าใน
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลการเข้าของรถยนต์ใน
มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเดินจดเลข
ทะเบียนรถยนต์และรถจักยานยนต์ตามจุดต่างๆ ด้วยลายมือ 
เพื่อเป็นหลักฐานอีกช่องทางหน่ึ ง โดยการจดด้วยลายมือน้ี 
ลายมือของเจ้าหน้าที่บางคนอ่านยากและอาจเกิดโอกาสที่
เจ้าหน้าที่จะจดผิด จึงมีความเสียงที่ข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาด
ขึ้นได้ และเม่ือมีเหตุการณ์ที่มีความจ าเป็นต้องตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันการเข้ามาของรถ ทางฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะ
ตรวจสอบจากสมุดจดซ่ึงมีความล่าช้า การน าวีดีโอจากกล้อง
วงจรปิดมาย้อนดูว่ารถคันที่ระบุน้ันเข้าหรือออกมหาวิทยาลัย
เวลาใดก็ท าได้ล่าช้า เพราะไม่ทราบเวลาเข้าที่แน่นอนของรถ ซ่ึง
วิธีการน้ีใช้บุคลากรและเวลาในการตรวจสอบนาน ซ่ึงบางครั้ง
อาจมีเหตุการณ์ที่จ าเป็นต้องตรวจสอบโดยใช้เวลาอย่างรวดเร็ว 
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที 

ดังน้ันผู้ วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมี
แนวคิดที่ จะป ระยุกต์ ใช้ วิ ธี การของ คอมพิ ว เตอร์ วิทั ศ น์ 
(Computer Vision) มาพัฒนาระบบตรวจจับรถยนต์ เพื่อการ
ตรวจทราบถึงเลขทะเบียนรถยนต์จากวีดีโอของกล้องวงจรปิด 
ระบบน้ีสามารถลดความผิดพลาดของข้อมูล และสามารถลด
ระยะเวลาในการตรวจสอบลงได้ ท าให้สามารถแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ทัน โดยระบบน้ีสามารถตรวจจับป้ายทะเบียนรถจาก
วีดีโอและดึงเฉพาะตัวอักษรน้ันมาเก็บไว้ในคลังข้อมูลโดยระบุ
เวลาที่ตรวจจับได้ก ากับไว้ด้วย ด้วยระบบน้ีจึงสามารถตรวจสอบ
การเข้าออกของรถภายในมหาวิทยาลัยได้เพียงแค่ค้นหาเลข
ทะเบียนที่ต้องการ ระบบสามารถแสดงเวลาที่รถคันดังกล่าวว่า
เข้าออกมหาวิทยาลัยเวลาใดหรือว่ารถคันดังกล่าวยังอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยหรือไม่ การตรวจสอบเลขทะเบียนรถจึงมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 

ระบบตรวจจับและลงบันทึกรถยนต์ภำยในมหำวิทยำลัยนเรศวร 
Car Detection and Logging System within Naresuan University  
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2. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 กำรตรวจจับรถยนต์  

OpenCV คือไลบรารีฟังก์ชันการส าหรับการเขียนโปรแกรม
ด้านการประมวลผลภาพซ่ึงสามารถสามารถน ามาประยกต์ใช้งาน
ด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) โดยมุ่งเน้นไปที่
การเสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์และสนับสนุนเฟรม
เวิร์กการเรียนรู้ เชิ งลึก  ใน OpenCV จะมี Haar Cascades 
Classifier ซ่ึงเป็นไลบรารีที่พัฒนามาจากกลไกของ Machine 
Learning ในการเรียนรู้จากภาพเชิงลบและภาพเชิงบวกของวัตถุ
ต่างๆ ในการน ามาใช้งานจ าเป็นต้องมีไฟล์ที่มีข้อมูลการเรียนรู้
แล้วว่า วัตถุน้ันคืออะไร ในรูปแบบ XML ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้
น า cars.xml ของ OpenCV มาใช้ในการตรวจจับรถยนต์จาก
ภาพที่มาจากกล้องวีดีโอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 1  

 

 
ภำพที่ 1 ตัวอย่างการตรวจจับรถยนต ์

(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=c4LobbqeKZc) 
 

2.2 กำรอ่ำนข้อมูลรถยนต์  
OpenALPR (https://www.openalpr.com) คื อ  open 

source library ที่สามารถอ่านข้อมูลรถยนต์จากภาพ เช่น เลข
แผ่นป้ายทะเบียน รุ่น สี ยี่ห้อรถเป็นต้น OpenALPR สามารถใช้
งานร่วม กับภาษา C#, Java, Node.js และ  Python โดยที่ 
library น่ีสามารถวิเคราะห์ภาพเพื่อแยกป้ายทะเบียนรถออกมา
เป็นข้ อมูล เก่ียวกับรถยนต์ ในภาพ  และ OpenALPR ยั ง มี
ให้บริการในรูปแบบ Cloud API ซ่ึงมีความสะดวกและง่ายต่อ
การเรียกใช้งาน ซ่ึงในงานวิจัยน้ีใช้ภาษา python ในการเรียกใช้
บริการจาก Cloud API 

 

 
ภำพที่ 2 ตัวอย่างการใช้งาน OpenALPR  

(ที่มา : https://cloud.openalpr.com/cloudapi/) 
 

2.3 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 
ในงานวิจัยน้ีท าการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูล

การเข้าออกของรถยนต์ที่ตรวจพบ และให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่
เคยจดบันทึกได้ด้วยเว็บแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น ซ่ึงการพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชันท าบนเทคโนโลยีของ XAMPP ซ่ึงประกอบด้วย 
Apache เป็ น  Web Server เขี ยนด้ วยภ าษา  PHP และใช้ 
MySQL เป็นฐานข้อมูล  
 

3.  วิธีด ำเนนิงำนวิจัย 
 

3.1 แนวคิดในกำรพัฒนำระบบ 
เน่ืองจาก OpenALPR จ าเป็นต้องใช้ภาพของรถยนต์ที่ มี

ขนาดใหญ่และชัดเจนเพียงพอจึงจะสามารถอ่านรายละเอียด
ข้อมูลรถยนต์น้ันได้ ดังน้ันผู้วิชาจึงมีแนวคิดในการตรวจจับภาพ
รถยนต์ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอจากวีดีโอก่อน โดยใช้ OpenCV ใน
การอ่านข้อมูลภาพจากวีดีโอและใช้ Haar Cascades Classifier 
ในการตรวจจับภาพรถยนต์ เม่ือพบภาพรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่
เพียงพอ จะท าการ Crop ภาพรถยนต์ เพื่อน าข้อมูลภาพน้ัน
ส่งไปยังบริการ Cloud API ของ OpenALPR เพื่อท าการอ่าน
ข้อมูลรถยนต์แล้วให้ส่งข้อมูลน้ันกลับมาในรูปของ JSON  

เม่ือได้ข้อมูล JSON เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงท าการจ าแนก
ข้อมูลออกมาด้วย JSON parser เพื่อน าข้อมูลรถยนต์พร้อมด้วย
วันที่ แล ะ เวล าในปั จ จุบั น  บั นทึ ก ไว้ ในฐานข้ อ มู ล  โดย มี
กระบวนการที่แสดงไว้ในผังงาน รูปที่ 3 
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ภำพที่ 3  Flowchart แสดงขั้นตอนการท างานของระบบ 

 
3.2 กำรพัฒนำระบบตรวจจับรถยนต์ 

ระบบตรวจจับรถยนต์ น้ี ผู้ วิจัยใช้กล้องตั้งบริเวณทางเข้า
มหาวิทยาลัยโดยตั้งกล้องในมุมที่สามารถเห็นด้านหน้ารถยนต์
และทะเบียนรถยนต์อย่างชัดเจน จากน้ัน เขียนด้วยภาษา 
Python ซ่ึงมีการเรียกใช้ไลบรารี OpenCV ในการอ่านข้อมูล
วีดีโอ ดังตัวอย่างในภาพที่ 4 คือภาพวีดีโอที่ใช้ทดสอบ 

 
            ภำพที่ 4 วีดีโอที่ใช้ทดสอบในการตรวจจับรถยนต์ 
 

วิธีการคือน าภาพแต่ละเฟรมในวีดีโอมาท าการตรวจจับเพื่อ
หารถยนต์ในภาพด้วย Haar Cascades Classifier ที่ ใช้ข้อมูล
ส าหรับตรวจจับรถยนต์โดยเฉพาะ หากในภาพมีรถยนต์ก็จะ
สามารถระบุต าแหน่งของรถยนต์ในภาพได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 
5 ซ่ึงแสดงการตรวจเจอรถยนต์ หลังจากน้ันจึงท าการครอป 
(Crop) ภาพรถยนต์ที่ตรวจจับได้ เพื่อน ามาค านวณหาขนาดของ
ภาพที่ครอปได้  

ภำพที่ 5 ระบบตรวจพบรถยนต์ในภาพ 
 

หากขนาดของภาพที่ครอปน้ีมีขนาดใหญ่พอตามที่
ก าหนดไว้ จะท าการส่งภาพไปยังบริการ Cloud API ของ 
OpenALPR เพื่ออ่านข้อมูลรถยนต์ในภาพ แล้ว OpenALPR จะ
ท าการส่งข้อมูลรถยนต์กลับมาในรูป JSON file ดังภาพที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 6 เรียกใช้บริการจาก OpenALPR 
 
หลังจากได้ไฟล์ JSON แล้วจะท าการอ่านข้อมูลจาก

ไฟล์ JSON เพื่อน าเฉพาะข้อมูลที่ต้องการออกมา ซ่ึงได้แก่ เลข
ทะเบียนรถ ยี่ห้อรถ รุ่นของรถ และสีของรถ เพื่อน าข้อมูลน้ีลง
บันทึกไว้ในฐานข้อมูลพร้อมกับวันที่และเวลาที่ตรวจพบรถ 
   
3.3 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเว็บแอปพลิเคชัน 
ระบบลงบันทึกการตรวจพบรถยนต์จะได้ฐานข้อมูล MySQL ใน
การเก็บข้อมูล โดยมีการสร้างตารางดังภาพที่ 7 
 

ภำพที่ 7 ตารางที่ใช้จดบันทึกในฐานข้อมูล 

Field Name Description Data Type 

Plate Plate varchar 

Make Brand varchar 

Make_model Model varchar 

Color Color varchar 

Timestamp Time date/time 
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และได้ท าการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการสืบค้นข้อมูล
รถยนต์ที่ต้องการทราบ โดยสามารถท าการสืบค้นได้จาก เลข
ทะเบียนรถยนต์ หรือ วันที่และช่วงเวลาที่ต้องการ ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 8 คือ Use Case Diagram ของระบบเว็บแอปพลิเคชัน 
และภาพที่ 9 คือ User Interface ของเว็บแอปพลิเคชัน 
 

 
ภำพที่ 8 Use Case Diagram ของระบบเว็บแอปพลิเคชัน 

 

 
ภำพที่ 9 User Interface ของเว็บแอปพลิเคชัน 

 
4.ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล 

 
4.1 ผลกำรท ำงำนของระบบ 
เม่ือเริ่มต้นการท างาน ระบบจะเปิดวีดีโอที่ระบุไว้เพื่ออ่านข้อมูล
เข้าในระบบ แล้วจะแสดงผลทุกครั้งที่  Console ในขณะที่ท า
การตรวจจับรถยนต์ในแต่ละเฟรมของวีดี โอ (ในงานวิจัย น้ี
ก าหนดให้ระบบท าการตรวจจับรถยนต์ในอัตรา 20 เฟรมต่อครั้ง ) 
ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพที่ 10 ซ่ึงจะแจ้งจ านวนของรถที่ตรวจ
พบ และขนาดของภาพรถยนต์ที่ตรวจพบ  

 

 
ภำพที่ 10  แสดงผลการตรวจจับ 

 

 
ภำพที่ 11 แสดงการค้นพบภาพรถที่มีขนาดที่ต้องการ 
 

จากภาพที่ 11 เม่ือตรวจจับภาพรถยนต์ที่ มีขนาดตามที่ได้
ก าหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดไว้ที่ 400 ระบบจะท าการส่ง
ภาพไปยัง Cloud API ของ OpenALPR เพื่ออ่านข้อมูลของภาพ
รถยนต์ แล้วส่งกลับมาเป็นข้อมูล JSON เพื่อท าการถอดข้อมูล
และบันทึกเข้าฐานข้อมูลต่อไป 

 
4.2 วิเครำะห์และอภิปรำผลกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการทดลองการท างานของระบบโดยใช้วีดีโอที่ภายใน
มีรถทั้งหมด 50 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
แล้วได้ผลการทดลองดังน้ี การตรวจจับรถยนต์ 50 คัน ระบบ
สามารถตรวจจับรถยนต์ได้ทั้งหมด 50 คัน แต่แสดงผลข้อมูลของ
รถยนต์ ได้ถูกต้องเพียง 43 คัน ซ่ึงการอ่านข้อมูลรถยนต์ที่
ผิดพลาดมีจ านวน 7 คันโดยมีสาเหตุดังน้ี 

1. รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วท าให้ภาพเลขทะเบียนรถไม่
ชัดเจน 

2. วีดีโอที่ใช้ทดสอบในบางช่วงภาพอาจหลุดโฟกัสท าให้ภาพ
ไม่ชัดเจน  

ผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบตรวจจับ
แผ่นป้ายทะเบียนรถจากวีดีโอ ปรากฏว่ามีค่าความแม่นย าอยู่ที่ 
86%  
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5. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
งานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาระบบตรวจจับแผ่นป้ายะเบียนจากวีดีโอ เพื่อช่วยใน
การเก็บข้อมูลรถยนต์ที่เข้าออกมหาวิทยาลัยได้ถูกต้องยิ่งขึ้นและ
เพื่อให้การค้นหาเวลารถยนต์ที่เข้าออกมหาวิทยาลัยสะดวกแล้ว
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้ทดลองสร้างระบบเพื่อตรวจจับรถยนต์
และดึงข้อมูลเก็บไว้ฐานข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ท าการทดลองโดยใช้
วีดีโอที่มีรถยนต์ 50 คัน ผลปรากฏว่าระบบสามารถตรวจจับ
รถยนต์และแสดงผลได้ถูกต้อง 43 คัน ผิดพลาดทั้งหมด 7 คัน 
สาเหตุเน่ืองจากวีดีโอมีความชัดเจนไม่เพียงพอส าหรับอ่านข้อมูล
ทะเบียนรถ ผลปรากฏว่าระบบมีค่าความแม่นย าของข้อมูลคิด
เป็น 86% ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลดังกล่าวไปสร้างเว็บแอปพลิเคชัน 

 
5.2 ข้อจ ำกัดของงำนวิจัย 

1. วีดีโอต้องมีความละเอียดของภาพที่สูงเพื่อให้ระบบ
สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นย า 

2. มุมกล้องของวีดีโอที่จะต้องเป็นภาพตรงและเห็นแผ่นป้าย
ทะเบียนรถชัดเจนจึงจะสามารถตรวจจับได้ 

3. ประสิท ธิภ าพ ในการส่ งข้ อ มู ล ไปยั ง Cloud API ใช้
เวลานานพอสมควร ขึ้นอยู่ที่ความเร็วของอินเตอร์เน็ต 

 
5.3 ข้อเสนอแนะงำนวิจัย 
เพื่อให้การศึกษาและพัฒนาระบบตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
จากวีดี โอสามารถน าไปพัฒนาตในอนาคต เพื่อให้ระบบมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ผู้ วิจัยมีแนวทางและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาและพัฒนาฝนครั้งต่อไปดังน้ี 

1. ควรพัฒนาระบบให้สามารถอ่านข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
แบบ real-time เพราะปัจจุบันเพียงแค่ท าการทดสอบกับไฟล์
วีดีโอ 

2. ควรพัฒนาระบบตรวจจับรถยนต์ให้สามารถตรวจจับและ
ติดตามได้จากหลาย ๆ มุมกล้อง 

3. ควรพัฒนาระบบให้สามารถตรวจสอบทั้งเข้าและออก 
เพื่อให้สามารถบอกได้ว่ารถยนต์ยังอยู่ภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่  

4. พัฒนาประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลภาพให้มี
ความถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
ยางพาราถือเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตยาวนานกว่า 20 ปี โรค
ระบาดที่มีสาเหตุจากเชื้อราจะสามารถป้องกันความเสียหายได้
ถ้าพบการระบาดตั้งแต่เน่ินๆ โดยในโครงงานน้ีสนใจโรคระบาดที่
พบบนใบของยางพารา ได้แก่ โรคใบจุดก้างปลา โรคใบจุดตานก 
และโรคใบจุดนูน เพื่อให้เกษตรกรประเมินโรคบนใบได้เบื้องต้น 
คณะผู้จัดท าจึงคิดจะใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine 
learning) มาช่วยวิเคราะห์จ าแนกโรคที่เกิดขึ้นในใบยางพารา 
วิธีการที่เลือกมาใช้คือการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) โดยใน
โ ค ร ง ง า น น้ี ใ ช้ โ ค ร ง ข่ า ย ป ร ะ ส า ท แ บ บ ค อ น โ ว ลู ชั น 
(Convolutional neural network:CNN)  

สถาปัตยกรรมส าหรับแยกประเภทโรคใบในยางพารา 
ประกอบด้วยConvolutional Layer ที่หาคุณลักษณะ (feature) 
จ านวน 64 คุณลักษณะ และใช้ activation function เป็น relu 
จากน้ันท า max pooling ขนาด 2x2 ท าเช่นน้ีสามรอบ ต่อด้วย 
dense layer ที่มี 512 โหนดพร้อม activation function เป็น 
relu เช่นกัน ก่อนส่งต่อ output layer เป็น 4 โหนด ด้วย 
activation function เป็น softmax เพื่อระบุว่าภาพใบยางพารา
ถูกจ าแนกเป็นโรค 3 โรคหรือไม่เป็นโรค จากการทดสอบ
โปรแกรมพบว่า โมเดลที่น้ีสามารถจ าแนกโรคมีค่าความถูกต้อง 
ร้อยละ 98.410 

 
ค ำส ำคัญ : การเรียนรู้เชิงลึก, ใบยางพารา, โรคเชื้อรา, คอน
โวลูชั่นนิวรัลเน็ตเวิร์ค, การจ าแนกข้อมูลภาพ 
 

ABSTRACT 
Rubber tree is a perennial plant that farmer can harvest 
latex for more than 20 years. The epidemic that 
occurred with rubber trees caused poor quality 
produce. Most epidemics are caused by mold.     
Examination of rubber leaves can know the disease that 
occurs with rubber.   When rubber farmers know the 
disease in rubber, farmers can solve the problem 

correctly. This project is interested in the epidemics 
found on the leaves of rubber, namely Corynespora 
leaf, Bird's eye spot and Leaf spot. To enable farmers 
to assess the disease on the leaves preliminary the 
machine learning technique is considered to use for 
helping analyze the disease occurring in rubber leaves.  
One of deep learning method used in this project is the 
Convolutional neural network, shortly called CNN 

The architecture for rubber leaf disease 
classification consists of Convolutional Layer, which has 
64 features and uses a relu as the activation function, 
then max pooling with 2x2 kernel is applied. A dense 
layer with 512 nodes with the relu function is followed 
before the 4-nodes output layer with a softmax as the 
activation function. to determine whether the picture 
of rubber leaves is classified as 3 diseases or not, The 
classification model has an accuracy rate of 98.410 
percent. 

 
Keywords: Deep Learning, rubber leaves, fungal, 
Convolution Neural Networks, image classification 

 
1. บทน า 

“ยางพารา” เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่ท ารายได้
ให้กับประเทศไทย ซ่ึงมีมูลค่าการส่งออกในปัจจุบันกว่า 403 ล้าน
เหรียญ นอกจากน้ียังเก่ียวข้องกับชีวิตของเกษตรกรไม่ต่ ากว่า 6 
ล้านคน หากได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะส่งผลดี
ต่อประเทศ และเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมหาศาล ซ่ึงหาก
พิจารณาแล้ว ยางพารายังเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงที่ มีความ
จ าเป็นในการส่งเสริมอาชีพ และมีโอกาสในการพัฒนา 

ปัจจุบันปัญหาหลักที่ เ กิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราคือเรื่องโรคที่เกิดขึ้นกับต้นยางพารา ซ่ึงส่งผลให้ต้น

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)……………… 
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ยางพาราไม่เจริญเติบโต ต้นยางพาราตาย และให้น้ ายางไม่ดี
เท่าที่ควร หากรู้ว่าโรคที่เกิดขึ้นกับต้นยางพาราน้ันคือโรคชนิดใด
ก็จะสามารถให้การรักษาได้ตรงตามลักษณะโรคที่เกิดขึ้น 
     โรคในยางพาราสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายส่วนของต้น
ยางพารา ส าหรับส่วนที่สามารถเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือส่วนของใบ
ยางพารา [1] [2] [3] [4] โรคเชื้อราที่เกิดกับใบยางพารา ได้แก่ 
โรคใบจุดก้งปลา โรคใบจุดตานก โรคใบจุดนูน เป็นต้น ซ่ึงโรคที่
กล่าวมาน้ันจะท าให้เกิดปัญหาตามมา อาทิเช่น ต้นยางพาราไม่
เจริญเติบโต ให้ผลผลิตน้ ายางที่น้อย คุณภาพของน้ ายางไม่ได้
มาตรฐาน และหากเกิดโรคระบาดในใบยางพาราอย่างรุนแรงจะ
ท าให้ก่ิงและยอดของต้นที่เป็นโรคแห้งตาย ปัญหาดังที่กล่าวมา
ทั้งหมดน้ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นอย่าง
มากจึงจ าเป็นต้องมีวิธีการตรวจสอบถึงโรคที่แน่นอนก่อนจะ
จัดการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง 
 ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงน าเสนอวิธีการจ าแนกโรคเชื้อรา
ที่เกิดขึ้นกับใบยางพาราโดยผ่านกระบวนการ Deep Learning 
ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปภาพลักษณะของโรคเชื้อราในแต่
ละชนิด สาเหตุที่ท าให้เกิดโรคและวิธีการป้องกันรักษาต้น
ยางพารา เพื่อที่จะสามารถช่วยเกษตรกรชาวสวนยางในการ
เลือกรักษาโรคที่เกิดขึ้นได้ตรงตามลักษณะกับโรค 
 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยโรคข้าว  

งานวิจัยน้ีเป็นการออกแบบและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
วินิจฉัยโรคข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
วินิจฉัยโรคข้าวที่ให้ค าตอบการวินิจฉัยโรคข้าวได้อย่างถูกต้องซ่ึง
มีขอบเขตการศึกษาจากโรคข้าวที่เกิดจากเชื้อโรค 3 กลุ่ม ได้แก่ 
เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส จ านวน 16 โรค โดยใช้เปลือก
ระบบผู้เชี่ยวชาญ CLIPS [5] 

 
ภาพที่ 1 แสดงหน้าต่างการท างานของระบบผู้เชี่ยวชาญเพ่ือวินิจฉัยโรคข้าว 
 

2.2 ระบบการวินิจฉัยโรคใบองุ่นจากภาพสีด้วยปัญญา 
ประดิษฐ์แบบพนัทาง 

งานวิจัยน้ีน าเสนอการวินิจฉัยโรคใบองุ่นในสภาวะแวดล้อมจริง
ของไร่องุ่นโดยท าการวิเคราะห์โรคใบองุ่นที่ประกอบด้วยโรครา
สนิม และโรคสแคปด้วยวิธีการจ าแนกประเภทของโรคใบองุ่น
ด้วยกระบวนวิธีทางปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถ
วินิจฉัยโรคได้อย่างประสิทธิภาพและครอบคลุมปัจจัยที่เก่ียวข้อง

ให้มากที่สุด อันได้แก่ จ านวนภาพใบองุ่น ขนาด รูปร่าง ลักษณะ
การวางตัวของใบองุ่น ระดับความสว่างและสีของกล้องดิจิทัลแต่
ละประเภทที่แตกต่างกันในสภาวะที่ซับซ้อนของพื้นหลัง [6] 

ภาพที่ 2 โครงสร้างระบบการวินิจฉัยโรคใบองุ่น 

2.3 การวินิจฉัยจ าแนกโรคใบองุ่นจากภาพถ่ายโดยใช้จีเนติก 
อัลกอลิทึมและแผนผังจัดการตนเองเชิงโครงสร้างปรับตัวได้ 

งานวิจัยน้ีได้น าเสนออัลกอริทึมสาหรับการวินิจฉัยจ าแนกโรคใบ
องุ่นจากภาพถ่ายในสภาวะแวดล้อมจริง กระบวนการท างานของ
ระบบประกอบไปด้วยจีเนติกอัลกอริทึม และแผนผังการจัดการ
ตนเองเชิงโครงสร้างปรับค่าได้  
งานวิจัยน้ีได้ทดสอบระบบการจ าแนกรูปแบบโดยใช้โรคใบองุ่น 4 
โรคดังน้ี โรคอีบุบ โรคราสนิม โรคราน้าค้าง และโรคราแป้ง ซ่ึง
แต่ละภาพมีขนาด รูปร่าง ลักษณะการวางตัวของใบองุ่น และอยู่
ในสภาวะแสงที่ต่างกัน [7] 

 
ภาพที่ 3 โครงสร้างของระบบการจ าแนกรูปแบบของอัลกอริทึมGA-

SASOM 

2.4 โครงการวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 

การวินิจฉัยโรคระบาดของอ้อยด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 
เพื่อช่วยในการวินิจฉัยอาการ และ พัฒนาการของโรค เพื่อให้
เกษตรกรสามารถหามาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหา พร้อมทั้ง
รับมือและยับยั้ง ไม่ให้โรคระบาดของอ้อยแพร่กระจายออกไปยัง
พื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างทันการณ์ [8] 
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ภาพที่ 4 หน้าจอโปรแกรมเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในการฝึกฝนให้
คอมพิวเตอร์รู้จ าโรคอ้อย 

    จากงานวิจัยข้างต้นสามารถน ามาเป็นแหล่งอ้างอิงและพัฒนา
ระบบการจ าแนกประเภทโรคเชื้อราของใบยางพาราด้วยการ
วิ เคราะห์ จากภาพถ่ าย  โดย มีการ ใช้ โปรแกรม Python 
Anaconda Nvidia Cuda และ Jupyter Notebook ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. สถาปัตยกรรมของระบบ 
ในส่วนน้ีจะน าเสนอวิธีการสร้างระบบการจ าแนกประเภทโรคเชื้อ
ราของใบยางพาราด้วยการวิเคราะห์จากภาพถ่าย โดย
ประกอบด้วย โครงสร้างสถาปัตยกรรม Convolutional Neural 
Network(CNN Architecture) และ ผลการด าเนินงาน 
 

 
ภาพที่ 5 โครงสร้างสถาปัตยกรรม Convolutional Neural Network 

 
3.1 จากภาพที่ 5  อธิบายได้ดังน้ี 

1) เริ่มต้นมี input ขนาด 256*256*3 (RGB) 
2) ผลจากการท างานผ่าน convolutionalของ layer ช้ัน

แรกจะได้ Future map ออกมา 64 แผ่น เน่ืองจากว่าเรา
ใช้convเป็น64(ขนาดของ Future map ขึ้นอยู่กับขนาดของ 
Filter) 

3) ต่อมาเป็นการท าmax pooling ซ่ึงเป็นการลดขนาดจาก
256 pixel เป็น128 pixel   

4) ท าการconvolutionalครั้งที่2 โดย inputที่เป็น 128 
pixel จากการท า max pooling ที่ผ่านมา 

5) จากน้ันท าการmax pooling จาก128 pixel เป็น 64 
pixel 

6) แล้วท าการconvolutionalครั้งที่3 โดย input ที่เป็น 64 
pixel จากการท า max pooling ที่ผ่านมา 

7) จากน้ันท าการmax pooling จาก 64 pixel  เป็น 32 
pixel 

8) ท าการ Flatten เพื่อน าทุก pixel มาท าเป็นอาเรย์1มิติ 
9) ท าการค านวนหาจ านวน Dense ที่มีขนาดพอดีกับ pixel 

มาเชื่อมต่อกับ Flatten แบบ Fully connected กับ layer ก่อน
หน้า 

10) ท าการก าหนด Node ส าหรับค าตอบของโปรแกรม
จ านวน4ค าตอบโดยเชื่อมต่อแบบ Fully connected กับ layer
ก่อนหน้า 

 
4. ผลการด าเนินงาน 

4.1 ข้อมูล 
(1) การเก็บข้อมูลใช้การเด็ดใบที่คาดว่าจะเป็นโรคจากต้น
ยางพารา น ามาถ่ายโดยห่างจากกล้องประมาณ 30 เซนติเมตร 
ท าการวัดค่าแสงขณะท าการถ่ายภาพ ใช้พื้นหลังเป็นกระดาษ
ขาว และพื้นสีกระเบื้อง ถ่ายด้วยกล้องจากโทรศัพท์  
(2) น ารูปที่ได้มาตัดให้มีขนาด 256*256 pixel แต่ละรูปมีมุม
และองศาของภาพที่แตกต่างกัน รูปภาพที่ถ่ายแบ่งเป็นภาพหน้า
ใบยางพาราจ านวน 582 ภาพและภาพหลังใบยางพาราจ านวน 
582 ภาพ โดยภาพมีจ านวนใบที่เป็นโรคแต่ละชนิดไม่เท่ากัน
รวมทั้งภาพใบยางพาราปกติ 

 
ภาพที่ 6 ภาพจ าลองการเก็บข้อมูลรูปภาพใบยางพารา 
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4.2 การทดลอง 
การทดลองจ าแนกประเภทของโรคจากใบยางพารา โดยการ
ทดลองจ าแนกประเภทโรคด้วยภาพด้านหน้าใบยางพารา หลัง
ของใบยางพารา และภาพทั้งหน้าใบและหลังใบ  
(1) โมเดลการเรียนรู้ด้วยข้อมูลหน้าใบ 
การทดสอบด้วยรูปหน้าใบยางพารา จะใช้ข้อมูลรูปในการเทรน
น่ิงจ านวน 408 รูป และใช้ในการทดสอบจ านวน 174 รูป  

 
ภาพที่ 7 กราฟค่า Accuracy ของโมเดลดว้ยภาพหน้าใบ 

 

 
ภาพที่ 8 กราฟค่า Loss ของโมเดลด้วยภาพหน้าใบ 

 
พบค่า loss มีความไม่เสถียร จึงทดลองตัดการโยงการเชื่อมต่อ
บางโหนดออกไป (dropout) โดยใช้อัตราการตัดดังตาราง 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าความถูกต้องเมื่อใช้ค่า dropout แต่ละค่า กับภาพหน้าใบ 
Dropout Loss Accuracy 

0.0 0.0516 0.9772 
0.1 0.1812 0.9265 
0.2 0.1242 0.9542 
0.3 0.0903 0.9683 
0.4 0.0433 0.9841 
0.5 0.1014 0.9649 
0.6 0.1201 0.9605 
0.7 0.1167 0.9637 
0.8 0.1550 0.9383 
0.9 0.2144 0.9181 

การตัดบางส่วนออกไปท าให้ค่า accuracy สูงขึ้น 0.01% 

 
ภาพที่ 9 กราฟค่า Accuracy ของโมเดลดว้ย Dropout 0.4 หน้าใบ 

 
ภาพที่ 10 กราฟค่า loss ของโมเดลดว้ย Dropout 0.4 หน้าใบ 

 
2) โมเดลการเรียนรู้ด้วยข้อมูลหลังใบ 
การทดสอบด้วยรูปหลังใบยางพารา จะใช้ข้อมูลรูปในการเทรน
น่ิงจ านวน 408 รูป และใช้ในการทดสอบจ านวน 174 รูป 

 
ภาพที่ 11 กราฟค่า Accuracy ของโมเดลดว้ยภาพหลังใบ 

 
ภาพที่ 12 กราฟค่า loss ของโมเดลดว้ยภาพหลังใบ 

151



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 
พบค่า loss มีความไม่เสถียร จึงทดลองตัดการโยงการเชื่อมต่อ
บางโหนดออกไป (dropout) โดยใช้อัตราการตัดดังตาราง 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าความถูกต้องเมื่อใช้ค่า dropout แต่ละค่า กับภาพหลังใบ 
Dropout Loss Accuracy 

0.0 0.0678 0.9752 
0.1 0.0774 0.9729 
0.2 0.0747 0.9746 
0.3 0.0871 0.9686 
0.4 0.0850 0.9686 
0.5 0.0680 0.9801 
0.6 0.1062 0.9620 
0.7 0.1097 0.9582 
0.8 0.0945 0.9643 
0.9 0.1583 0.9392 

 
การตัดบางส่วนออกไปท าให้ค่า accuracy สูงขึ้น 0.005% 

 
ภาพที่ 13 กราฟค่า Accuracyของโมเดล Dropout 0.5 ภาพหลังใบ 

 
ภาพที่ 14 กราฟค่า Loss ของโมเดล Dropout 0.5 ภาพหลังใบ 

 
3) ส่วนการเทรนข้อมูลหน้าใบและหลังใบ 
การทดสอบด้วยรูปหน้าใบและหลังใบยางพารา ใช้ข้อมูลรูปใน
การ เทรนน่ิงจ านวน 742 รูป และใช้ในการทดสอบจ านวน 318 
รูป ท าการเรียนรู้จ านวน 15 รอบ ผลการเทรนโมเดลเป็นดังภาพ 

 
ภาพที่ 15 กราฟค่า Accuracy ของโมเดลดว้ยภาพหน้าใบและหลังใบ 

 
ภาพที่ 16 กราฟค่า Loss ของโมเดลด้วยภาพหน้าใบและหลังใบ 

 
ตารางที่ 3 ค่าความถูกต้องเมื่อใช้ค่า dropout แต่ละค่า กับภาพหลังใบ 

Dropout Loss Accuracy 
0.0 01881 0.9314 
0.1 0.1779 0.9327 
0.2 0.1606 0.9398 
0.3 0.1813 0.9322 
0.4 0.1960 0.9320 
0.5 0.1655 0.9423 
0.6 0.1722 0.9359 
0.7 0.1784 0.9359 
0.8 0.2105 0.9223 
0.9 0.2574 0.9017 

 
การตัดบางส่วนออกไปท าให้ค่า accuracy สูงขึ้น 0.01% 

 
ภาพที่ 17 กราฟค่า Accuracy ของโมเดล Dropout 0.5 หน้าและหลังใบ 
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ภาพที่ 18 กราฟค่า Loss ของโมเดล Dropout 0.5 หน้าและหลังใบ 

 
จากผลการทดลองสรุปได้ว่า model ที่ดีที่สุด คือการทดลองของ
ชุดข้อมูลรูปภาพหน้าใบ มี drop out ที่ดีที่สุดคือ 0.4   
 

5. การออกแบบและพัฒนา 
5.1 ฮาร์ดแวร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง, ระบบปฏิบัติการ Window 10   
 
5.2 ซอฟแวร์ 
5.2.1 Photoshop CS6 
เป็น software ในตระกูล Adobe ที่ใช้ส าหรับตกแต่งภาพถ่าย
และภาพกราฟฟิก ได้อย่างมีประสิทธ์ิภาพ  น ามาใช้ในการตัด
รูปภาพใบยางพาราที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคให้มีขนาดเท่ากันโดย
ที่มุมองศาของภาพอาจจะต่างกันไป 
5.2.2 Python 
คือชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหน่ึง ซ่ึงถูกพัฒนาขึ้น
ม า โ ด ย ไ ม่ ยึ ด ติ ด กับแพลต ฟอร์ ม  กล่ า วคื อส ามาร ถ รั น
ภาษา Python ได้ทั้งบนระบบ Unix, Linux , Windows NT, 
Windows 2000, Windows XP หรือแม้แต่ระบบ FreeBSD อีก
อย่างหน่ึง ซ่ึงในที่น้ีผู้วิจัยได้น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ การ
จ าแนกประเภทโรคเชื้อราของใบยางพาราด้วยการวิเคราะห์จาก
ภาพถ่ายอีกด้วย 
5.2.3 Jupyter Notebook 
เป็นเครื่องมือ opensource ที่ใช้ในการสร้าง Reproducible 
Document ซ่ึงก็คือเอกสารที่มีค าอธิบายและ code ที่สามารถ 
execute ได้ เพื่อท าการทดลองซ้ าและสามารถดูผลการทดลอง
ได้ ทั้งกับข้อมูลชุดเดิมหรือข้อมูลชุดใหม่ได้ โดย Jupyter สามารถ
เขียน source code เป็น block สั้นๆ และเขียนอธิบายแต่ละ
ส่วนด้วย markdown ได้ ซ่ึง Jupyter ได้สร้างระบบ kernel ที่
ให้นักพัฒนาเขียน configuration เพื่อใช้งานกับภาษาหรือระบบ
ได้หลากหลาย  เช่น  GoLang, Java, Scala หรือติ ดต่ อ กับ 
Processing Cluster เช่น Spark  ซ่ึงในที่น้ีผู้วิจัยได้น ามาใช้ใน
การพัฒนาระบบการจ าแนกประเภทโรคเชื้อราของใบยางพารา
ด้วยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายด้วย 

5.2.4 แอพลิเคชั่นวัดค่าความเข้มแสง (Light Sensor)  
เป็นแอพลิเคชั่นเพื่อใช้วัดค่าความเข้มของแสง น ามาใช้ในการวัด
ค่าความเข้มแสงขณะที่ถ่ายภาพใบยางพารา 
 
5.3 ส่วนของโปรแกรม 
5.3.1 ส่วนของ Model  ที่ใช้

 
ภาพที่ 19 รูปส่วนของ Model ที่ใช้ในการ Training 

5.3.2 ผลลัพธ์จ านวน weight ในแต่ละ Layer 

 
ภาพที่ 20 รูปผลลัพธ์จ านวน weight ในแต่ละ Layer 

5.3.3 ตัวอย่างส่วนของการ Training ข้อมูลรูปภาพ 

 

 
ภาพที่ 21 ตัวอย่างส่วนของการ Training ข้อมูลรูปภาพ 

 
6. สรุปผล 

จากผลการทดลองทดสอบระบบการจ าแนกประเภทโรคเชื้อรา
ของใบยางพาราด้วยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายพบว่าสามารถ
จ าแนกโรคและบอกวิธีการดูแลรักษาได้ แต่ยังมีข้อจ ากัดที่ไม่
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สามารถพัฒนาได้ตามความต้องการอยู่ ได้แก่ การจ าแนกโรคใบ
จุดตานกยังคงมีค่าความถูกต้องที่ไม่มากพอเม่ือเปรียบเทียบกับ
อีกสองโรคคือ โรคใบจุดก้างปลาและโรคใบจุดนูนอยู่ 

 
7. แนวทางในการพัฒนาต่อ 

โปรแกรมการจ าแนกประเภทโรคเชื้อราในใบยางพาราพัฒนาขึ้น
เพื่อช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถจ าแนกประเภท
โรคเชื้อราที่เกิดขึ้นในใบยางพาราได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
และยังสามารถบอกวิธีรักษาได้ตรงตามโรคที่เป็น 

      แนวทางในการพัฒนาต่อคือ พัฒนาโปรแกรมให้
สามารถถ่ายรูปใบยางพาราที่เป็นโรคหรือไม่เป็นโรคและบอก
ชนิดของโรคและวิธีการรักษาได้ในทันทีผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อให้
ตรงกับความต้องการในการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น   
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บทคัดย่อ 
การเก็บข้อมูลการสัญจรของพาหนะเพื่อให้ทราบความหนาแน่น
ของรถในแต่ละช่วงเวลาสามารถน ามาวิเคราะห์และบริหาร
จัดการการใช้ถนนได้ แต่การเก็บสถิติในปัจจุบันใช้คนมานับตาม
สี่แยก ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อนสูงในถนนที่มีพาหนะใช้งานจ านวน
มากและใช้ความเร็วสูง อีกทั้งคนยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงกลางคืน โครงงานน้ีน าเสนอแนวคิด
ส าหรับประยุกต์ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ส าหรับใช้ในการจับ
ภาพการเคลื่อนที่ของยานพาหนะที่ ว่ิงอยู่ในเส้นทางการจราจร 
โดยรูปภาพพาหนะที่ได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะถูกน ามา
ตรวจจับ และนับจ านวนยานพาหนะ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามเวลา
จริง (Real time)  [1] [2] [3] [4] [5]  

บทความน้ีเสนอการนับยานพาหนะบนถนนจาก 
Video ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยใช้ deep learning ซ่ึง
ข้อมูล Video ที่มาจากกล้องตั้งอยู่ด้านบนของถนนและนับ
จ านวนรถโดยโมเดลมี 3 hidden layers ที่ประกอบด้ วย 
convolution layer ตามด้วย Relu function เป็น activation 
function และปรับขนาดภาพด้ วย  max pooling แล้ วน า
จุดส าคัญในภาพที่ได้มาจัดประเภทว่าเป็นยานพาหนะ model ที่
ได้มาสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นวัตถุประเภทรถ ท าการนับ
ยานพาหนะในเฟรมที่ต่อเน่ืองให้เป็นสิ่งเดียวกัน นับเฉพาะวัตถุที่
เข้าใกล้กล้องในระยะหน่ึง นับยานพาหนะบนถนนหลักเท่าน้ัน 
ถนนรองและซอยจะไม่นับ จากผลการทดลองจากข้อมูลหลัง
เรียนรู้ได้ความถูกต้อง 67.20% ได้มาจาก จ านวนรถทั้งหมด 385 
คัน นับถูก 259 คัน ไม่นับ 39 คัน และนับรถซ้ า 87 คัน  
 
ค ำส ำคัญ: การเรียนรู้เชิงลึก, การตรวจจับยานพาหนะ, โครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน, การนับยานพาหนะ 
 

 
 
 
 

ABSTRACT 
Collecting traffic data of the car to know the density of 
the car in each period can be used to manage road 
usage. However, collecting current road usage is based 
on statistical data using human manual counting along 
the intersection which has high discrepancies in high-
density road or high-speed vehicles. Also, people are 
not able to collect data at all times, especially at night.  
This project proposes the vehicle counting application 
using CCTV camera. The video capture the movement 
of vehicles running on traffic routes.  The vehicles are 
detected from the CCTV. The system counts the 
number of vehicles to get real time data. 
 This article proposes a depth learning method 
for detecting vehicles on roads, and counting the 
number of vehicles. The model has a 3 hidden layers 
consisting of a convolution layer with the Relu function 
as an activation function, followed by resize the image 
with max pooling.  The, important points are classified 
whether it is a vehicle. the system counts the vehicles 
moving continuously in many frames into one thing. 
Objects within a certain distance of the camera are 
counted. This system counts vehicles only on the main 
road, excluding Secondary roads or alleys.  From the 
experimental results, the accuracy was 67.20% 
(Vehicles are counted correctly 259 from total number 
385; miscount 39 and repeat count 87) 
 
Keywords: Deep Learning, Vehicle Detection, Convolution 
Neuron Networks, Vehicle Counting 
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1. บทน า 
ปัจจุบันการจราจรในประเทศไทย โดยเฉพาะในเมืองหลวง หรือ
เมืองหลักๆ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองเชียงใหม่ ฯลฯ ประสบ
ปัญหาความหนาแน่นหรือปัญหารถติด นอกจากน้ีปัญหาความ
หนาแน่นของรถหรือรถติดยังสามารถเกิดขึ้นตามช่วงเวลา เช่น 
ในช่วงเช้าของการท างาน หรือช่วงหัวค่ าของการเลิกงานมัก
ประสบปัญหาความหนาแน่น หรือปัญหารถติดเป็นประจ าใน
ทุกๆ วันของการท างาน ดังน้ัน การบริหารจัดการการใช้รถ หรือ 
ยานพาหนะบนถนนต้องอาศัยสถิติความที่ให้ข้อมูลที่เป็นแบบ
เรียลไทม์ (Real time) และข้อมูลมีความแม่นย าสูง เพื่อให้ได้
ข้อมูลการจราจรส าหรับน าไปใช้ในการวางแผนการเดินทาง หรือ
การวิเคราะห์ความหนาแน่นส าหรับการใช้ถนน ดังน้ันการนับ
ยานพาหนะเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์จ าเป็นต้องใช้
กล้องที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่มีความคมชัดเจนส่งผลให้การ
นับยานพาหนะให้ความถูกต้องสูงไปด้วย 
 ในโครงงานน้ีน าเสนอแนวคิดส าหรับประยุกต์ใช้กล้อง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ส าหรับใช้ในการจับภาพการเคลื่อนที่ของ
ยานพาหนะที่ว่ิงอยู่ในเส้นทางการจราจร โดยรูปภาพพาหนะที่ได้
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดวงจรปิดจะถูกน ามาตรวจจับ และนับ
จ านวนยานพาหนะ เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real time) 
และถูกต้องส าหรับใช้ในการวางแผนในช่วงเวลาน้ันๆ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับประกอบการเดินทาง และเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่
มีการจราจรติดขัดอย่างมาก จึงได้น าภาพยานพาหนะจากกล้อง
วงจรปิดมานับยานพาหนะเพื่อให้สามารถทราบถึงความหนาแน่น
ของการจราจรในแต่ละช่วงเวลาน้ัน และสามารถท าให้ทราบ
ความหนาแน่นของจราจร หรือปัญหารถติดได้อย่างทันที 
 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในส่วนน้ีน าเสนองานที่เก่ียวข้อง  เทคนิค รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ใน
การตรวจนับยานพาหนะบนท้องถนน พร้อมทั้งข้อจ ากัดการงาน
ใช้งานของโปรแกรมดังกล่าว โดยผลงานที่เก่ียวข้องมักมีการตั้ง
กล้องในรูปแบบ Top view ท าให้กล้องสามารถเห็นภาพ
ยานพาหนะทั้งหมดที่มีอยู่ในถนน 
 
2.1 Automated Traffic Surveillance System [6] 
งานน้ีเป็นโปรแกรมที่แสดงการตรวจนับยานพาหนะบนท้องถนน
ที่มีการแบ่งสีให้ชัดเจนถึงถนนทั้ง 2 เลน ที่จะมีการแบ่งสีให้เห็น
ได้ชัดเจน 
 

 
 

ภาพที่ 1 โปรแกรม Automated Traffic Surveillance System 
 
2.2 Smart Traffic System [7] 
ระบบน้ีเป็นโปรแกรมที่แสดงการตรวจนับยานพาหนะบนท้อง
ถนน โดยมีการตั้งกล้องในรูปแบบ Top view ซ่ึงท าให้กล้องเห็น
ภาพทั้งหมดของถนนทั้งหมดที่มีขนาดที่มี 4 เลน ที่มียานพาหนะ
ว่ิงสวนกันตลอดเวลา ท าให้กล้องสามารถรับยานพาหนะได้
ทั้งหมดทุกเลนของถนน 
 

 
ภาพที่ 2 โปรแกรม Smart Traffic System 

 
2.3 Vehicle Detection Camera 
งานน้ีเป็นโปรแกรมแสดงการตรวจนับยานพาหนะที่มีการนับ
ยานพาหนะทั้งหมด 2  เลน โดยมีการตั้งกล้องใบรูปแบบการนับ
ยานพาหนะจากมุมข้าง ซ่ึงจะมียานพาหนะว่ิงสวนเลนกัน

ตลอดเวลาท าให้การตรวจนับยานพาหนะอาจจะเ กิดการ
ผิดพลาดท าให้กล้องไม่สามารถตรวจจับยานพาหนะได้ทัน หรือ
เกิดการทับซ้อนของรถท าให้ไม่สามารถจับได้ว่ามียานพาหนะว่ิง
ผ่านก่ีคัน การที่กล้องจะตรวจจับยานพาหนะได้จะต้องว่ิงผ่าน
กรอบสีฟ้าที่สร้างขึ้นมาเพื่อท าให้รู้ว่ายานพาหนะได้มีการว่ิงผ่าน
ถึงจะมีการนับว่ายานพาหนะได้ว่ิงผ่าน โปรแกรมจะมีการบอก
จ านวนยานพาหนะที่ ว่ิงผ่านเส้นที่ก าหนดหลังจากมีการว่ิงผ่าน
ของยานพาหนะ 
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ภาพที่ 3 โปรแกรมที่สามารถตรวจจับยานพาหนะได้ทัน 

 

 
ภาพที่ 4 โปรแกรมไม่สามารถจับยานพาหนะได้ทัน 

 

3. วิธีการน าเสนอ 
ในส่วนน้ีน าเสนอวิธีการส าหรับการนับจ านวนยานพาหนะ โดยใช้
ข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิด โดยวิธีการสามารถนับจ านวน
ยานพาหนะทิศทางที่ว่ิงหากล้องโดยติดตั้งกล้องแบบมุมสูง (top 
view) โดยกดกล้องลงประมาณ 45 องศา บนสิ่งก่อสร้างเหนือ
ถนน โครงสร้างของระบบโดยรวม (System overview) และ
แผนภาพแสดงขั้นตอนของการท างานของวิธีการที่น าเสนอ
โครงงานน้ีแสดงในแผนผังการไหล (Flow chart) มีรายละเอียด
ดังน้ี 
3.1 โครงสร้างของระบบโดยรวม (System overview) 
 ระบบโดยรวมส าหรับการนับจ านวนยานพาหนะ 
สามารถแสดงในภาพที่ 5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ระบบที่น าเสนอโดยรวม 

ระบบจะท างานมีส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วนคือ ระบบตรวจจับ
ยานพาหนะ และระบบนับยานพาหนะบนถนนที่ต้องการ โดย
เริ่มต้นจากรับไฟล์ภาพวีดีโอมา ท าการอ่านภาพน่ิงจากแต่ละ
เฟรมในภาพเคลื่อนไหวมาตรวจจับยานพาหนะ ถ้าพบจะท าการ
เก็บข้อมูลของวัตถุในเฟรมน้ันไว้ ทั้งต าแหน่ง และขนาด ท าเช่นน้ี
ในทุกเฟรม จากน้ันจะท าการนับยานพาหนะโดยดูเลนที่สนใจ
และความต่อเน่ืองของวัตถุในเฟรมที่ต่อเน่ืองกัน 
 
3.2 ขั้นตอนของการท างานของการตรวจจับวัตถุ 
แผนภาพแสดงขั้นตอนการท างาน (Flow chart) ในส่วนของการ
ท าตรวจจับวัตถุ (Object Detection) ภายในภาพน่ิง 
 

 
 

 
ภาพที่ 6 ส่วนของการท าตรวจจับวัตถุ (Object Detection) 

  
จากภาพที่ 6 เป็นการตรวจจับวัตถุในภาพ มีข้อมูลน าเข้าเป็น
ภาพเคลื่อนไหว ท าการอ่านภาพทีละเฟรมมาประมวลผลหารถที่
อยู่ในภาพแต่ละภาพ ส่วนน้ีประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญ ดังน้ี 
1) ส่วนของ HIDDEN LAYERS ที่มีการท างานหลักอยู่ 3 ขั้นตอน
คือ การท า Convolution + Relu เพื่อหาลักษณะส าคัญใน
ภาพประกอบการตรวจหาภาพยานพาหนะ แล้วท า Pooling คือ
ด้วย max pooling เพื่อหาภาพระดับส าคัญ ส่งผลให้ภาพมีการ
ปรับขนาดลดลง (resize)  ท าเช่นเดียวกันน้ี 2 ครั้ง ท าให้ผลลัพธ์
ที่ได้มีขนาดเป็น 160 x 120 x 32 
2) ส่วนของ Classification หรือ การแยกประเภทของวัตถุ [9]
การน าส่วนผลลัพธ์จากข้อ 1 ท าให้ข้อมูลกลายเป็นแถวข้อมูลมิติ

Object detection 

Vehicle count 

Display 

Read a frame of video 

Start 

End 
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เดียว (Flatten) จากน้ันเชื่อมกับชั้นข้อมูลที่มีโหนดจ านวน 256 
โหนดและชั้นผลลัพธ์ (output layer) 2 โหนด เพื่อแยกประเภท
วัตถุ 
 
3.3 ขั้นตอนขั้นตอนของการท างานของการตรวจจับวัตถุ 
จากภาพข้างต้นหลังจากท าการหาวัตถุที่เป็นรถในภาพ (Vehicle 
Detection) เสร็จแล้วจะเข้าสู่การนับจ านวนยานพาหนะ
(Vehicle Counting) 

แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน ในส่วนการนับ
จ านวนยานพาหนะ หรือ Counting vehicle 
 

Frame 1           Frame 2 
 

 
 

 
 

 
 

     ภาพที่ 7 ขั้นตอนการท า (Counting vehicle) 
 

จากต าแหน่งของวัตถุที่ได้จากขั้นตอนการหาวัตถุยานพาหนะใน
รูปภาพ จะถูกตรวจสอบ 2 สิ่งคือ  
 (1) วัตถุน้ีอยู่ในเลนส์ที่ต้องการหรือไม่ซ่ึงเลนที่ต้องการจะถูก
ก าหนดขอบเขตเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู ถ้าต าแหน่งของยานพาหนะ
อยู่ในรูปเหลี่ยม ให้นับ แต่ถ้าไม่ให้ไม่นับ 
 (2) วัตถุน้ีถูกนับแล้วหรือไม่ โดยดูจากเฟรมต่อเน่ืองกัน ถ้าวัตถุ
ในเฟรมมีต าแหน่งใกล้กับวัตถุในเฟรมก่อนหน้าแสดงว่าเป็นวัตถุ
เดียวกัน และถูกนับในเฟรมก่อนหน้าแล้ว แต่ถ้าไม่ใกล้กันให้
นับเป็นวัตถุใหม่ 
 

4. การออกแบบและพัฒนา 
4.1 ฮาร์ดแวร์  
หน่วยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU 
@ 2.60GHZ หน่วยความจ า 12GB ฮาร์ดดิสก์ 1000 GB, SSD 
m.2 250GB หน่วยประมวลผลกราฟิก NVDIA GeForce GTX 
1060 3GB  
 
4.2 ซอฟแวร์ 
4.2.1 ระบบปฏิบัติการ 
ระบบปฏิบัติการ Window 10 Home  
4.2.2 TensorFlow with GPU support  

เป็นซอฟต์แวร์ที่น าปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการพัฒนา ทั้ง
ในด้านความเร็ว และความแม่นย าของผลลัพธ์  
4.2.2 Python Language 3.7  
เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับพัฒนาระบบการนับจ านวนยานพาหนะใน
โครงงานน้ี 
4.2.3 Jupyter notebook 
เป็นเครื่องมือ Opensource ที่มีค าอธิบายและ code ที่สามารถ 
execute  ได้ jupyter สามารถเขียน source code เป็น block 
สั้นๆ  
 
4.3 ส่วนของการพัฒนาวิธีการที่น าเสนอ 
4.3.1 ส่วนโปรแกรมในการสร้าง training model  
หน้าที่ส าคัญในส่วนน้ี คือ ท าการสร้างโมเดลส าหรับใช้ในการนับ
จ านวนยานพาหนะ 

 
ภาพที่ 8 ส่วนของ model ที่ใช้ในการ Training 

 
(1) เริ่มต้นข้อมูลเข้าด้วยไฟล์ภาพเคลื่อนไหว แต่อ่านมาภาพทีละ
เฟรมเป็นข้อมูลน าเข้าของโมเดล ภาพที่ใช้เป็นภาพสี (RGB) 
(2) ภาพถูกน าเข้าเพื่อหาค่าน้ าหนักของโมเดลที่มีชั้นคอนโวลูชัน 
(convolutional layer) จ านวน 2 ชั้น โดยแต่ละชั้นใช้จ านวน
คุณลักษณะ 32 คุณลักษณะ (feature map) ท าการคอนโวลูท
ท าให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ ขนาดภาพ x 32 จากน้ันใช้ activation 
function เป็น relu ก่อนท า max pooling ขนาด 2x2 เพื่อหา
คุณลักษณะที่ส าคัญ  
(3) ผลลัพธ์จากข้อ (2) น ามาเรียงเป็นข้อมูลแถวเดียว (flatten) 
ก าหนดให้ชั้นน้ี (hidden layer) มีโหนด 256 โหนด ตามด้วย 
activation function เป็น relu และชั้นข้อมูลออก (output 
layer) เท่ากับ 2 และใช้ activation function เป็น softmax 
เน่ืองจากโมเดลน้ีเม่ือน าไปใช้กับข้อมูลทดสอบมีค่าความถูกต้อง

road road 
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ต่ าจึงใส่ dropout 50% เพื่อลดปัญหาการจ าของข้อมูลจาก
ข้อมูลที่ใช้สอน (overfitting) 
 

 
ภาพที่ 9 ส่วนของค่า loss 

 

 
ภาพที่ 10 ส่วนของค่า accuracy 

 
จากภาพเป็นส่วนของการ เรียนรู้  (training) ในแต่ละรอบ 
(epoch) โดยค่าน้ าหนักที่ดีที่สุดคือรอบที่  13 คือมีค่าความ
ถูกต้อง (accuracy) 96.47% และค่าความผิดพลาดเท่ากับ 
3.53% งานน้ีจึงใช้ค่าน้ าหนัก ณ รอบที่ 13 ในการท างาน 
 
4.4.2 ผลลัพธ์ (Results) 

 
ภาพที่ 11 ส่วนของผลลัพธท์ี่ได้จากการนับยานพาหนะโดยวิธีการที่น าเสนอ 

 

จากผลการท างานพบว่าโมเดลในการตรวจจับวัตถุที่เป็นรถมี
ความคลาดเคลื่อนในการตรวจจับวัตถุอ่ืน และไม่นับรถบางคัน 
 

5. การทดลอง 
5.1 ชุดข้อมูล (Dataset) 
เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาด 640*480 โดยมีอัตราการจับภาพ 
30 เฟรมต่อวินาที ภาพเคลื่อนไหวจ านวน 10 ชุดในการทดลอง 
มีระยะเวลาของภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด 72 นาที  แบ่งเป็น 
Training 70% และ Testing 30%  
 
5.2 การวัดประเมินประสิทธิภาพ 
การวัดประสิทธิภาพจากวีดีโอโดยดูรถแต่ละคันว่าถูกนับอย่าง
ถูกต้อง มีข้อก าหนดว่ารถหน่ึงคันจะต้องถูกนับหน่ึงเท่าน้ัน ถ้า
โปรแกรมไม่นับหรือนับซ้ าถือว่าท างานผิดพลาด ผลการนับของ
โปรแกรมเปรียบเทียบกับคนแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการนับของโปรแกรม 
 นบั ไม่นบั นบัซ ้ ำ ผมรวม 

วิดีโอท่ี 1 102 18 30 150 
วิดีโอท่ี 2 81 14 21 116 
วิดีโอท่ี 3 76 7 36 119 

 
ค่าความถูกต้อง = จ านวนรถที่นับถูกต้อง/จ านวนรถทั้งหมด 
ค่าความถูกต้อง = (102+81+76)/(150+116+119)= 0.672 
 
5.3 ตัวอย่างหน้าจอส าหรับการนับจ านวนยานพาหนะ 
พร้อมการอธิบาย 
 

 
ภาพที่ 12 ตัวอย่างหน้าจอส าหรับโปรแกรม 

จากภาพจะเห็นได้ ว่าการนับจ านวนยานพาหนะจะเ กิดขึ้นก็
ต่อเม่ือยานพาหนะที่ถูก Detect ว่ิงผ่านเส้นที่ก าหนดจึงจะเกิด
การนับจ านวนยานพาหนะขึ้น ซ่ึงจะแสดงอยู่ทางซ้ายบนของ
ภาพเคลื่อนไหวที่ส่งออกมา 
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6. สรุปผล 
โปรแกรมที่น าเสนอมีการตรวจนับยานพาหนะซ้ าและไม่นับ
ยานพาหนะเป็นจ านวนมากท าให้ผลของความถูกต้องน้อย แต่
จากผลการทดลองพบว่าการนับซ้ าเกิดเป็นจ านวนมากกว่าไม่นับ
เม่ือพิจารณากรณีที่เกิดการนับซ้ าพบว่าเกิดกับรถที่มีขนาดเล็ก
และว่ิงด้วยความเร็วสูง โดยยานพาหนะถูกนับซ้ าหลายรอบเป็น
จ านวนมาก ท าให้ผลการนับเกินจ านวนที่เป็นจริง 

ผลการทดสอบหลังจาก Training ยานพาหนะชนิด
ต่างๆ ได้ความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 68%  
 

7. แนวทางการพัฒนาโครงงานต่อส าหรับอนาคต 
โปรแกรมส าหรับโครงงานปริญญานิพนธ์ นอกจากเป็นโปรแกรม
ที่เอาไว้นับจ านวนยานพาหนะเพื่อให้คาดคะเนได้ว่าการจราจร
จะมีปัญหาติดขัดหรือไหม แนวทางการพัฒนาต่อคือ พัฒนา
ข้อจ ากัดที่ยังไม่ สามารถพัฒนาให้ตรงตามความต้องการ ได้แก่ 
การท างานแบบ Real time ของการนับจ านวนยานพาหนะ
เพื่อให้เห็นจ านวนยานพาหนะของระยะเวลาน้ัน 
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English2Thai Movie แปลภาษาจากบทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอระบบ English2Thai Movie เป็นระบบ
แปลภาษาจากบทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษสู่บทภาพยนตร์
ภาษาไทย การสร้างบทภาพยนตร์ภาษาไทยใช้คลังชื่อตัวละคร
ร่วมกับเทคนิค Word2Vec ระบบน้ีจัดท าเพื่อสร้างความเข้าใจ
บทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษให้กับผู้ใช้งานที่ไม่สามารถแปลหรือ
เข้าใจภาพยนตร์ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง รวมถึงในกรณีที่
ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษไม่มีค าบรรยายภาษาไทยรองรับไว้ให้ ซ่ึง
ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบสร้างค าบรรยายภาษาไทยได้โดยผ่าน
หน้าเว็บไซต์ 
 
ค ำส ำคัญ: Word2Vec, คลังช่ือตัวละคร, แปลภาษา, ภาพยนตร์, 
ค าบรรยายภาษาไทย, Translate 
 

ABSTRACT 
This article presents English2Thai Movie, the translation 
system from English screenplay to Thai screenplay with 
Word2Vec technique and named entity recognition. To 
create an understanding of English screenplay for users 
who can't translate or Understand English movies by 
yourself Including in the case that English movies do 
not have Thai subtitles supported Which users can use 
the system to create Thai subtitles through the website. 
 
Keywords: Word2Vec, Character name, movies, Thai 
subtitles, Translate 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันการรับชมภาพยนตร์ หรือ ละครชุดจากต่างประเทศ 
เป็นที่นิยมในประเทศไทย ทั้งจากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่นอเมริกา 
และอินเดีย เป็นต้น โดยช่องทางการรับชมมีหลากหลายช่องทาง 
ไม่ว่าจะเป็น กล่องทีวีดิจิตอล แต่นิยมรับชมด้วยการสตรีมผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต โดยเว็บบริการรับชมที่มีผู้ชมเป็นจ านวนมาก 

อย่าง NETFLIX น้ันจะมีซีรีส์และภาพยนตร์เป็นจ านวนมาก
หลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลี และอินเดีย เป็นต้น รวมถึงประเทศไทย โดยละครของแต่
ละประเทศจะมีเสียงพากย์ของประเทศที่ผลิต หรืออาจจะมีเสียง
พากย์ของภาษาต่าง ๆในบางเรื่อง  รวมไปถึงค าบรรยายที่มีภาษา
ของประเทศอ่ืน ๆ โดยกลุ่มผู้รับชม มีทั้งวัยรุ่น วัยท างาน ไป
จนถึงผู้สูงอายุ การท าค าบรรยาย หรือ ซับไตเติ้ล (Subtitle) โดย
ส่วนใหญ่จะมีผู้จัดท าเป็นทีม ซ่ึงจะแบ่งหน้าที่กันท าส่วนต่าง ๆ 
ตั้งแต่จัดการเวลา การแปลภาษา รวมไปถึงการใส่ค าบรรยาย
วิดีโอ ซ่ึงต้องท าเป็นล าดับขั้นตอน ผู้ท าหน้าที่แต่ละส่วน เม่ือท า
เสร็จจะต้องส่งต่อเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมคนอ่ืน ท าขั้นตอนถัดไป
ของแต่ละคนจนเสร็จ  ซ่ึงหากมีคนที่รับหน้าที่ใดในงานเ กิด
ผิดพลาด หรือ ไม่สามารถท าได้ จะให้การท างานเสร็จล่าช้าได้
เช่นกัน และช่วยในกรณีที่ผู้แปลไม่ใช่มืออาชีพที่ช านาญด้าน
ภาษา เช่น หากน าไปแปลด้วย Google translate อาจได้ค า
แปลที่ออกมาไม่ตรงบริบทหนัง ท าให้อารมณ์การรับชมน้ัน
น้อยลงได้ โครงงานน้ีจึงน าเสนอระบบแปลภาษาจากบท
ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษสู่บทภาพยนตร์ภาษาไทย เน่ืองจาก
ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ ล้วนมีค าบรรยายภาษาอังกฤษอยู่แล้ว 
สามารถน าค าบรรยายมาแปลภาษาและสร้างค าบรรยาย
ภาษาไทยได้ เพื่อช่วยในเรื่องของปัญหาที่ผู้รับชมแปลไม่ได้ด้วย
ตนเอง หรือภาพยนตร์ไม่มีค าบรรยายภาษาไทยรองรับ 
 

2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาการแปลภาษา จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมี
ทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้รวบรวมขึ้นมาเพื่อศึกษาดังน้ี 
2.1 การแปลภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย  
(English-Thai translation)  
การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ซ่ึงจากเดิมการแปลประโยค
หรือข้อความภาษาไทยน้ันยังมีความผิดพลาด จนได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาท าให้ มีการแปลภาษาได้ดีขึ้ น คือ มี
ความหมายที่ตรงกับบริบทมากขึ้น และสื่อสารภาษาในรูปแบบที่
เป็นธรรมชาติมากกว่าเดิม ท าได้ด้วยการท างานที่ เรียกว่ า 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) …… 
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Neural Machine Translation (NMT) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีล่าสุด
ที่  Google Translate ใช้  [1] ซ่ึงการท างานน้ันจะเป็นการ
เลียนแบบระบบความคิดจากสมองของมนุษย์ เพื่อให้การ
แปลภาษา ค าพูดหรือ บริบทที่แปลออกมามีความเป็นธรรมชาติ
ใกล้เคียงกับมนุษย์น้ันเอง  
2.2 คลังชื่อตัวละคร (Character name)  
ในโครงงานน้ีจะเป็นการแยกชื่อตัวละครจากภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษออกมาจากประโยคก่อนน าไปแปลภาษาโดยจะท า
การเตรียมรายชื่อของตัวละครภายในภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่อง
เพื่อใช้ในการตรวจหารายชื่อตัวละครภายในประโยคข้อความ
ภาษาอังกฤษก่อนท าการแปลภาษา เพราะหากในกรณีที่ชื่อตัว
ละครน้ันมีความหมาย เม่ือน าไปแปลทันทีโดยไม่จัดการแยกชื่อ
ตัวละครภายในข้อความภาษาอังกฤษไว้ก่อน อาจท าให้บริบท
ของหนังเปลี่ยนไปจากเดิม อาจท าให้การแปลภาษามีความ
แม่นย าน้อยลง รวมไปถึงการน าชื่อตัวละครที่ท าเป็นคลังชื่อไว้
น ามาเพื่อท าค าอ่านทับศัพท์ให้เป็นภาษาไทยต่อน่ันเอง  
2.3 Word2Vec  
Word2Vec[2] คือ โมเดลที่ใช้สร้าง word embedding หรือก็
คือการแสดง “ค า” ให้อยู่ในรูปของ “vector” โดย word2vec 
จะใช้วิธีการค านวณตัวเลขของค าน้ัน ๆ จาก context รอบ ๆ ค า
น้ัน มีแบบมาจาก language model ที่หาสถิติของ string ใน
ภาษา ซ่ึง word embedding คือการแปลง “ค า” เป็น “ตัวเลข” 
เป็นหน่ึงในวิธีในการสร้างฟีเจอร์จาก ค า วิธีหน่ึง โดยจะท าการ
ลดขนาด vector space ลงด้วย[3] ซ่ึง ค าที่มีบริบทการปรากฏ
คล้าย ๆ กันก็ควรเป็นค าที่ มีความหมายคล้ายกันด้วย [4] ใน
โครงงานน้ีจะท า Word2Vec เพื่อเรียนรู้ค าจากการดูค าพร้อมกับ
บริบทซ้ายขวา เช่นถ้ามีค ามาค าหน่ึง จะบอกได้หรือไม่ว่าค า
ต่อไปคืออะไรหรือค าใกล้เคียงมีอะไรบ้าง และค าน้ันมีโอกาส
เกิดขึ้นใกล้กันมากน้อยแค่ไหน แล้วจะตรงกับบริบทของหนังได้
มากน้อยแค่ไหน ดังภาพที่1 จะเป็นการท า Word2Vec กับ
ข้อความจากประโยคภาพยนตร์ว่าค าว่า ลอร์ด มีค าไหนอีกที่
ใกล้เคียงกับค าว่าลอร์ด และใกล้เคียงกับบริบทของตัวภาพยนตร์ 

 
 

ภาพที่ 1 หาความใกล้เคียงของค าด้วย Word2Vec 
 
 
 

3. องค์ประกอบของระบบ 
 

 
ภาพที่ 2 สถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบ 

 
สถาปัตยกรรมของระบบโดยรวมจะเริ่มต้นจากการท างานโดย 
Client จะอัปโหลดไฟล์วิดีโอผ่านหน้าเว็บไซต์จากน้ัน Server จะ
น าไฟล์วิดีโอที่ได้จาก Client มาบันทึกลงที่เครื่อง Server เพื่อใช้
ในการประมวลผลในขั้นตอนต่อไป เม่ือเสร็จทุกขั้นตอนจะลบ
ข้อมูลทั้งหมดออกจาก Server โดย Server พัฒนาด้วย Django 
framework ในภาษา python เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
พัฒนาและท างานเข้ากันกับส่วนประมวลผลการพากย์ที่ใช้ภาษา 
Python เช่นเดียวกัน ในกระบวนการสร้างค าบรรยายภาษาไทย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่1 ตรวจสอบและสกัดค าในประโยคของข้อความ
ภาษาอังกฤษ เพื่อสกัดชื่อตัวละครไม่ให้แปลเป็นภาษาไทย 
ป้องกันในกรณีที่ชื่อตัวละครมีความหมายหากไม่สกัดค าจะท าให้
บริบทโดยรวมเพี้ยนไปจากบทภาพยนตร์ โดยจะสร้างคลังชื่อตัว
ละคร ที่มีชื่อตัวละครต่าง ๆ ในภาพยนตร์และตรวจสอบว่าใน
ประโยคของข้อความภาษาอังกฤษมีค าที่ตรงกับชื่อที่อยู่ในคลังชื่อ
ตัวละครหรือไม่ หากในกรณีที่ไม่มีค าที่ตรงอยู่ในคลังชื่อตัวละคร 
อาจข้ามส่วนการสกัดค าและไปท าในส่วนของการแปล แล้วมา
ตรวจดูค าที่ไม่สามารถแปลออกมาให้เป็นความหมายได้ เพราะ
ส่วนมากแล้วชื่อของตัวละครน้ันถ้าหากไม่มีความหมาย เม่ือแปล
ออกมาก็จะยังคงข้อความภาษาอังกฤษของค าน้ันอยู่ 
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ส่วนที่ 2 ใช้บริการของ Google cloud platform คือ 
Cloud Translation API เ พื่ อ แ ป ล ภ า ษ า จ า ก ข้ อ ค ว า ม
ภาษาอังกฤษที่ผ่านการสกัดค าในประโยคแล้ว 

ส่วนที่3 ใช้เทคนิค Word2Vec มาช่วยในด้านของการ
แปลภาษา เพื่อตรวจสอบและวัดค่าค าในแต่ละประโยคที่แปล
ออกมาว่าแปลออกมาได้ถูกต้องใกล้เคียงกับตัวบทภาพยนตร์
ต้นฉบับหรือไม่ เพื่อน ามาช่วยให้ระบบมีความสามารถแปลให้ถูก
บริบทมากขึ้น 

ในขั้นตอนสุดท้ายจะน าไฟล์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้า
มาสร้างวิดีโอใหม่ และ Client สามารถดาวน์โหลดวิดีโอที่ผ่าน
การสร้างค าบรรยายแล้วได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ 
3.1 กระบวนการรับและแสดงผลวิดีโอ 
ในโครงงานน้ีได้ใช้ Django framework ในการพัฒนาระบบหลัง
บ้านโดยใช้ภาษา python โดยเว็บไซต์รับไฟล์วิดีโอจากการ
อัปโหลดของผู้ใช้ผ่านทางหน้าเว็บ และน าวิดีโอมาบันทึกใน 
server เพื่อน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไปและยังแสดงไฟล์วิดีโอ ให้
ผู้ใช้ดาวน์โหลดผ่านทางหน้าเว็บได้ ถ้าวิดีโอที่ผู้ใช้อัปโหลดมา
สามารถสร้างค าบรรยายภาษาไทยได้ แต่หากสร้างค าบรรยาย
ภาษาไทยไม่ได้ก็จะแสดงข้อความว่าไม่สามารถสร้างค าบรรยาย
ได้ผ่านทางหน้าเว็บ โดยมีกระบวนการท างาน ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการรับและแสดงผลวดิีโอ 
 
 

3.2 กระบวนการตรวจสอบวิดีโอ และ จัดเตรียมไฟล์เสียง ค า
บรรยายภาษาอังกฤษ 
ส่วนของการตรวจสอบวิดีโอและจัดเตรียมไฟล์เสียง ค าบรรยาย
ภาษาอังกฤษ แสดงกระบวนการท างานดังภาพที่ 4 โดยจะ
ท างานหลังจากการรับวิดีโอ โดยขั้นแรกจะตรวจสอบว่ามีวิดีโอ 
ค าบรรยายไทย ค าบรรยายภาษาอังกฤษ และมีเสียงพากย์
ภาษาอังกฤษไหม ถ้าหากว่าไม่มี วิดีโอ หรือ ค าบรรยาย
ภาษาอังกฤษ ระบบจะไม่สามารถสร้างค าบรรยายได้ และแสดง
การแจ้งเตือนว่าไม่สามารถสร้างค าบรรยายได้ผ่านทางหน้า
เว็บไซต์ แต่ถ้าเกิดมีทั้งหมดที่กล่าวมา ระบบจะแยกข้อมูล
ดังกล่าวออกมาจากวิดีโอแล้วบันทึกเป็นไฟล์แยกเอาไว้เพื่อใช้
งานในขั้นต่อไป โดยขั้นตอนถัดไปคือการสร้างค าบรรยาย
ภาษาไทย 

 
 

ภาพที่ 4 กระบวนการตรวจสอบวิดีโอ จัดเตรียมไฟล์เสียง 
และค าบรรยายภาษาอังกฤษ 

3.3 กระบวนการสร้างค าบรรยายภาษาไทย 

 
ภาพที่ 5 กระบวนการสร้างค าบรรยายภาษาไทย 
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เป็นขั้นตอนถัดจากการตรวจสอบวิดีโอและจัดเตรียมค าบรรยาย
ภาษาอังกฤษ การสร้างค าบรรยายภาษาไทยจะเริ่มต้นจากการน า
ค าบรรยายภาษาอังกฤษมาปรับแต่งข้อความ ด้วยเทคนิคการ
สกัดค าในประโยค น าค าบรรยายภาษาอังกฤษที่ผ่านการสกัดชื่อ
ตัวละครในประโยคไปแปลเป็นภาษาไทยด้วย Translation API 
และน าข้อความที่แปลได้ น าไปใช้เทคนิค Word2Vec ตรวจสอบ
ค าในประโยคช่วยในการแปลภาษาว่าแปลได้ตรงบทภาพยนตร์
ต้นฉบับหรือไม่ สุดท้ายจะได้ค าบรรยายภาษาไทยที่เหมาะสม
ส าหรับการสร้างค าบรรยายภาษาไทยให้แก่ภาพยนตร์ ดังภาพที่
5 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของบทความน้ีเพื่อน าเสนอการสร้างระบบ
ที่สร้างค าบรรยายภาษาไทย จากภาพยนตร์ภาษาอังกฤษที่
ท างานผ่านเว็บไซต์ โดยมีรูปแบบการสร้างค าบรรยายภาษาไทย
ด้วยวิธีการสกัดค าในประโยค Word2Vec และการแปลภาษา 
ดังน้ันผู้จัดท าจึงจะน าเสนอผลการด าเนินงาน ตามรูปแบบที่ผู้ใช้
จะใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ 
4.1 กรณีที่วิดีโอสามารถสร้างค าบรรยายได้ 
กดปุ่ม Go to upload เพื่อเข้าสู่หน้าอัปโหลดวิดีโอ ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 เข้าสู่หน้าอัปโหลด 

 
กด Browse เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ผู้ใช้และกด 
Upload file เพื่ออัปโหลดไฟล์วิดีโอ ดังภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 เลือกไฟล์วิดีโอและอัปโหลดวิดีโอ 

เม่ืออัปโหลดวิดีโอแล้ว หน้าเว็บแสดงรายละเอียดวิดีโอ และตัว
โหลดระหว่างที่ระบบก าลังประมวลผลการสร้างค าบรรยาย
ภาษาไทย ดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 หน้าแสดงรายละเอียดวิดีโอ และตัวโหลดระหว่างที่ระบบก าลัง

ประมวลผลการสร้างค าบรรยายภาษาไทย 
 
เม่ือประมวลผลวิดีโอเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Download เพื่อโหลด
วิดีโอลงคอมผู้ใช้ ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 หน้าการ Download ไฟล ์

 
4.2 กรณีที่วิดีโอไม่สามารถสร้างค าบรรยายได้ 
เม่ือท าตามขั้นตอนภาพที่5 และ ภาพที่6 จนถึงขั้นตอนการ
อัปโหลดวิดี ในกรณีที่ไม่สามารถสร้างค าบรรยายภาษาไทยได้ก็
คือ ไม่มีไฟล์วิดีโอ หรือไม่มีค าบรรยายภาษาอังกฤษ หากวิดีโอไม่
สารมารถสร้างค าบรรยายภาษาไทยได้ เม่ือประมวลผลเสร็จ จะ
ขึ้นข้อความแสดงรายละเอียดในวิดีโอว่าไม่สามารถสร้างค า
บรรยายภาษาไทยได้ และจบการท างาน ดังภาพที่ 10 
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ภาพที่10 รายละเอียดของวดิีโอ และผลลัพธ์ในการสร้างค าบรรยาย

ภาษาไทย 
 

5. บทสรุป 
English2Thai Movie แปลภาษาจากบทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ 
เป็นระบบสร้างค าบรรยายภาษาไทยผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่
เข้าใจบทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษได้อ่านค าบรรยายภาษาไทย
เพื่อให้เข้าใจบทภาพยนตร์ได้มากขึ้น รวมถึงกรณีภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษที่ไม่มีค าบรรยายภาษาไทย หรือเสียงภาษาไทยที่
รองรับไว้ให้ผู้รับชมด้วย ซ่ึงระบบจะสร้างค าบรรยายภาษาไทยให้
ผู้ใช้ได้รับชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษได้ 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการเทคนิคการใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอนโวลูชันในการตรวจจับและแยกคุณลักษณะของเสียงพูดใน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยใช้โครงสร้างของชั้นคอนโวลูชัน 2 แบบ 
เปรียบเทียบกันคือคอนโวลูชันตามโครงข่ายส าหรับการรู้ จ า
ข้อความและคอนโวลูชันตามโครงสร้างของ VGG16 ซ่ึงเป็น
ผลงานชนะเลิศในการแข่งขันการรู้จ าภาพวัตถุ ในงาน ILSVRC 
2014  โดยในงานวิจัยน้ีจะน าเฉพาะส่วนของชั้นคอนโวลูชัน 
เชื่อมต่อกับ Recurrent Neural Network เพื่อการรู้จ าเสียงและ
ใช้ Connectionist temporal classification Loss (CTC loss) 
ในการค านวณค่าความผิดพลาดเพื่อปรับค่าน้ าหนักภายใน
โครงข่ายประสาทเทียมโดยจะฝึกฝนกับคลังเสียงพูดภาษาอังกฤษ 
VCTK และคลังเสียงพูดภาษาไทย LOTUS ซ่ึงข้อมูลเสียงที่น าไป
ฝึกฝนจะผ่านการแปลงฟูเรียร์ช่วงเวลาสั้น เพื่อแปลงข้อมูลเสียง
ในโดเมนเวลา 1 มิติ เป็นโดเมนความถี่และเวลา 2 มิติ และส่วน
ของข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะถูกแปลงให้เป็นสัท
อักษร ค านวณค่าเฉลี่ยความคล้ายคลึงของสัทอักษรที่ท านาย
และสัทอักษรจริงได้ 0.2639 ส าหรับคอนโวลูชั้นจาก VGG16 
และได้ 0.7738 ส าหรับคอนโวลูชัน 7 ชั้นจากโครงข่ายส าหรับ
การรู้จ าข้อความ 
 
ค ำส ำคัญ: โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน, การแปลงฟู
เรียร์ช่วงเวลาสั้น, สัทอักษร 
 

ABSTRACT 
This article presents the technique of using the 
convolution neural network to detect and distinguish 
the characteristics of speech in Thai and English. For 
use in Thai and English speech recognition By using the 
structure of 2 types of convergence, namely network-

based configuration for scene text recognition And the 
structural transformation of VGG16, which is the winner 
of the object recognition competition at the ILSVRC 
2014. In this research, only the section of the 
conversion layer will be connected to the Recurrent 
Neural Network. For speech recognition and use 
Connectionist temporal classification Loss (CTC loss) in 
the calculation of errors for adjusting the weight within 
the artificial neural network, will be conducted with the 
English VCTK and LOTUS Thai Speech. Short-time 
Fourier transform In order to convert the audio data in 
the 1 dimensional time domain into the frequency 
domain and 2D time domain, and the Thai and English 
texts will be converted to phonetic Calculates the 
mean sentence similarity of predictive and real 
phonetic alphabets to 0.2639 for a layer of VGG16 and 
0.7738 for a 7-layer configuration from a network for 
scene text recognition. 
 
Keywords: Convolution Neural Network, VGG16, 
Recurrent Neural Network, three, Connectionist 
temporal classification, International phonetic alphabet 

 
1. บทน า 

เสียงพูดเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารกัน ด้วยการเปล่งเสียง
จากอวัยวะต่างๆ ท าให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนกระแสอากาศ 
ดัดแปลงรูปแบบการสั่น และแปรเสียงท าให้เกิดเสียงต่างๆ ขึ้น 
โดยเสียงแต่ละแบบจะถูกแทนความหมายด้วยภาษาที่แตกต่าง
กัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น 
ซ่ึงแต่ะละภาษาจะใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะมีเสียง

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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เดียวกันก็ตาม ท าให้ต้องใช้สัทอักษร ซ่ึงเป็นสัญกรณ์มาตรฐานใน
การแทนเสียงพูดต่างๆ ในทุกๆ ภาษาท าให้สามารถสร้าง
โครงข่ายประสาทเทียมที่รู้จ าเสียงเสียงในหลายๆภาษาได้ โดยได้
ผลลัพธ์ออกมาเป็นสัทอักษร 
 การรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย และภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
ได้ถูกน าไปใช้ในระบบต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการสั่ง
การด้วยเสียง ระบบพิมพ์ข้อความด้วยเสียง ระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติ ในตัวระบบการรู้จ าเสียงที่ท างานด้วยโครงข่ายประสาท
เทียมน้ันจะมีความสามารถในการดึงคุณลักษณะของเสียงซ่ึง
สามารถน าส่วนน้ีไปประยุกต์ใช้งานอ่ืนๆ อีกได้ อย่างการสัง
เคราห์เสียงพูดภาษาไทย ให้มีลักษณะน้ าเสียงเหมือนเสียงพูด
ภาษาอังกฤษ โดยการประยุกต์วิธีการสังเคราะห์ภาพถ่ายให้มี
ลักษณะเหมือนภาพวาด  [1] ที่ ได้ ใช้ความสามารถการดึง
คุณลักษณะของภาพจากโครงข่ายประสาทเทียม VGG16 ที่
ฝึกฝนกับชุดข้อมูลฝึกฝน ImageNet  
 งานวิจัยน้ีน าเสนอการรู้จ าเสียงพูดภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันที่มี
โครงสร้างแบบ VGG16 และคอนโวลูชันจากโครงข่ายประสาท
เทียมส าหรับการรู้จ าข้อความ เน้ือหาของงานวิจัยน้ีประกอบด้วย 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง กระบวนการท างานของระบบ ผล
การด าเนินงาน และบทสรุป 
 

2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาการสร้างระบบรู้จ าเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้รวบรวมขึ้นมาเพื่อศึกษาดังน้ี 
 
2.1 Convolution Neural Network 
Convolutional Neural Network (CNN) เป็น  Deep Neural 
Network รูปแบบหน่ึงมีที่มาจากการมองเห็นของมนุษย์ (bio-
inspired) คือ การพิจารณาภาพจากพื้นที่ส่วนย่อยๆ ของภาพ
ก่อน แล้วน าส่วนย่อยๆ มาพิจารณารวมกัน ส่วนประกอบของ 
CNN 1 ชั้นมี 3 ส่วนใหญ่ๆ [2] คือ 
 1. Convolution stage จะสร้ า ง  Sliding window 
(Filter) มาเพื่อพิจารณาพื้นที่ภาพส่วนย่อยของข้อมูล 2 มิติ ที่
เป็นข้อมูลเข้าในชั้นน้ีเพื่อท า Feature map ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 Convolution stage 

 

 2. Detector stage จะน าข้อมูลจากข้อ 1 มาผ่าน 
activate function อย่าง Rectified Linear Units (ReLU) เพื่อ
ลดการประมวลผลของโครงข่ายประสาทเทียม โดยการท าให้ไม่
ส่งผลลัพธ์ตลอดเวลา โดยฟังก์ชัน ReLU จะการปรับค่าที่น้อย
กว่า 0 ให้กลายเป็น 0 ดังตัวอย่างภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 Detector stage 

 
 3. Pooling stage ท าหน้าที่ลดขนาดข้อมูล แต่ยังคงไว้
ซ่ึงคุณลักษณะของข้อมูลเข้าไว้ โดนวิธีการลดขนาดข้อมูลที่นิยม
ใช้กันคือ max-pooling ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 Pooling stage 

 
CNN จ านวนหลายชั้น จะมีลักษณะการท างานดังน้ี ชั้นแรกจะดึง
คุณลักษณะของภาพในส่วนย่อยออกมา เช่น ส่วนของเส้นตรง
แนวตั้ง แนวนอน แนวเฉียง และในชั้นต่อไป จะน าข้อมูลส่งออก
จากชััันก่อนหน้าที่ดึงคุณลักษณะส่วนย่อยมาพิจารณารวมกันเพื่อ
ดึงคุณลักษณะที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม 
สามเหลี่ยม เม่ือมีจ านวนชั้นมากขึ้นก็จะสามารถดึงคุณลักษณะ
ของรูปภาพสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ เช่น คุณลักษณะของ
ภาพสุนัข และ แมว เป็นต้น 
2.2 Recurrent Neural Network 
Recurrent Neural Network (RNN) [3] เป็นโครงข่ายประสาท
เทียมที่มีการน าผลลัพธ์ของการค านวณก่อนหน้ามาคิดในรอบ
ปัจจุบันท าให้ผลลัพธ์ของการค านวณของรอบปัจจุบันขึ้นกับค่า
ก่อนหน้า ซ่ึงลักษณะการท างานแบบน้ีสอดคล้องกับการ
ประมวลผลข้อมูลที่เรียงล าดับกัน เช่น เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว 
ที่ข้อมูลก่อนหน้ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลในส่วนหลัง  
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ภาพที่ 4 โครงสร้างของ RNN 

 
โดย RNN จะมีโครงสร้างดังภาพที่ 4 ที่มีลักษณะการวนของ
ข้อมูลกลับสู่ตัวโครงข่ายประสาทเทียม ซ่ึงค่าน้ีจะถูกน าไปใช้ใน
การค านวณรอบต่อไป ดังภาพที่ 5 แสดงการท างานของ RNN ที่
รับข้อมูลข้อมูลที่เรียงต่อกันและมีการส่งค่าการค านวณของ
ข้อมูลเข้าก่อนหน้าไปค านวณร่วมกับข้อมูลเข้าต่อไป 

 
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการท างานของ RNN 

 
2.3 PyTorch 
Pytorch เป็น framework Open Source ส าหรับการพัฒนา 
machine learning ซ่ึ ง นิ ย ม ใ ช้ เ ขี ย น ด้ ว ย ภ า ษ า ไ พ ธ อ น 
ความสามารถของ Pytorch คือสร้าง Tensor ค านวณอนุพันธ์ มี
ฟังก์ชันและชั้นต่างๆ ส าหรับการสร้างโครงข่ายประสาทเทียม ได้
อย่างอิสระ และรองรับการประมวลทั้ง CPU และ GPU เพื่อเพิ่ม
ความเร็วในการประมวลผลด้วยการค านวณแบบขนาน 
2.4 การแปลงฟู เ รี ย ร์ช่ วง เวลาสั้ น (Short-time Fourier 
transform : STFT) 
เป็นการแปลงสัญญาณข้อมูลในโดเมนเวลาไปสูโ่ดเมนความถี่และ
เวลาที่เกิดความถี่น้ัน ๆ [4] โดยใช้หลักการ คือคลื่นใด ๆ เกิดจาก
การรวมกันของสัญญาณคลื่นไซน์นูซอยด์ หลาย ๆ ความถี่หลาย
ตัวเข้าด้วยกัน โดยอาศัยฟังก์ชันหน้าต่าง (window function) 
ในการแปลงสัญญาณเริ่มต้นจากต้นสัญญาณและขยับไปจนจบ
สัญญาณโดยขนาดของหน้าต่างที่เหมาะสมกับเสียงพูดคือ 512 

samples และการแปลงฟูเรียร์ช่วงเวลาสั้นสามารถแปลงกลับได้
เป็นสัญญาณเสียงในโดเมนของเวลาได้ 
2.5 สัทอักษรสากล 
สัทอักษรสากล หรือ International Phonetic Alphabet (IPA) 
คือสัทอักษรมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้แทนเสียงพูดในทุก
ภาษา พัฒนาโดยสมาคมสัทศาสตร์สากล โดยสัทศาสตร์สากลจะ
มีสัญลักษณ์เฉพาะส าหรับแทนหน่วยเสียงต่างๆ ที่อวัยวะมนุษย์
สามารถเปล่งเสียงได้ โดยสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ดัดแปลงมาจาก
อักษรโรมัน และกรีก ดังภาพที่ 6 ตัวอย่างสัทอักษรสากล 

 
ภาพที่ 6 ตวัอย่างสทัอักษรสากล [5] 

 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

งานวิจัยน้ีแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ การเตรียมชุดข้อมูล
ฝึกฝน การสร้างโครงข่ายประสาทเทียม และการฝึกฝนโครงข่าย
ประสาทเทียม  
3.1 เตรียมชุดข้อมูลฝึกฝน 
ชุดข้อมูลฝึกฝน 1 ชุด ประกอบด้วย สเปคตรัมของเสียงและ
ล าดับของสัทอักษร โดยจะเตรียมจากคลังข้อมูลเสี ยงพูด
ภาษาอังกฤษ VTCK และคลังเสียงพูดภาษาไทย LOTUS ส าหรับ

คลังข้อมูลเสียง VTCK ประกอบด้วย ไฟล์เสียงนามสกุล .wav 
และข้อความแทนเสียงภาษาอังกฤษนามสกุล .txt จ านวน 

43660 คู่ ส่วนคลังข้อมูลเสียง LOTUS จะใช้ชุดหน่วยเสียงสมดุล
(Phonetically Distributed) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ไ ฟ ล์ เ สี ย ง พู ด
ภาษาไทยนามสกุล .wav และสัทอักษรก ากับเสียงพูดนามสกุล 
.txt จ านวน 1680 คู่  จากน้ันแปลงไฟล์สัญญาณเสียง เป็น 
สเปคตรัมของเสียงซ่ึงมีลักษณะเป็น 2 มิติ  ด้วยการแปลง
สัญญาณฟูเรียร์ช่วงเวลาสั้น ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 เปรียบเทียบการแปลงฟูเรียร์ช่วงเวลสั้นแปลงสัญญาณเสียงไปเป็น

สเปคตรัมของเสียง 
 
ซ่ึงสเปคตรัมของเสียงจะแสดงคุณลักษณะส าคัญของเสียงในด้าน
ของความถี่มากกว่าคลื่นเสียงใน 1 มิติ โดยในงานวิจัยน้ีจะใช้

เสียงที่มีระยะเวลาอยู่ในช่วง 4 ถึง 5 วินาที น ามาเติมเสียงเงียบ
ให้กลายเป็นเสียงระยะเวลา 5 วินาทีแปลงเป็นเสปกตรัมของ

เสียงก าหนดขนาดของ window เป็น 512 และจ านวนของ 
samples เสียง เป็น 16 เพื่อท าให้ขนาดของสเปคตรัมของเสียงมี
ความกว้างมากพอส าหรับการท านายสัทอักษรหลังจากเข้า
โครงสร้างส่วน RNN 

 
ภาพที่ 8 ตวัอย่างการแปลงข้อความภาษาไทยเป็นสัทอักษร 

 

 
ภาพที่ 9 ตวัอย่างการแปลงข้อความภาษาอังกฤษเป็นสัทอักษร 

 
ภาพที่ 8 และ 9 แสดงการแปลงข้อความแทนเสียงเป็นสัทอักษร
ส าหรับเสียงพูดภาษาไทยมีสัทอักษรก ากับเสียงแล้ว  ส่วน
ข้อความภาษาอังกฤษจะใช้ไลบรารี Epitran ในภาษาไพธอน 
จากน้ันแปลงเป็นรายการของล าดับสัทอักษร น าคู่สเปคตรัมของ
เสียงกับรายการของล าดับสัทอักษรมารวมกันเป็นรายการ
เดียวกันและบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .npz เพื่อน าไปใช้ ใน
ขั้นตอนการฝึกฝนโมเดล ท าให้สามารถลดการใช้หน่วยความจ า
ของเครื่องและลดการประมวลผลระหว่างการฝึกฝนโครงข่าย
ประสาทเทียม ส าหรับวิจัยน้ีจะเลือกเสียงภาษาอังกฤษ 1000 
เสียง และภาษาไทย 500  เสียง รวม 1500 เสียง แบ่งข้อมูล

ออกเป็นร้อยละ 90 ส าหรับการฝึกฝนโครงข่ายประสาทเทียม  
และร้อยละ 10 ส าหรับการทดสอบโครงข่ายประสาทเทียม  
 
3.2 สร้างโครงข่ายประสาทเทียมส าหรับการรู้จ าเสียง 
ใช้คอนโวชัน 2 แบบ คือ แบบแรกน ามาจาก VGG16 ดังรูปที่ 10 
โดยโครงสร้าง VGG16 ประกอบด้วย CNN จ านวน 5 ชั้นโดยแต่
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ละชั้นจะประกอบด้วย Convolution stage จ านวน 2 ชั้นและ 
3 ชั้น [6] แบบที่สองจะเป็นคอนโวลูชันที่น ามาจากโครงข่าย
ประสาทเทียมส าหรับการรู้จ าข้อความ ประกอบ CNN จ านวน 5 
ช้ัน [7] ดังรูปที่ 11 

 
ภาพที่ 10 โครงสร้างของชั้นคอนโวลูชันของ VGG16 

 

 
ภาพที่ 11 โครงสร้างของคอนโวลูชันจากโครงข่ายประสาทเทียมส าหรับ

การรู้จ าข้อความ 
ส าหรับแบบแรกส่วนของ CNN (VGG) จะท าหน้าที่ดึงคุณลักษณะ 
(feature) ของเสียงออกมาได้ 512 channel ที่แต่ละ channel 
มีขนาด 8 x 218 (218 คือ จ านวน sampling หารด้วย 32) 
จากน้ันน า feature เข้าชั้น AdaaptiveAvgPool2d เพื่อลด
ขนาดของ channel ลงเหลือ 1 x 218 เพื่อน าเข้าส่วนของการ

รู้จ าเสียงด้วย Recurrent Neural Network ท าให้ได้ผลลัพธ์เป็น
เมทริกซ์ขนาด 218 x 1 x 83 ( 83 คือ จ านวนสัทอักษรทั้งหมด
ที่ใช้ ) ที่เป็นการท านายล าดับของสัทอักษรโดยมีขั้นตอนการ
ท างานดังภาพที่ 12 และแบบที่สองส่วนของ CNN (OCR) จะท า
หน้าที่ดึ งคุณลักษณะ (feature) ของเสียงออกมา ได้  512 
channel ที่แต่ละ channel มีขนาด 15 x 1732 (1732 คือ 
จ านวน sampling หารด้วย 4) จากน้ันน า feature เข้าชั้น 
AdaaptiveAvgPool2d เพื่อลดขนาดของ channel ลงเหลือ 1 
x 1732 เพื่อน าเข้าส่วนของการรู้ จ าเสีย งด้วย Recurrent 
Neural Network ท าให้ได้ผลลัพธ์เป็นเมทริกซ์ขนาด 1732 x 1 
x 83 ( 83 คือ จ านวนสัทอักษรทั้งหมดที่ใช้ ) ที่เป็นการท านาย
ล าดับของสัทอักษรโดยมีขั้นตอนการท างานดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 12 โครงสร้างของ CNN (VGG) + RNN  
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ภาพที่ 13 โครงสร้างของ CNN (OCR)+ RNN  

 
3.3 การฝึกฝนโครงข่ายประสาทเทียม 
ใ ช้  Connectionist Temporal Classification loss function 
(CTC loss function) [8] ดังสมการที่ 1 ค านวณค่าผิดพลาดของ
ข้อมูลผลลัพธ์จากโครงข่ายประสาทเทียมกับรายการล าดับสัท
อักษรที่แปลงมาจากข้อความแทนเสียงพูด จากน้ันค านวณหาค่า
ความชันของความสัมพันธ์ของ loss  กับค่าน้ าหนักแต่ละค่าใน
โครงข่ายประสาทเทียมด้วยฟังก์ชัน backward ใน pytorch 
จากน้ันปรับค่าน้ าหนักของค่าน้ าหนักด้วย Adaptive Moment 
Estimation (Adam) ค านวณชุดข้ อ มูลฝึ กฝนกับโครงข่าย
ประสาทเทียมวนซ้ าเพื่อท าให้ได้ค่าน้ าหนักที่เหมาะสม 
 

𝐿𝐶𝑇𝐶 = − log𝑃(𝑆|𝑋)   (1) 
𝑃(𝑆|𝑋) =  ∑ 𝑃(𝐶|𝑋)𝐶∈𝐴(𝑆)   (2) 
𝑃(𝐶|𝑋) =  ∏ 𝑦(𝐶𝑡, 𝑡)

𝑇
𝑡=1    (3) 

 
เม่ือ 𝐿𝐶𝑇𝐶 คือ สมการค านวณค่าความผิดพลาด (CTC loss) 
     𝑆      คือ รายการล าดับสัทอักษรที่ถูกต้อง 
     𝑋     คือ รายการล าดับอักษรที่ท านายได้ 
3.4 วิธีการทดสอบประสิทธิภาพ 
ประเมินประสิทธิภาพของโครงข่ายประสาทเทียมด้วยค่าความ
คล้ า ย คลึ ง ของส าย อักข ร ะที่ ค า นวณจากค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง  
Levenshtein Distance (L), Sorensen-Dice Coefficient (SD) 

และ Jaro-Winkler Distance (JW) เน่ืองจากเป็นที่รู้จักและได้
การยอมรับ [9] โดยมีสมการค านวณดังสมการที่ 4 

 

𝑆𝐶(𝑡, 𝑒) =
𝐿(𝑡,𝑒) + 𝑆𝐷(𝑡,𝑒) + 𝐽𝑊(𝑡,𝑒)

3
      (4)              

 
เม่ือ  𝑡 คือ สายอักขระจากการท านาย 
 𝑒 คือ สายอักขระผลเฉลย 
อ ธิ บ า ย วิ ธี ก า ร ค า น ว ณ  3  วิ ธี ก า ร ค า น ว ณ ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี   
วิธีที่หน่ึง Levenshtein Distance (L) หรือเรียกอีกอย่างว่า Edit 
Distance ซ่ึงเป็นการค านวณจ านวนครั้งการเปลี่ยนสายอักขระ
หน่ึงไปเป็นอีกสายอักขระหน่ึงโดยจ านวนครั้งจะนับจากการเพิ่ม
อักขระ ลบอัขระ และแทนที่ [Gilleland et al. 2009] อักขระมี
การค านวณดังสมการที่ 5 และสมการที่ 6 แสดงการค านวณค่า
ความคล้ายคลึงของสายอักขระ (C) เม่ือ L คือ Levenshtein 
Distance และ x, y คือ ความยาวของสายอักขระ 
 

𝑙𝑎,𝑏(𝑖, 𝑗)  =  

{
 
 

 
 𝑚𝑎𝑥(𝑖, 𝑗)                             ถ้า 𝑚𝑖𝑛(𝑖, 𝑗)  =  0 

𝑚𝑖𝑛 {

𝑙𝑎,𝑏(𝑖 − 1, 𝑗) + 1            

𝑙𝑎,𝑏(𝑖, 𝑗 − 1) + 1            

𝑙𝑎,𝑏(𝑖 − 1, 𝑗 − 1) + 1𝑎𝑖≠𝑏𝑗

อ่ืนๆ              
 

(5) 
𝐶 = 1 − (

𝑙

𝑚𝑎𝑥(|𝑥|,|𝑦|)
)                    (6)                                             

 
วิธีที่สอง Sorensen-Dice Coefficient (SD) จะค านวณจากสอง
เท่าของ bi-gram ที่ตรงกันตามล าดับทั้งสองสายอักขระหารด้วย
ผลบวกของจ านวน bi-gram ของทั้ งสองสายอักขระ  เ ม่ือ 
𝑛𝑥 , 𝑛𝑦  คือจ านวน bi-gram ของสาย อักขระ  x และ  y 
ตามล าดับ และ 𝑛𝑡  คือ จ านวนของ bi-gram ที่ตรงกันของทั้ง
สองสายอักขระ [Javadi-Moghaddam and Kollias 2014] มี
การค านวณดังสมการที่ 7 
 

𝑆𝐷(𝑥, 𝑦) =
2𝑛𝑡

𝑛𝑥+𝑛𝑦
                    (7)                                         

 
วิธีที่สาม Jaro-Winkler Distance (JW) จะแบ่งการค านวณ
ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ Jaro Distance ค านวณจากการ
ตรงกันของอักขระระหว่างสองสายอักขระโดยไม่สนใจล าดับ ถ้า
อักขระอยู่ในล าดับที่ต่างกันจะใช้ขอบเขตในการประเมินโดยกา
รทรานสโพส มีการค านวณ Jaro Distance (J) ดังสมการที่ 8 
  

𝐽 =  {
0                                                  ถ้า 𝑐 =  0   
𝑊1 ∙

𝑐

𝑑
+𝑊2 ∙

𝑐

𝑟
 + 𝑊𝑡 ∙

𝑐 − 𝑟

𝑐
อ่ืนๆ                (8) 
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เม่ือ 𝑊1 ,𝑊2 และ 𝑊𝑡 คือ ค่าน้ าหนักที่มีค่า 
1

3
 ถ้าต้องการ

ให้ค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 1  
𝑑 , 𝑟  คือ ความยาวของสายอักขระทั้งสองตามล าดับ 
𝑐  คือ จ านวนของอักขระที่ตรงกันในล าดับเดียวกัน 
𝑡  คือ ขอบเขตของทรานสโพสค านวณได้จาก⌊𝑚𝑎𝑥(𝑑,𝑟)

2
⌋ − 1 

ส่วนที่สองถูกสร้างโดย Winkler เรียกว่า Jaro-Winkler 
Distance (JW) มีการค านวณดังสมการที่ 9 
 
 𝐽𝑊 =  𝐽 +  0.1 ∙ (1 − 𝐽)              (9) 
 
ซ่ึงในการค านวณจะเรียกใช้ฟังก์ชัน 
levenshtein.normalized_similarity, 
sorensen_dice.normalized_similarity, 
jaro_winkler.normalized_similarity   ในโมดูล textdistance 
 

4. ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
น าเสียงจ านวน 586 เสียงประกอบไปด้วยเสียงภาษาอังกฤษ
จ านวน 500 เสียงจากคลังเสียง VCTK และเสียงภาษาไทย
จ านวน 86 เสียงจากชุดหน่วยเสียงสมดุล  (Phonetically 
Distributed) ในคลังเสียง LOTUS พบว่าผลการท านายจากคอน
โวลูชันที่มาจาก VGG16 แม่นย าน้อยกว่าคอนโวลูชันจาก
โครงข่ายประสาทเทียมรู้จ าข้อความคือได้ค่าเฉลี่ยความคลึงของ
สายอักขระคือ 0.2639 และ 0.7738 ตามล าดับดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าความคล้ายคลึงของสายอักขระ 

 
ที่มาของคอนโวชันที่ใช้ 

จ านวน
เสียง 

ค่าเฉลี่ยความ
คล้ายคลึงของสาย

อักขระ 
VGG16 586 0.2639 
Scene Text Recognition 586 0.7738 

 
5. บทสรุป 

การวิจัยน้ีได้น าโครงสร้างคอนโวลูชันของ VGG และคอนโวลูชัน 
จากโครงข่ายประสาทเทียมส าหรับการรู้จ าข้อความเพื่อใช้ในการ
ดึงคุณลักษณะของข้อมูลเสียงจากสเปคตรัมของเสียง แล้วน า
คุณลักษณะมารู้จ าด้วย RNN ท าให้ได้ผลลัพธ์เป็นสัทอักษรของ
เสียง จากการทดลองพบว่าคอนโวชันจาก VGG ไม่สามารถดึง
คุณลักษณะเสียงออกมาได้แต่คอนโวลูชันจากโครงข่ายประสาท
เทียมส าหรับการรู้จ าข้อความสามารถดึงคุณลักษณะของเสียง
ออกมาได้เน่ืองจากภาพมีข้อความมีลักษณะเป็น 2 มิติและมีการ
ตีความจากซ้ายไปขวาคล้ายกับสเปคตรัมของเสียงท าให้คอนโวลู
ชันจากการรู้จ าข้อความท างานได้ดีกว่าคอนโวลูชันของ VGG16  
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บทคัดย่อ 
คนตาบอดมักพบปัญหาในขณะที่พวกเขาเดินทางโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเก่ียวกับสัญลักษณ์บนป้าย เน่ืองจากประสิทธิภาพของการ
ตรวจจับวัตถุยังคงแสดงผลที่ไม่ถูกต้องส าหรับป้ายสัญลักษณ์ที่มี
ความซับซ้อน บทความน้ีเสนอวิธีการในการปรับปรุงการตรวจจับ
ป้ายสัญลักษณ์ส าหรับคนตาบอดเพื่อช่วยในการท าความเข้าใจ
สัญลักษณ์บนป้าย เทคนิคการขยายภาพถูกน ามาใช้เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของข้อมูลชุดฝึก การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของ 2 การ
ทดลอง 1) ฝึกโมเดลปกติโดยไม่ใช้เทคนิคการขยายภาพ และ 2) 
ฝึกโมเดลปกติโดยใช้เทคนิคการขยายภาพ พบว่าการทดลองที่ 2 
สามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของการท านายของโมเดลให้ดีขึ้น 
 
ค ำส ำคัญ: การเรียนรู้เชิงลึก, การขยายภาพข้อมูล, ผู้พิการทาง
สายตา 
 

ABSTRACT 
Blind people always found the problem when they 
travel especially about the symbol on the sign. Since 
the performance of object detection still shown the 
wrong result for many symbolic of the sign. This article 
proposes the methodology for improving sign detection 
for the blind to help for understanding the symbol on  
the sign. augmentation technique is used to increase a  
variety of training data. We compare the result of 2 
experiments 1) Training Model Non Image Data 
Augmentation and 2) Training Model Using Image Data 
Augmentation. The 2 rd experiment can improve the 
result of the model prediction. 
 

Keywords: Deep Learning, Image Data Augmentation, 
Blind people 
 

1. บทน า 
ปัญหาของผู้ที่พิการทางสายตา (ในทางการแพทย์ คนที่บกพร่อง
ทางการมองเห็น หรือที่ เรียกว่า คนตาบอด หมายถึง ผู้ที่ ไม่
สามารถมองเห็นได้เลย หรือ พอเห็นแสง เห็นได้เลือนลาง และมี
ความบกพร่องทางสายตา ทั้งสองข้าง โดยมีความสามารถในการ
มองเห็นได้ไม่ถึง 1 ใน 10 ของคนปกติ) ปัญหาของผู้ที่พิการทาง
สายตาอย่างหน่ึงคือพวกเขามีความยากล าบากในการใช้ชีวิต การ
อ่านข้อความและการเดินทาง ซ่ึงหลายคนไม่สามารถเดินทางด้วย
ตนเองได้หรือ ถ้าขึ้นรถโดยสารก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคน
รอบข้าง เน่ืองจากระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทยขาดสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็น ปัญหา
ส าคัญของผู้ที่พิการทางสายตา คือ ไม่สามารถอ่านและท าความ
เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์บนป้ายได้ 
 บทความน้ีจึงน าเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจจับป้ายเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยใช้เทคนิคการขยายภาพ 
(Image Augmentation มาท าให้การประมวลผลภาพป้ าย มี
ความแม่นย าและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นส าหรับการใช้งานเพื่อผู้
พิการทางสายตา ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ 
ในส่วนถัดไป 
 

2. ทฤษฎแีละความรูท้ี่เกี่ยวข้อง 
1. Deep Learning 

Deep Learning คื อ  ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่
เลียนแบบการท างานของระบบโครงข่ายประสาท (neurons) ใน
สมองมนุษย์ ถือเป็นซับเซ็ตของ Machine Learning ซ่ึง Deep 
Learning คือ ANN : Artificial Neuron Networks เป็น
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อัลกอริทึมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ของ Machine แต่ระดับ 
hidden layer ของ Deep Learning มีมากกว่า ANN : 
Artificial Neuron Networks [1] ดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1 รูปภาพโครงข่ายใยประสาทเสมือน 
 

model ที่ ใ ช้  deep learning ใ ห้ ค ว า ม แ ม่ น ย า  
(accuracy) ที่สูงในหลาย ๆ ปัญหา ตั้งแต่การตรวจจับวัตถุ  
(object detection) ไปจนถึ ง ก า ร รู้ จ า เ สี ย งพู ด  ( speech 
recognition)  โดยที่เราไม่จ าเป็นต้องให้ความรู้พื้นฐานใด ๆ กับ
มันไว้ล่วงหน้าเลย เพียงแต่ให้ข้อมูลตัวอย่าง ( input data) มันก็
จะเรียนรู้จากข้อมูลและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ออกมาได้อย่าง
อัตโนมัติ อาทิเช่น การใช้ deep learning ในวงการเกม เราไม่
จ าเป็นต้องบอกเกมว่าเล่นอย่างไร เพียงให้เกมน้ันเรียนรู้จากผู้เล่น
ที่เก่งเป็นจ านวนมาก ก็เรียนรู้วิธีการเล่นเกมได้อย่างอัตโนมัติ 
 
2. TensorFlow Object Detection 

TensorFlow เป็นเทคโนโลยีส าหรับการสร้าง Artificial 
Intelligence (AI) ด้วย Deep Learning ที่พัฒนาโดย Google 
[2] ซ่ึงใช้ python ในการพัฒนา โดยสามารถรองรับการท างานทั้ง 
Python2 และ Python3 โดย TensorFlow สามารถท างานบน 
CPU และ GPUs และมีการรองรับระบบปฏิบัติติการทั้ง Linux, 
macOS, Windows และ Android [2] และเปิดให้บุคคลทั่วไป 
ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนา นักวิจัย หรือวิศวกร สามารถเข้าถึงได้ และ
ทาง Google ได้ เพิ่ม Object Detection API ซ่ึง เป็นฟัง ก์ชัน
ส าหรับตรวจจับวัตถุภายในภาพ บน TensorFlow เพื่อเพิ่ม
ประสิท ธ์ิภาพในการท างาน โดย API น้ีสามารถท างานได้
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับวัตถุ ระบบจดจ าใบหน้า 
และระบบจดจ าสถานที่ต่าง ๆ  โดยได้รับการออกแบบให้สามารถ
ประมวลผลได้อย่างแม่นย า ซ่ึงสามารถดูตัวอย่างภาพการใช้งาน 
TensorFlow Object Detection ได้ ดังภาพที่ 2  

 

 
ภาพที่ 2 ภาพจากการใช้งาน TensorFlow Object Detection 

 
 
3. Image Data Augmentation 
 Image Data Augmentation เป็นเทคนิคที่ ใช้สร้า ง
ภาพใหม่ โดยการดัดแปลงภาพเดิมที่เรามีอยู่ อาทิ การย่อ ขยาย, 
หมุนซ้าย-ขวา, Flip ซ้าย-ขวา บน-ล่าง, Crop มุม, ปรับสีเข้ม-
อ่อน, ปรับแสง สว่าง-มืด, ปรับ Contrast, ปรับ Perspective, 
เพิ่ม/ลด Noise, เบลอภาพ เป็นต้น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับงานที่ใช้ ซ่ึง
ป ร ะ โ ย ช น์จ ากการ ท า  Image Data Augmentation ท า ให้
ข้อมูลภาพที่ใช้ในการเทรนโมเดล มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหา overfitting ได้อีกด้วย [3] 
ยกตัวอย่างการท า Image Data Augmentation ของรูปสุนัข 
เม่ือหมุนขวา มนุษย์ก็จะมองด้วยสายตา แล้วเข้าใจได้แม้รูปจะ
หมุนไปในทิศทางใด วัตถุในภาพน้ัน ก็คือ สุนัข ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 Data Augmentation รูปสุนัข 

 
3. กระบวนการท างานของระบบ 

กระบวนการท างานของระบบแบ่งการท างานเป็น  2 ส่วน 
Datasets Preparation และ Model Training and Evaluation  
 ส่วน Datasets Preparation เริ่มจากคัดเลือกประเภท
ของป้ายที่ผู้พิการทางสายตาจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน (A) 
ซ่ึงภาพที่หามาได้ น้ันสืบค้นมาจากอินเตอร์เน็ต  (B) โดยแบ่ง
ประเภทของป้ายน้ีทั้งหมด 4 ประเภทเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้
งานกับผู้บกพร่องทางสายตา คือ  
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1) ป้ายที่บ่งบอกให้ควรท าตาม คือ ป้ายที่สื่อว่าถ้าท า
ตามจะเกิดผลที่ดี เช่น ป้ายทิ้งขยะให้ลงถัง ป้ายเขต
จักรยาน เป็นต้น      

2) ป้ายเตือนให้ระวัง คือ ป้ายที่สื่อให้ผู้ที่พบเห็นป้ายน้ี
ควรระวังตามค าเตือนของป้ายเอาไว้ ไม่เช่นน้ัน
อาจจะเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ เช่น ป้าย
ระวังไฟฟ้าแรงสูง ป้ายระวังพื้นลื่น ป้ายระวังสะดุด 
เป็นต้น 

3) ป้ายค าสั่งห้ามกระท า คือ ป้ายที่สื่อให้ผู้ที่พบเห็นน้ัน
ห้ ามกระท าสิ่ งที่ เ ตือนไ ว้ของป้าย เป็น อันขาด 
ไม่เช่นน้ันจะเกิดอันตรายต่อตนเอง ผู้ อ่ืน รวมทั้ง
อาจจะผิดกฎหมายด้วย เช่น ป้ายห้ามถ่ายรูป ป้าย
ห้ามสูบบุหรี่ ป้ายห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้า เป็นต้น     

4) ป้ายเพื่อบอกเส้นทาง สถานที่ คือ ป้ายที่บ่งบอก
เส้นทางหรือชื่อสถานที่ น้ันให้ผู้พบเห็นป้าย น้ี ได้
รับทราบ เช่น ป้ายห้องน้ า ป้ายทางหนีไฟ เป็นต้น 

 
ซ่ึงภาพที่ได้มาจะถูกแบ่งสัดส่วนเพื่อเตรียมท า Dataset 

(C) ส าหรับการทดสอบน้ี ทั้งหมด 6 ประเภท โดยมีประเภทของ
ภาพป้าย ดังน้ี 1.ป้ายห้องน้ าชาย ส าหรับฝึก 50 ภาพ 2.ป้าย
ห้องน้ าหญิง ส าหรับฝึก 50 ภาพ 3. ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ส าหรับฝึก 
100 ภาพ 4. ป้ายห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้า ส าหรับฝึก 100 ภาพ 5. 
ป้ายห้ามน าอาหารเข้า ส าหรับฝึก 100 ภาพ และ 6. ป้ายห้าม
ถ่ายรูป ส าหรับฝึก 100 ภาพ รวมทั้งสิ้น ภาพส าหรับฝึก (Train 
Dataset) ทั้งหมดจ านวน 500 ภาพ และ ภาพส าหรับทดสอบ 
(Test Dataset) 6 ประเภท ประเภทป้ายละ 20 ภาพ รวมทั้งหมด 
จ านวน 120 ภาพ  
 ในส่วนของ Model Training and Evaluation จะน า
Dataset ที่ได้ มาเข้ากระบวนการฝึกโมเดล โดยแบ่งการทดสอบ
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การทดสอบส่วนที่ 1 น าภาพส าหรับฝึก
(Train Dataset) มาฝึ ก เ รี ยนรู้ จ า  แล้ วบันทึ ก โม เด ล ชื่ อ ว่ า 
Testcase1   
 
 การทดสอบส่วนที่ 2 น าภาพส าหรับฝึก(Train Dataset) 
เข้ากระบวนการขยายภาพ(Image Data Augmentation) ก่อนที่
จะน าภาพน้ันมาฝึกเรียนรู้จ าและบันทึกโมเดลไว้ ชื่อ Testcase2 
โดยการขยายภาพน้ัน ใช้เทคนิคการขยายทั้งหมด 4 วิธีด้วยกัน 
ได้แก่ 1. การหมุนภาพ (Rotation Range) 2. การขยายภาพ 
(Zoom) 3. การขยับภาพตามด้านความสูง (Height Shift Range) 
และ 4.การขยับภาพตามด้านความกว้าง (Width Shift Range)  
 ค่ าที่ ได้ หลั งจากการท านายจะถู กค านวณ เพื่ อห า
ประสิทธิภาพ โดยการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพน้ันจะน า
ผลลัพธ์จากการทดสอบทั้ง 2 การทดสอบ หาค่า Confusion 

Matrix เพื่อวัดประสิทธิภาพการท านาย ดังรูปกระบวนการท างาน 
ภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 กระบวนการท างานของระบบ 

  
 การทดสอบที่ใช้วัดประสิทธิภาพ มีอยู่ด้วยกัน 2 การ
ทดสอบ ได้แก่ 
 การทดสอบที่ 1 (T1) ทดสอบโดยน า Datasets ปกติที่
ไม่ได้ผ่านกระบวนการใด ๆ มาฝึกรู้จ าวัตถุ โดยวัดประสิทธิภาพ
และน าผลลัพธ์จากการทดสอบ หาค่า Confusion Matrix มา
ค านวณ Precision และ Recall เพื่อดูประสิทธิภาพของโมเดลที่
ละเอียดมากขึ้น โดยใช้ Test Datasets ที่ได้เตรียมไว้ จ านวน 
120 ภาพ มาทดสอบ ดัง Flowchart ในภาพที่ 6 และ 7 และได้
ผลลัพธ์ค่าความแม่นย า (accuracy) และ ค่าสูญเสีย (loss) จาก
การฝึกรู้จ า ได้ดังกราฟ ภาพที่ 8 และ 9 

 
ภาพที่ 6 Flowchart แสดงการฝึกDataset ปกติส าหรับฝึกเพ่ือสร้างโมเดล 
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ภาพที่ 7 Flowchart แสดงการทดสอบภาพDatasetส าหรับทดสอบเพ่ือหา

ค่าConfusion Matrix จากโมเดล TestCase1 
 

 
ภาพที่ 8 กราฟแสดงค่า Accuracy จากการรู้จ าข้อมูลฝึกของโมเดล 

TestCase1 
 

 
ภาพที่ 9 กราฟแสดงค่า Loss จากการรู้จ าข้อมูลฝึกของโมเดล TestCase1 

 
 
 

 การทดสอบที่ 2 (T2) ทดสอบโดยน า Datasets ภาพที่
ผ่านกระบวนการขยายภาพ (Image Data Augmentation) ดัง
ตัวอย่างภาพที่ 10 มาฝึกรู้จ าวัตถุ โดยวัดประสิทธิภาพและน า
ผลลัพธ์จากการทดสอบ หาค่า Confusion Matrix มาค านวณ 
Precision และ Recall โดยใช้ Test Datasets จ านวน 120 ภาพ 
มาทดสอบ ดัง Flowchart ในภาพที่ 11 และ 12 และได้ผลลัพธ์
ค่าความแม่นย า (accuracy) และ ค่าสูญเสีย (loss) จากการฝึก
รู้จ า ได้ดังกราฟภาพที่ 13 และ 14 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างผลลัพธ์รูปภาพป้ายที่ใช้ในDatasetส าหรับฝึกที่ผ่าน
กระบวนการขยายภาพแล้ว 

 

 
ภาพที่ 11 Flowchart แสดงการฝึกโดยใช้ Datasetส าหรับฝึกผ่าน

กระบวนการขยายภาพ เพ่ือสร้างโมเดล 
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ภาพที่ 12 Flowchart แสดงการทดสอบ Datasetส าหรับทดสอบ เพ่ือหาค่า

Confusion Matrix จากโมเดล TestCase2 
 

  
ภาพที่ 13 กราฟแสดงค่า Accuracy จากการรู้จ าข้อมูลฝึกของโมเดล 

TestCase2 
 
 

 
ภาพที่ 14 กราฟแสดงค่า Loss จากการรู้จ าข้อมูลฝึกของโมเดล TestCase2 
 
 จากน้ัน น าผลลัพธ์ที่ได้ ไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
แต่ละการทดสอบ จากการทดสอบทั้ง 2 แล้วเลือกวิธีที่ดีที่สุดใน
การทดสอบน้ี 

4. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
สมการที่ใช้ค านวณหาค่าความแม่นย า (Precision) ดังสมการที่ 
(1) และค่าความระลึก (Recall) ดังสมการที่ (2) และแสดงเป็น 
ตาราง Confusion Matrix ตามตารางที่ 1 
 

ค่าความแม่นย า = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
  (1) 

 

ค่าความระลึก = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
  (2) 

 
เม่ือ TP คือ จ านวนผลลัพธ์ที่โปรแกรมตรวจได้ว่าจริงได้ถูกต้อง 
     TN คือ จ านวนผลลัพธ์ที่โปรแกรมตรวจได้ว่าไม่จริงได้ถูกต้อง 
     FP คือ จ านวนผลลัพธ์ที่โปรแกรมตรวจได้ว่าจริงซ่ึงไม่ถูกต้อง 
     FN คือ จ านวนผลลัพธ์ที่โปรแกรมตรวจได้ว่าไม่จริงซ่ึงไม่
ถูกต้อง 

 
ตารางที่ 1 Confusion matrix 

 
 

สมการค านวณค่ าความถู กต้ องของการทดสอบ 
(Accuracy) ดังสมการที่ (3) 
 

ค่าความถูกต้อง = 
ค่าความแมน่ย า 

จ านวนผลลัพธท์ั้งหมด
 x 100 (3) 

 
 หลังจากน้ัน หาค่า F1-Score , F1-Score คือ ค่าเฉลี่ยแบบ 
harmonic mean ระหว่าง precision และ recall เพื่อให้ ได้  
single metric ที่วัดความสามารถของโมเดล ดังสมการที่ 4 
 

F1  = 2 x 
จ านวนผลลัพธ์ท่ีตรวจถูกต้อง × ค่าความระลกึ

จ านวนผลลัพธ์ท่ีตรวจถูกต้อง + ค่าความระลึก
 (4) 

 
 ผลการทดสอบที่ 1 คือ การทดสอบที่ 1 (T1) ทดสอบ

โดยน า Datasets ปกติที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการใด ๆ เข้าโมเดลฝึก
รู้จ า และบันทึกชื่อ “Testcase1” มาทดสอบและวัดประสิทธิภาพ
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และน าผลลัพธ์จากการทดสอบ หาค่า Confusion Matrix เพื่อ
น ามาค านวณ Precision และ Recall ผลที่ได้ดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 Confusion matrix ของการทดสอบที่ 1 

 
ผลการทดสอบที่ 2 คือ การทดสอบที่ 2 (T2) ทดสอบ

โดยน า Datasets  มาใช้เทคนิคการขยายภาพ (Image Data 
Augmentation) เพื่อให้ข้อมูลภาพมีความหลากหลาย มาเข้า
โมเดลฝึกรู้จ า และบันทึกชื่อ “Testcase2” มาทดสอบและวัด
ประสิทธิภาพและน าผลลัพธ์จากการทดสอบ หาค่า Confusion 
Matrix มาค านวณ Precision และ Recall ผลที่ได้ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 Confusion matrix ของการทดสอบที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

ซ่ึง เ ม่ือน าการทดสอบทั้ ง  2 มาเปรียบเที ยบ เพื่ อ
ค านวณหาค่า Precision, Recall และ F1-Score จากสมการ 1, 
2 และ 4 จะได้ตารางประเมินผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4 

 
     ตารางที่ 4 ตารางการประเมินผลการทดสอบ 

 
เม่ือ T1 คือ การทดสอบแบบที่ 1 ฝึกโมเดลปกติโดยไม่

ใช้เทคนิคการขยายภาพ ฝึกเรียนรู้จ าและบันทึกเข้าโมเดล 
Testcase1 จากน้ันน าภาพจากชุดทดสอบ มาท านายผล 

T2 คือ การทดสอบแบบที่ 2 ฝึกโมเดลปกติร่วมกับการ
ใช้เทคนิคการขยายภาพ (Image Data Augmentation) ฝึก
เรียนรู้จ าและบันทึกเข้าโมเดล Testcase2 จากน้ันน าภาพจากชุด
ทดสอบ มาท านายผล 
 

จากสมการที่ 3 ค านวณค่าความถูกต้องของการทดสอบ 
(Accuracy) ของการทดสอบที่ 1 (T1) ได้ดังน้ี 
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120
 x 100 = 47.5 ≈ 48 เปอร์เซ็นต์ 

จากสมการที่ 3 ค านวณค่าความถูกต้องของการทดสอบ 
(Accuracy) ของการทดสอบที่ 2 (T2) ได้ดังน้ี 
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120
 x 100 = 51.66... ≈ 52 เปอร์เซ็นต์ 

 
 ค่าความแม่นย าจากการทดสอบแบบที่ 2 ให้ค่าความ
แม่นย าอยู่ที่ 52% ซ่ึงดีกว่าผลลัพธ์ของการทดสอบที่ 1 ซ่ึงให้ค่า
ความแม่นย าอยู่ที่ 48% 
 

5. สรุปและอภิปราย 
จากการทดสอบประสิทธิภาพทั้ง 2 แบบ คือ การฝึกโมเดลปกติ
โดยไม่ใช้เทคนิคการขยายภาพ ฝึกเรียนรู้จ าและบันทึกเข้าโมเดล 
Testcase1 จากน้ันน าภาพจากชุดทดสอบ มาท านายผลและ การ
ทดสอบแบบที่ 2 ฝึกโมเดลปกติร่วมกับการใช้เทคนิคการขยาย
ภาพ (Image Data Augmentation) ตามที่อ้างอิงจากบทความ
เ ท ค นิ ค ก า ร ข ย า ย ภ า พ  จ า ก ง า น วิ จั ย  Learning Data 

          ท านาย 
 
ความจริง 
 

ป้าย
ห้อง 
น  า
หญิง 

ป้าย
ห้อง 
น  า
ชาย 

ป้าย
ห้ามน า
อาหาร
เข้า 

ป้าย
ห้าม
สัตว์
เลี ยงเข้า 

ป้าย
ห้าม
สูบ
บุหร่ี 

ป้าย
ห้ามถ่าย 
รูป 

ผลรวม 

ป้ายห้องน  าหญิง 10 10 0 0 0 0 20 

ป้ายห้องน  าชาย 4 13 2 0 0 1 20 

ป้ายห้ามน าอาหาร
เข้า 

0 1 6 0 7 6 20 

ป้ายห้ามสัตว์เลี ยง
เข้า 

0 2 3 10 1 4 20 

ป้ายห้ามสูบบุหรี ่ 1 1 0 0 8 10 20 

ป้ายห้ามถ่ายรูป 0 0 1 1 3 15 20 

ผลรวม 15 27 12 11 19 36 120 

          ท านาย 
 
ความจริง 
 

ป้าย
ห้อง 
น  า
หญิง 

ป้าย
ห้อง 
น  า
ชาย 

ป้าย
ห้ามน า
อาหาร
เข้า 

ป้าย
ห้าม
สัตว์
เลี ยงเข้า 

ป้าย
ห้าม
สูบ
บุหร่ี 

ป้าย
ห้ามถ่าย 
รูป 

ผลรวม 

ป้ายห้องน  าหญิง 13 6 0 1 0 0 20 

ป้ายห้องน  าชาย 2 16 0 0 0 2 20 

ป้ายห้ามน า
อาหารเข้า 

0 1 1 3 6 9 20 

ป้ายห้ามสัตว์
เลี ยงเข้า 

2 2 0 10 2 4 20 

ป้ายห้ามสูบบุหรี ่ 1 6 1 0 3 9 20 

ป้ายห้ามถ่ายรูป 1 0 2 0 3 14 20 

ผลรวม 19 31 4 14 14 38 120 

ประเภทของปา้ยท่ีใช้ใน
การทดสอบ 

Precision Recall F1-Score 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 

ป้ายห้องน้ าชาย 0.68 0.67 0.65 0.50 0.67 0.57 
ป้ายห้องน้ าหญิง 0.52 0.48 0.80 0.65 0.63 0.55 
ป้ายห้ามสูบบุหร่ี 0.25 0.50 0.05 0.30 0.08 0.37 
ป้ายห้ามถ่ายรูป 0.71 0.91 0.50 0.50 0.59 0.65 
ป้ายห้ามน าสัตว์เล้ียงเข้า 0.21 0.42 0.15 0.40 0.18 0.41 

ป้ายห้ามน าอาหารเข้า 0.37 0.42 0.70 0.75 0.48 0.54 
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Augmentation Strategies for Object Detection ที่ วิจัยและ
พัฒนาโดย Google Research, Brain Team โดยทางงานวิจัยที่
อ้างอิงมาน้ี ผู้พัฒนาได้ให้ข้อสรุปมาว่า “การน าภาพมาใช้เทคนิค
ขยาย โดยให้ภาพหมุน (Rotate) ให้ผลลัพธ์ได้ดีที่สุด และ น าภาพ
มาขยับตามแนวแกน Y (Translate Y. Equalize) ให้ผลลัพธ์ที่ดี
รองลงมา ทั้ง 2 วิธีน้ีเป็นเทคนิคการขยายภาพที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี 
เหมาะแก่การทดสอบ” ท าให้ผลการทดสอบจากทั้ง 2 น้ี การ
ทดสอบที่ 2 ที่มีการใช้เทคนิคการขยายภาพร่วมกับการฝึกรู้จ า
ของโมเดล ให้ผลลัพธ์ค่าความแม่นย าที่ดีกว่าการทดสอบแบบที่ 1 
ที่ไม่ได้ใช้เทคนิคการขยายภาพ 
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ต้นแบบการตรวจจับท่าว่ิงท่ีส่งผลต่อการบาดเจ็บ 
The Prototype of Running Posture Analysis for Injury Prediction 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอเก่ียวกับ ระบบการตรวจจับท่าทางการ
เคลื่อนไหวของร่างกายและอวัยวะขณะว่ิงออกก าลังกาย จาก
คลิปวิดีโอที่ได้บันทึกเอาไว้ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลของ
อวัยวะที่ส าคัญในร่างกาย เช่น หัวเข่า ข้อเท้า ว่ามีการเคลื่อนไหว
ของอวัยวะน้ันเป็นอย่างไร และวิเคราะห์ว่าอวัยวะส่วนน้ันจะมี
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บ จากท่าทางการว่ิงที่ไม่ถูกต้อง 
เม่ือวิเคราะห์เสร็จแล้วจะรายงานผลที่ได้ว่ามีโอกาสเสี่ยงหรือไม่ 
ซ่ึงการประเมินผลมี การวัดประสิทธิภาพด้วยค่าความแม่นย า 
(Precision) และค่าความถูกต้องของโปรแกรม (Accuracy) 
 
ค ำส ำคัญ: ท่าทาง, ว่ิง, วิเคราะห์, บาดเจ็บ, สถิติ 
 

ABSTRACT 
This article presents Posture detection systems, body 
movements and organs while jogging. From the 
recorded video clip. To analyze and evaluate the 
important organs in the body such as the knees and 
ankles that have movement of that organ and analyze 
that that part of the organ is at risk of injury from 
incorrect running postures. When the analysis is 
complete, the results will be reported whether there is 
a risk or not. Which the running posture evaluation has 
Performance measurement with precision and accuracy 
of the program. 
 
Keywords: Posture, Running, Analysis, Injury, Statistic 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากใน
ทุกเพศทุกวัย ทั้งพนักงานบริษัท นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงการดูแล
สุขภาพของตนเองน้ันมีได้หลายวิธี เช่น ว่ิงออกก าลังกาย เล่น

กีฬา ปั่นจักรยาน ยกเวท หรือการรับประทานอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ ล้วนแล้วส่งผลดีต่อร่างกายแทบทั้งหมด 

การว่ิงออกก าลังกายเป็นทางเลือกหน่ึงที่ท าได้ง่ายและ
มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก เพราะเพียงแค่ซ้ือรองเท้าว่ิงที่
ถูกใจสักหน่ึงคู่ ก็สามารถไปว่ิงตามสวนสาธารณะ หรือตามฟิตเน
สที่มีลู่ ว่ิงได้ โดยการว่ิงออกก าลังกายจะช่วยให้ร่ายการได้เผา
พลาญไขมันเกือบทุกส่วนของร่างกาย ทั้งช่วงบริเวณต้นขา ต้น
แขน หน้าท้อง ซ่ึงเหมาะกับคนที่ต้องการจะลดความอ้วนเป็น
อย่างมาก ถึงกระน้ันการว่ิงออกก าลังให้ถูกต้องส าหรับคนที่เพิ่ง
เริ่มว่ิง หรือว่ิงเป็นประจ าทุกวัน เป็นเรื่องที่ มีความส าคัญอย่าง
มาก ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ หากว่ิงไม่ถูกต้อง 

ท่ าท า งขณะ ว่ิ ง ออกก า ลั ง ก า ร ก็ เ ป็ นปั จ จั ย ที่ มี
ความส าคัญ เน่ืองจากหากว่ิงด้วยท่าทางที่ผิดวิธีอาจจะท าให้เกิด
อาการบาดเจ็บได้ เช่น การเก้าเท้ายาวเกินไป หรือยกเท้าสูงเกิน 
อาจจะท าให้เกิดอาการปวดข้อเข่า หรือการว่ิงลงน้ าหนักที่ปลาย
เท้าเกินไป อาจจะท าให้เกิดอาการอักเสบที่กล้ามเน้ือบริเวณน่อง 
ซ่ึงอาการเจ็บปวดจากการว่ิงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอหากแต่มี
วิธีการป้องกันหรือเตือนกับผู้ออกก าลังกายไม่ให้เกิดอาการ
บาดเจ็บ 

บทความน้ีจึงน าเสนอระบบการตรวจจับท่าทางการว่ิง
ที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บ ซ่ึงสามารถตรวจจับท่าทางการว่ิงของ
บุคคลที่อยู่ในวิดีโอ และสามารถรายงานผลว่าเกิดอาการบาดเจ็บ
จากอวัยวะส่วนใดของร่างกายได้ จากการน าท่าทางการ
เคลื่อนไหวของบุคคลไปวิเคราะห์ 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ท่าทางวิ่งที่ถูกต้อง 
การว่ิงที่ถูกต้อง [1] [2]เริ่มจากหัวที่ต้องตั้งตรงเป็นแกนเดียวกับ
ล าตัวไม่ก้มหน้าหรือเงยหน้า ล าตัวต้องตั้งเป็นเส้นตรงให้เป็นแกน
เดียวกับหัวที่ตั้งตรงลงมา ส่วนมือและแขนน้ันให้ก ามือแบบหลวม 
ๆ พร้อมกับเกร็งข้อมือเอาไว้ไม่ให้เสียการควบคุมในการทรงตัวใน
เวลาที่ว่ิง รวมถึงแขนต้องแกว่งขึ้นลงเป็นจังหวะให้สัมพันธ์กัน 
เท้าจะต้องลงน้ าหนักในการว่ิงที่ปลายเท้าและส้นเท้าสลับกันไป

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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มาเพื่อไม่ให้เป็นการใช้น้ าหนักในส่วนหน้าหรือส่วนหลังเพียง
อย่างเดียว ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 ทา่วิ่งที่คุ้นเคยกับท่าวิ่งที่ด ี

 

2.2 Deep Learning 
Deep Learning [3] [4] คือการเรียนรู้ของเครื่องเชิงลึก ซ่ึง
เหมือนกับ ANN (Artificial Neuron Networks) แต่สิ่งที่แตกต่าง
กันคือ Deep Learning น้ันมีจ านวน hidden layer มากกว่า 
ANN ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 Deep Learning ส าหรับการเรียนรู้จดจ าใบหน้า 

 Artificial Neuron Networks หรือ ที่เรียกว่าโครงข่าย
ใยประสาทเทียม ใช้แนวคิดจากสมองของมนุษย์ที่มีการท างาน

ของระบบโครงข่ายใยประสาท โดยจ าลองการท างานเหมือนกับ
กลุ่มเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบประสาทที่สามารถรบัรู้
หลาย ๆ สิ่งในเวลาเดียวกัน ด้วยการประมวลผลแบบขนาน 
(Parallel Network) ท าให้ระบบสามารถตดัสินใจได้ใกล้เคียงกับ
มนุษย์ 
 ใน Deep Learning มีส่วนประกอบที่แบ่งออกเป็นชั้น
ด้วยกัน 3 ส่วน ประกอบด้วย 

1) Input Layer เป็นชั้นที่น าข้อมูลเข้าไปยังโครงข่าย 
2) Hidden Layer เป็นชั้นที่น า input มาประเมิน ซ่ึงมี

ได้มากกว่า 1 ชั้น 
3) Output Layer เป็นชั้นที่แสดงผลการท านายออกมา 

 
2.3 Human Pose Estimation 
Human Pose Estimation [5] คือการตรวจจับต าแหน่งและ
ทิศทางของข้อต่อกระดูกที่ส าคัญของร่างกายมนุษย์ จากภาพหรือ
วิดีโอ โดยจะน าข้อมูลเข้าที่เป็นภาพ (วิดีโอจะแยก frame ก่อน) 
ไปหาพิกัดของข้อต่อแต่ละที่ตามความต้องการ และได้ผลออกมา
เป็นต าแหน่งของข้อต่อ ดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 เส้นเช่ือมจุดข้อต่อ 

 

 
 
 
 
 
 

181



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

3. องค์ประกอบของระบบ 

 

ภาพที่ 4 โครงสร้างการท างานของระบบโดยภาพรวม

 
จากภาพที่ 4 ในการท างานของระบบน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 การใช้ Human Pose Estimation เพื่อหามุมและ
ต าแหน่งของข้อต่อในร่างกายของบุคคล โดยการน าวิดีโอที่ได้มา
แยกเฟรม จากน้ันน าเข้า model Human Pose Estimation 
ส่วนที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์มุมและต าแหน่ง เพื่อท านาย
ท่าทางที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และสร้างรายงานผลการท านาย  
 
3.1 กระบวนการรับวิดีโอ 
กระบวนการน้ีจะให้ผู้ใช้ส่งวิดีโอดังภาพที่ 5 ไปยัง Web Browser 
และ Web Browser จะส่งวิดีโอที่ได้ไปยัง Web Server จากน้ัน 
Web Server จะบันทึกวิดีโอไว้ และเรียกใช้ API Injury 
Prediction ดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพที่ 5 ตวัอย่างวดิีโอที่น าเข้า 

 

 
ภาพที่ 6 โฟลวชารต์กระบวนการรับวิดีโอ 
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(x2,y2) 

(x1,y1) 
𝜃 

(x2,y1) 

3.2 กระบวนการตรวจจับข้อต่อ 
กระบวนการน้ีจะรับวิดีโอ จากน้ันน ามาแยกเฟรม ดังภาพที่ 7 
และน าภาพที่ได้เข้า Human Pose Estimation เพื่อหาต าแหน่ง
ของข้อต่อของบุคคลในภาพ ดังภาพที่ 8 และเรียกใช้กระบวนการ
การท านายการบาดเจ็บ แล้วสุดท้ายจะบันทึกภาพที่เข้า model 
ดังภาพที่ 9 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 8 ตวัอย่างรูปภาพที่หาข้อต่อแล้ว 

 

ภาพที่ 9 โฟลวชารต์กระบวนการตรวจจับข้อต่อ 

 
 

3.3 กระบวนการการท านายการบาดเจ็บ 
กระบวนการน้ีจะรับข้อมูลต าแหน่งของข้อต่อจากการตรวจจับ
ข้อต่อ เพื่อน ามาหาองศาของข้อต่อของอวัยวะสองต าแหน่ง ดัง
ภาพที่ 10 ซ่ึงใช้สูตรการหาองศาจาก arctan ดังสมการที่ (1)  
 

 
 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างรูปในการหาองศา 

 
 
 
    

 

 
โดยแทน a เป็นเส้นตรงจากจุดข้อต่อของอวัยวะที่ 1 

ในต าแหน่ง (x1,y1) ไปจนถึงต าแหน่ง (x2,y1) เพื่อหาความยาว
ของเส้นตรง a ซ่ึงหาความยาวเส้นตรงจาก |x1 - x2 | และแทน b 
เป็นเส้นตรงจากจุดข้อต่อของอวัยวะที่ 2 ในต าแหน่ง (x2,y2) ไป
จนถึงต าแหน่ง (x2,y1) เพื่อหาความยาวของเส้นตรง b ซ่ึงหา
ความยาวเส้นตรงจาก |y1 - y2 |  เม่ือได้องศามาแล้วจะวิเคราะห์
ความเสี่ยงของอวัยที่อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บ โดยถ้ามุมของ
องศาจากจุดข้อต่อสองต าแหน่งมีค่าองศาที่เกินจากก าหนดไว้ ก็
จะบันทึกว่ามีความเสี่ย โดยพิจารณาจากจ านวนองศาที่ เ กิน
ก าหนด หารด้วยจ านวนองศาทั้งหมด ในขณะที่มีจังหวะท่าทาง
การเคลื่อนไหวแบบเดียวกัน และคูณ 100 ดังสมการที่ (2) 

 

 
เม่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บแต่ละ

ต าแหน่งของข้อต่อจนครบแล้วจะสร้างรายงานการท านายของ
อวัยวะของบุคคลน้ัน ดังภาพที่ 11 

 𝜃 = arctan (
𝑏

𝑎
) = arctan(

|𝑦1 − 𝑦2|

|𝑥1 − 𝑥2|
) (1) 

โอกาสบาดเจ็บ =(
จ านวนองศาที่เกินก าหนด

จ านวนองศาทั้งหมด
) × 100 (2) 

ภาพที่ 7 ตวัอย่างการแยกเฟรม 

a

b
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ภาพที่ 11 โฟลวชารต์กระบวนการการท านายการบาดเจ็บ 

 
3.4 กระบวนการส่งรายงาน 
กระบวนการน้ีจะส่งรายงานจากกระบวนการก่อนหน้า ไปยัง 
Web Server และจากน้ัน Web Server ส่งไปยัง Web Browser 
เพื่อรายงานผลแก่ให้ผู้ใช้  ดังภาพที่ 12 

 

ภาพที่ 12 โฟลวชารต์กระบวนการส่งผลรายงาน 

 
 
 
 
 

4. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
การทดสอบของระบบน้ี ได้ถ่ายคลิปว่ิงของคน 5 คน มี 3 คนถ่าย
ในที่แจ้ง และ 2 คนถ่ายในที่ร่ม คนละ 6 คลิป ประกอบด้วย 1) 
คลิปว่ิงด้วยท่าปกติ 2) คลิปว่ิงลงเท้าด้วยส้นเท้า 3) คลิปว่ิงลง
เท้าด้วยปลายเท้า 4) คลิปว่ิงก้าวเท้ายาว 5) คลิปว่ิงเขย่งเท้า 6) 
คลิปว่ิงยกเข่าสูง รวมทั้งหมดจ านวน 30 คลิป ใน 1 คลิปสามารถ
ประเมินได้ทั้งขาขวา และขาซ้าย แต่มี 1 คลิปที่ไม่สามารถใช้งาน
ได้ จึงมีทั้งหมด 29 คลิป 48 การประเมิน 

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
ผู้พัฒนาได้ ออกแบบการทดสอบโดย โดยวัดค่าความแม่นย า 
(Precision) ดังสมการที่ (3) และค่าความระลึก (Recall) ดัง
สมการที่ (4) และแสดงเป็นตาราง Confusion matrix ตาม
ตารางที่ 1 
 
 

ค่าความแม่นย า =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (3) 

 
ค่าความระลึก =

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (4) 

เม่ือ  
TP คือ จ านวนต าแหน่งที่โปรแกรมตรวจได้ว่าจริงได้ถูกต้อง 
TN คือ จ านวนต าแหน่งที่โปรแกรมตรวจได้ว่าไม่จริงได้ถูกต้อง 
FP คือ จ านวนต าแหน่งที่โปรแกรมตรวจได้ว่าจริงซ่ึงไม่ถูกต้อง 
FN คือ จ านวนต าแหน่งที่โปรแกรมตรวจได้ว่าไม่จริงซ่ึงไม่ถูกต้อง 

ตารางที่ 1 Confusion matrix 

          ความจริง 
ระบบ 

Positive Negative 

Positive TP FP 

Negative FN TN 

สมการความเหว่ียง (F-Measure) ดังสมการที่ (5) ค านวนค่า
ความถูกต้องของการทดสอบ(Accuracy)ดัง สมการที่ (6)  

 ความเหวีย่ง =
2 ×(ค่าความแมน่ย า × ค่าความระลึก)

ค่าความแมน่ย า + ค่าความระลึก
 (5) 

 ค่าความถูกตอ้ง =
จ านวนผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

จ านวนผลลัพธ์ทั้งหมด
× 100            (6) 

ในส่วนของเท้าลงพื้นมีคลิปส าหรับทดสอบทั้งหมด 15 คลิป 
ประเมินทั้งขาซ้ายและขาขวา ได้ 30 ตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) 
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คลิปว่ิงด้วยท่าปกติ 5 คลิป 2) คลิปว่ิงลงเท้าด้วยส้นเท้า 5 คลิป 
3) คลิปว่ิงลงเท้าด้วยปลายเท้า 5 คลิป  ได้ผลลัทธ์ดังตารางที่ 2  
 
 

 
 จากตารางที่  2 เ ม่ือน าค่าจากในตารางมาวัดค่า  Precision 
Recall และ F-Measure จะได้ค่า Precision เท่ากับ 74.17% 
Recall เท่ากับ 73.34% และ F-Measure เท่ากับ 73.63% 

 ส่วนของการทดสอบการก้าวเท้ายาวมีคลิปส าหรับ
ทดสอบทั้งหมด 9 คลิป ประกอบด้วย 1) คลิปว่ิงด้วยท่าปกติ 5 
คลิป 2) คลิปว่ิงก้าวเท้ายาว 4 คลิป ได้ผลลัทธ์ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบในส่วนของการก้าวเท้ายาว 
 

 
จากตารางที่  3 เ ม่ือน าค่าจากในตารางมา วัดค่ า 

Precision Recall และ F-Measure จะได้ค่า Precision เท่ากับ 
86.37% Recall เท่ากับ 85% และ F-Measure เท่ากับ 83.28% 

 ส่วนของการทดสอบการยกเข่าสูง แล้ว มีคลิปส าหรับ
ทดสอบทั้งหมด 10 คลิป ประกอบด้วย 1) คลิปว่ิงด้วยท่าปกติ 5 
คลิป 2) คลิปว่ิงยกเข่าสูง 5 คลิป ได้ผลลัทธ์ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบในส่วนของการยกเข่าสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่  4 เ ม่ือน าค่าจากในตารางมา วัดค่ า 
Precision Recall และ F-Measure จะได้ค่า Precision เท่ากับ 
91.67% Recall เท่ากับ 90% และ F-Measure เท่ากับ 89.9% 

ส่วนของการทดสอบการเขย่งเท้ามีคลิปส าหรับทดสอบ
ทั้งหมด 10 คลิป ประเมินทั้งขาซ้ายและขาขวา ได้ 20 ตัวอย่าง 
ประกอบด้วย 1) คลิปว่ิงด้วยท่าปกติ 5 คลิป 2) คลิปว่ิงเขย่ง 5 
คลิป ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบในส่วนของการเขย่งเท้า 
 

 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบในส่วนของเท้าลงพ้ืน 

        Actual 
Predict 

Mid (10) 
Heel 
(10) 

Fore 
(10) 

Mid (10) 7 1 3 
Heel (10) 1 8 0 
 Fore (10) 2 1 7 

Accuracy (%) 73.34 

        Actual 
Predict 

Long step (8) 
Non-Long step 

(10) 
Long step (8) 8 3 

Non-Long step 
(10) 

0 7 

Accuracy (%) 83.34 

        Actual 
Predict 

Kneehigh 
(10) 

Non-Kneehigh 
(10) 

Kneehigh (10) 10 2 

Non-Kneehigh 
(10) 

0 8 

Accuracy (%) 90 
 

        Actual 
Predict 

Tiptoe (10) Non-Tiptoe (10) 

Tiptoe (10) 9 2 

Non-Tiptoe (10) 1 8 
Accuracy (%) 85 

 

 

 

 

จากตารางที่  5 เ ม่ือน าค่าจากในตารางมาวัดค่า 
Precision Recall และ  F-Measure จ ะ ได้ ค่ า  Precision 
เท่ า กับ  85.36% Recall เท่ า กับ  85% และ  F-Measure 
เท่ากับ 84.96% 

 
5. สรุปและอภิปราย 

บทความน้ีได้น าเสนอระบบการตรวจจับท่าทางการเคลื่อนไหว
ของร่างกายขณะว่ิงออกก าลังกาย เพื่อช่วยแนะน าให้ผู้ที่สนใจ
ในการว่ิง ได้รับรู้ถึงท่าทางการว่ิงของตัวเองว่ามีโอกาสเสี่ยงที่
จะเกิดอาการบาดเจ็บที่อวัยวะส่วนใดได้บ้าง ตัวอย่างการ
แสดงผล ดังภาพที่ 13 
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างการแสดงผล
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันที่การค้าขายด้านการเกษตรมีความนิยมมีความ
ต้องการและเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมาก ท าให้มักจะมีนวัตกรรม
ส่งเสริมหรืออ านวยความสะดวกต่อการท าการเกษตรอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วต่าง ๆ ซ่ึงเป็นที่ต้องการเป็น
อย่างมาก และส าหรับพืชตระกูลถั่ว โดยเฉพาะถั่วลิสง เน่ืองจาก
ถั่วลิสงเป็นพืชที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และประสบ
ปัญหาด้านต่าง ๆ ของการเพาะปลูกถั่วลิสง และคุณภาพของ
เมล็ดพันธ์ุต่ า ต้นทุนการผลิตสูง อีกทั้งยังใช้ตาเปล่าในการคัด
แยกเมล็ดพันธ์ุและมีความผิดพลาดบ่อยครั้งเพราะต้องคัดแยก
เมล็ดถั่วลิสงปริมาณมาก นอกจากน้ียังใช้ระยะเวลานานในการ
คัดแยกเมล็ด ดังน้ันจึงได้จัดท าโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง และแก้ปัญหาข้างต้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกเมล็ดพันธ์ุถั่วลิสงที่สมบูรณ์ แตกหัก ลีบ
แบนหรือมีเชื้อราได้  โดยพัฒนาเ ว็บแอปพลิ เคชันในการ
ประมวลผลภาพวิเคราะห์เมล็ดถั่งลิสงในการอ านวยความสะดวก
ให้กับเกษตรกรในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดถั่วลิสงผ่าน
ทางเว็บแอปพลิเคชัน  
 
ค ำส ำคัญ : พืชเศรษฐกิจ, การเกษตร, เกษตรกร,  
ถั่วลิสง, ประมวลผลภาพ 
 

Abstract 
Nowadays, the agricultural industry becomes widely 
popular, demanded, and accepted. Also, agriculturist is 
the main occupation among the population in 
Thailand, causing many brand-new innovations that are 
convenience and advantageous for farming. There are 
various kinds of agricultural products that are famous 
and demanded economic crops, such as sugarcane, 
rice, and cassava, as well as the vegetables, herbs, and 
legumes especially peanut. As this agricultural product 

is not sufficient as it is needed, and it meets up with 
low quality but high cost, we decided to do this project 
to increase the efficiency of the production in order to 
solve the problem that peanut has a low quality. So, 
we separate complete and incomplete peanut, as well 
as to those which is broken, atrophy, and moldy. This 
project also aims to develop the application for farmers 
to analyze to quality of peanut. 
 
Keywords : agricultural, agricultural famous peanut 
 

1. บทน า 
เน่ืองจากเกษตรกรในระดับครัวเรือนมีการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง
แบบเดิม คือ การใช้สายตา และแรงงานคนในการคัดแยกเมล็ดที่
แตกหัก ลีบแบน และมีเชื้อราออกจากเมล็ดที่สมบูรณ์ เพื่อ
ส่งออกเป็นสินค้าหรือเพาะปลูกต่อไป ซ่ึงการคัดแยกเมล็ดพันธ์ุใน
ด้านการค้าหากการคัดแยกมีความละเอียดแม่นย าและถูกต้อง 
จะสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้า และการคัดแยกเมล็ดพันธ์ุใน
ด้านการเกษตรน้ัน หากเกษตรกรรู้จ านวนเมล็ดที่สมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ จะสามารถทราบถึงการลงทุนส าหรับการเพาะปลูกได้ว่า
แต่ละครั้งควรใช้ปริมาณเมล็ดพันธ์ุเท่าใด  

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายในการอ านวยความ
สะดวกต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน และเทคโนโลยีหน่ึงที่น่าสนใจที่
จ ะ น าม าป ร ะยุ กต์ ใ ช้ คื อ  ก า ร ป ร ะ มวลผลภ าพ  ( Image 
Processing) เป็นการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อตรวจจับวัตถุโดยมี
การปรับขนาด ความคมชัดของภาพแล้วตัดสัญญาณรบกวนที่จะ
มีผลต่อการประมวลผลและแบ่งส่วนวัตถุที่ผู้ใช้ก าหนดหรือสนใจ
ออกมาเพื่อน าไปค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล
ภาพจะได้ข้อมูลเชิงปริมาณและน าผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อ
ต่อยอดต่อไป ดังน้ันจึงมีนวัตกรรมที่มาจากการประมวลผลภาพ
มากมาย ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิต และเพิ่มความ
แม่นย าในการค านวณจากคอมพิวเตอร์ท าให้ได้รับการยอมรับ
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และมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก เช่น ระบบแสกนลายน้ิวมือ 
ระบบแสกนใบหน้า ระบบตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ระบบคัดแยกเกรด
หรือคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร หรือระบบอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพจ าเป็นต้องมีการ
ประมวลผลภาพจ านวนมากและเป็นกระบวนการที่ต้องท าซ้ า ๆ  
กันในรูปแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงงานในลักษณะเหล่าน้ี หากให้
มนุษย์วิเคราะห์เองมักต้องใช้เวลามากและใช้แรงงานสูงในกรณี
ของการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงที่ต้องใช้แรงงานคนในการคัดแยก
โดยผู้คัดแยกในกลุ่มเป้าหมายที่ผู้จัดท าสนใจอยู่ในช่วงอายุ 45 – 
70 ปี ซ่ึงในการคัดแยกต้องใช้จ านวนคนในการนับและแยกเมล็ด
ที่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ด้วยสายตาเป็นจ านวนมาก
ในการคัดแยกแต่ละครั้ง ท าให้เกิดข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อน
จากการท างาน และหากจ าเป็นต้องวิเคราะห์ถั่วลิสงเป็นจ านวน
มาก ผู้ตรวจสอบอาจเกิดอาการล้า ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด
ขึ้นได้ ดังน้ันคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่
เหล่าน้ีแทนมนุษย์ และเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า คอมพิวเตอร์มี
ความสามารถในการค านวณและประมวลผลข้อมูลจ านวน
มหาศาลได้ในเวลาอันสั้น จึงมีประโยชน์อย่างมากในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประมวลผลภาพและวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จาก
ภาพในระบบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้จัดท าจึงมีความสนใจใน
การน าระบบการประมวลผลภาพมาใช้วิเคราะห์ค านวณเพื่อให้
ทราบถึงจ านวนของเมล็ดพันธ์ุถั่วลิสงที่สมบูรณ์ แตกหัก ลีบแบน
และมีเชื้อราให้คัดแยกได้ง่ายขึ้นเพื่อลดแรงงานคน และเพิ่มความ
แม่นย าในการคัดแยกเมล็ด ที่ได้จากโปรแกรมและน ามาแสดงผล
ลัพธ์ ของการค านวณได้ว่า เมล็ดที่สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ แตกหัก 
ลีบแบนและมีเชื้อรา มีจ านวนเท่าใดในการวิเคราะห์แต่ละครั้ง
แสดงออกทางหน้าจอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 

 
2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ถั่วลิสง 
     ถั่ ว ลิ ส ง  ชื่ อ ส า มั ญ  Peanut, Groundnut, Earthnut, 
Goober, Pindar, Monkeynut ถั่วลิสง ชื่อวิทยาศาสตร์ Arachis 
hypogaea L. จั ด อ ยู่ ใ น ว ง ศ์ ถั่ ว  ( FABACEAE ห รื อ 
LEGUMINOSAE) แ ล ะ อ ยู่ ใ น ว ง ศ์ ย่ อ ย ถั่ ว  FABOIDEAE 
(PAPILIONOIDEAE หรือ PAPILIONACEAE) 
     ถั่วลิสงเป็นพืชล้มลุก ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่ม เป็นพืชตระกูล
ถั่ว มีลักษณะล าต้นเดี่ยวตั้งตรง หรือทอดยอดเป็นเถาวัลย์ 
ลักษณะผลออกเป็นฝักใต้ดิน มีลักษณะทรงกลมยาว มีลายเส้น
ชัดเจนบนเปลือก มีเปลือกหนาแข็งเปราะ มีสีน้ าตาล มีหลาย
เมล็ดเรียงอยู่ภายในฝัก เมล็ดมีลักษณะทรงกลมรี มีเยื่อหุ้มเมล็ด
บาง มีสีน้ าตาล สีแดงม่วง สีแดง สีขาวนวล หรือสีชมพู ข้างใน
เมล็ดมีสองซีกประกบติดกัน มีรสชาติหวานมัน มีถิ่นก าเนิดในเขต

ร้อนทวีปอเมริกาใต้ ได้มีปลูกกันในหลายประเทศทั่วโลก ใน
ประเทศไทยมีปลูกหลากหลายสายพันธ์ุ มีประโยชน์และ
สรรพคุณ ทางยาหลายอย่าง ใช้รับประทาน หรือน ามาประกอบ
อาหารเมนูต่าง ๆ ได้หลายเมนู [1] 
 

 
ภาพที่ 1 ช่วงขนาดเมล็ดถั่วลิสง 

 
2.2 การประมวลผลภาพ (Image processing) 
     เทคนิคการประมวลผลภาพ หมายถึง การรับ ภาพเข้ามา 
ประมวลผล วิเคราะห์หรือคิดค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีขั้นตอนที่
ส าคัญ คือ การท าให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้นจากภาพที่รับเข้า
มาในโปรแกรม การตัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ เพื่อให้
ค านวณได้สะดวก การแบ่งส่วนของวัตถุที่สนใจ ออกมาจากภาพ 
เพื่อน าภาพวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลที่ต้องการและแสดงผล
ออกมาทางหน้าจอในการประมวลผลภาพจะมีการใช้โปรแกรม
ตรวจจับวัตถุ โดยมีการปรับขนาดและความคมชัดของภาพ ตัด
สัญญารบกวนที่จะมีผลต่อการประมวลผล แบ่งส่วนวัตถุที่ผู้ใช้
ก าหนดหรือสนใจออกมาเพื่อน าไปค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ การ
แทนภาพด้วยภาพแบบดิจิทัล ภาพแบบดิจิทัล (Digital Image) 
เป็นภาพที่ถูกแปลงมาจากแอนะล็อก ให้อยู่ในรูปของตัวเลขโดย
ภาพแอนะล็อกถูกแบ่งเป็นพิกเซล ในแต่ละพิกเซลจะถูกระบุ
ต าแหน่งด้วยคู่โคออติเนต x,y และค่าระดับความเข้ม ของแสง
ของพิกเซลน้ัน ๆ โดยสามารถแปลงภาพเป็นแบบดิจิทัลโดยมี
ขั้นตอนและวิธีการดังน้ี เม่ือน าสัญญาณแอนะล็อกที่ต้องการ
ประมวลผลผ่านส่วนที่เรียกว่าดิจิไทเซอร์ (Digitizer) ซ่ึงจะท า
หน้าที่ในการแปลงสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัล 
จากน้ันเข้าสู่ขั้นตอน ควอนไตซ์ (Quantizing) เพื่อแปลงค่าความ
เข้มของแสงให้เป็นตัวเลข ฟังก์ชันของภาพ f(x,y) จะถูกท าให้
เป็นสัญญาณไม่ต่อเน่ืองทั้งระนาบของภาพซ่ึงเรียกว่า การสุ่ม
ภาพ (Image Sampling) ของฟังก์ชันที่ได้เรียกว่า การควอนไตซ์ 
ระดับความเข้มของแสง (Greasy Level Quantization) ก็จะได้
ข้อมูลที่ เป็นดิ จิทัล น้ันเองและนอกจากน้ียั ง มี  Multilevel 
Luminance Thresholding ส าหรับภาพที่จะประกอบด้ วย
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หลาย  ๆ วัตถุ สามารถ  Segmentation ได้ โ ดยการ ใช้ ค่ า 
Threshold หลาย ๆ ค่า ส าหรับภาพที่มี N วัตถุโดยที่แต่ละวัตถุ
จะมีช่วงกว้างของความเข้มเท่ากันสามารถ Segment  ได้ [2] 
 
2.3 Threshold   
     Threshold สามารถหาได้จาก histogram [3] ของภาพ แต่
ในหลาย ๆ กรณีที่การเปลี่ยนแปลงของ histogram ไม่สามารถ
บอกการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัตถุได้อย่างชัดเจน วิธีการที่ง่าย
ที่สุดที่จะท าให้ histogram สามารถหาค่า Threshold ได้ง่ายขึ้น
ก็คือการใช้วิธี Edge Detection เพื่อพิจารณาพิกเซลต่าง ๆ ของ
ภาพให้ว่าเป็นขอบของวัตถุ  
 
2.4 OpenCV   
     โปรแกรม OpenCV เป็น Library ในภาษา C++ และภาษา 
Python ส าหรับโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาที่ โปรแกรมที่
เก่ียวข้องกับ Image Processing และ Computer Vision โดย
สามารถพัฒนาได้ทั้งในส่วนของระบบปฏิบัติการวินโดว์และ
ระบบปฏิบัติการ Linux และในการใช้งาน OpenCV มักจะใช้
ร่วมกับโปรแกรม Visual Studio โดยในการใช้ OpenCV ร่วมกับ
โปรแกรม Visual Studio ผู้จัดท าจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งค่า
โปรแกรมเพื่อระบุต าแหน่งของ Library ของ OpenCV ให้ตัว
โปรแกรมรู้ต าแหน่งและสามารถดึงข้อมูลมาใช้งานต่อได้ และใน
ส่วนของสีหรือ Object จะประกอบไปด้วย Histogram ของสี
ต่าง ๆ ที่ผู้พัฒนาจะสามารถเก็บในลักษณะของ Histogram เพื่อ
เอาไว้เช็คข้อมูลที่อยู่ในภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและหาก
มีลักษณะที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะระบุต าแหน่ง Object หรือสีที่
มีอยู่ใน OpenCV และมี Sample code โดยที่ตัวโปรแกรม ที่ 
Compile เสร็จแล้วเอาไว้ท างานต่อ ทั้งน้ี OpenCV ยังพัฒนาขึ้น
โ ด ย ได้ รั บ กา ร ส นับส นุนจาก  Intel Corporation ซ่ึ ง เ ป็ น
ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Library Open Source) ส าหรับใช้
ในการประมวลภาพเพื่อให้สามารถน าไปต่อยอดพัฒนาโปรแกรม
ต่าง ๆ ได้ [4] 
 
2.5 ภาษา Python  
     Python เป็นภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูงที่ใช้ กันอย่าง
กว้างขวางในการเขียนโปรแกรมส าหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป ภาษา 
Python น้ันสร้างโดย Guido van Rossum และถูกเผยแพร่ครั้ง
แรกในปี 1991 Python น้ันเป็นที่ถูกออกแบบโดยมีปรัญชาที่จะ
ท าให้โค้ดอ่านได้ง่ายขึ้น และโครงสร้างของภาษาน้ันจะท าให้
โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าใจแนวคิดการเขียนโค้ดโดยใช้บรรทัด
ที่ น้อยลงกว่าภาษาอย่าง C++ และ Java ซ่ึงภาษาน้ันถู ก
ก าหนดให้มีโครงสร้างที่ตั้งใจให้การเขียนโค้ดเข้าใจง่ายทั้งใน
โปรแกรมเล็กไปจนถึงโปรแกรมขนาดใหญ่ [5] 

2.6 Django Framework 
     Django เ ป็ น  framework ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ส ร้ า ง  Web 
Application ในฝั่งของ Back End ที่พัฒนาด้วยภาษา Python 
โดยในตัว framework จะมีส่วนประกอบทุกอย่างที่จ าเป็นตั้งแต่
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล ไปจนถึงการ render ข้อมูลออกมาให้ฝั่ง 
Front End แสดงผลข้อมูลเหล่ า น้ันได้  ซ่ึง  framework ใน
รูปแบบน้ีในภาษาอ่ืนๆ เช่น  Ruby on rails ส าหรับภาษา 
Ruby, Play Framework ส า ห รั บ ภ า ษ า  Java ห รื อ 
Scala, Groovy on Grails  ส าหรับภาษา Groovy, Laravel   
ส าหรับภาษา PHP หรือ Express ส าหรับภาษา Javascript ของ 
Node.js เป็นต้น  
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    จิตรพงษ์  เจริญจิตร (2561) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  ระบบ
แยกประเภทไข่มุก ด้วยวิธีการประมวลผลภาพ เป็นการวิเคราะห์
รูปทรง ขนาด และสีของไข่มุก จากภาพถ่ายในแต่ละด้านของ
ไข่มุก เพื่อให้โปรแกรมวิเคราะห์ผลได้ออกมามี ประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ซ่ึงสีของไข่มุกที่ได้จากการวิเคราะห์จะมีความชัดเจนมาก
ขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้ เปรียบเทียบขนาดของไข่มุกได้ถูกต้องและช่วยลด
ความเสียหายที่เกิดจากการใช้เครื่องมือในการวัดขนาด ของไข่มุก 
ช่วยแยกแยะรูปทรงของไข่มุกที่มีลักษณะเป็นทรงรีหรือทรงกลม
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้ โปรแกรมสามารถน าโปรแกรม
ไปใช้ในการติดต่อซ้ือขายหรือเปรียบเทียบไข่มุกต่อไป ผลการท า 
งานของโปรแกรมมีความถูกต้องแม่นย า 90% ซ่ึงยังอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้จากการท างานของโปรแกรม สีของไข่มุกมีความ
แม่นย า 97% ขนาดของไข่มุกมีความแม่นย า 100% และความกลม
ของไข่มุกมีความแม่นย า 90% [7] 

     ชาญชัย นามพล (2558) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ตรวจสอบเมล็ดพันธ์ุข้าวแดงปนในข้าวขาวโดยวิธีการประมวลผล
ภาพดิจิตอล งานวิจัยน้ีจะเสนอวิธีตรวจสอบอัตราส่วนของเมล็ด
ข้าวแดงที่ปนอยู่ในเมล็ดข้าวขาวด้วยวิธีประมวลผลภาพ โดยใช้
ข้าวขาวจ านวน 98 เปอร์เซ็นต์ และข้าวแดงจ านวน 2 เปอร์เซ็นต์ 
โดยในขั้นตอนแรกจะติดตั้งกล้องเพื่อถ่ายภาพเมล็ดข้าว จากน้ัน
ท าการแปลงภาพเป็นภาพสีเทา และกรองสัญญาณรบกวนของ
ภาพ ขั้นตอนต่อมาจะจ าแนกรูปที่เป็นข้าวแดงและข้าวขาวออก
จากกันด้วยการดูค่าระดับภาพเทา และแปลงเป็นภาพตรรกะทั้ง
สองภาพ  เพื่อหาค่าจ านวนพื้นที่พิกเซลของข้าวแดงและข้าวขาว 
ขั้นตอนสุดท้ายจะน าภาพทั้งสองมาค านวณอัตราส่วนข้าวแดงปน
ในข้าวขาว จากผลการทดลองทั้งหมดจ านวน 73 ภาพ สามารถ
ค านวณได้ถูกต้องร้อยละ 83.3 [8] 
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     อนล ไพศาล และ ธีรสิทธ์ิ เกษตรเกษม (2554) ท าการศึกษา
วิจัยเรื่อง การคัดแยกเมล็ดพันธ์ุปนในถั่วเขียว โดยการวิเคราะห์
ภาพถ่าย เป็นงานวิจัยที่จ าแนกการปนกันของเมล็ดถั่วเขียวพันธ์ุ
ชัยนาท 72  100 เมล็ด และพันธ์ุก าแพงแสน 2 จ านวน 100 
เมล็ดที่ปะปนกัน โดยขั้นตอนแรกจะถ่ายภาพถั่วเขียวแต่ละเมล็ด
ในลักษณะการวางแบบหันขีดขาวของถั่วเขียวเข้าหากล้อง 
จากน้ันน าภาพแต่ละเมล็ดมาแยกพื้นหลังออกจากตัวเมล็ด โดย
เปลี่ยนภาพ RGB ให้เป็นภาพ HSI ขั้นต่อมาจะท าการคัดเลือก
ลักษณะที่โดดเด่นด้วยค่าข้อมูลที่ต่างกันในล าดับโมเมนต์ของ HU 
และขั้นตอนต่อมาจะเป็นการสอนเครื่องจักรเรียนรู้ (Machine 
Learning) และการแยกประเภท (Classification) โดยแยก
ข้อมูลของเมล็ดออกเป็น 2 กลุ่มเท่า  ๆ กันกลุ่มแรกใช้สอน
เครื่องจักรจ านวน 100 รูปแบบ น ามาหา Support Vector กลุ่ม
ที่สองไว้ทดสอบจ านวน 100 รูปแบบที่ปนกันทั้ง 2 เมล็ดพันธ์ุ  
มาแยกจากการคัดเลือกลักษณะที่ได้จากโมเมนต์ของ HU โดยใช้
เครื่องมือ SVM ช่วยในการจ าแนกเมล็ดพันธ์ุ โดยสามารถค านวณ
ได้ถูกต้อง 90% [9] 
 

3. วิธีด าเนินงาน 
          รู ปภาพส าหรับน าม าใ ช้ ใ นการประ มวล ผล เป็ น
ภาพ RGB ความละเอียดภาพขนาด 6000 × 4000 พิกเซล ชนิด
นามสกุลภาพ เป็น JPG หรือ PNG ทั้งด้านบนและด้านล่าง
ระยะห่างจากเลนส์กล้องจนถึงกระจกห่าง 15 เซนติเมตรมีพื้น
หลังของภาพเป็นสีด าเท่าน้ัน  และเมล็ดถั่วลิสงต้องไม่วาง
ซ้อนทับกัน  

ส าหรับการทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วน
ที่ 1 การนับและคัดแยกเมล็ดที่ลีบแบน แตกหัก และมีเชื้อ
รา โดยคนด้วยตาเปล่า จ านวน 3 คน ซ่ึงแต่ละคนนับเมล็ดถั่ว
ลิสง 3 ครั้งต่อ 1 ภาพ แล้วน ามาหาเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการนับ
และคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงที่ ลีบแบน แตกหัก และมีเชื้อรา   
ส่วนที่ 2  คือการนับและคัดแยกเมล็ดที่ลีบแบน แตกหัก และมี
เชื้อรา โดยโปรแกรมที่พัฒนา โดยได้จับเวลาในการนับและคัด
แยกเมล็ดถั่ วลิสงที่ลีบแบน แตกหัก และมีเชื้อรา  3 ครั้ ง
ตอ่ 1 ภาพ แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ และความถูกต้อง
ของการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงที่ลีบแบน แตกหัก และมีเชื้อ
รา หลังจากน้ันน าความถูกต้องและเวลาของการนับเมล็ดถั่วลิสง
และคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงที่ลีบแบน แตกหัก และมีเชื้อรา  ที่ได้
ทดลองของทั้ง 2 ส่วน มาเปรียบเทียบกัน  
 
 
 
 

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  

  
ภาพที่ 2 ภาพรวมระบบ   

 
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลภาพ  
ภาพแสดงกระบวนการท างานในส่วนของการประมวลผลภาพ  

 
ภาพที่ 3 กระบวนการท างาน  

 
1. ใช้เทคนิกแบบจ าลองสี HSV (HSV Color Model) โดยภาพ
ตัวอย่างเป็นภาพเมล็ดถั่วลิสงความละเอียด ขนาด  2880 × 
3109 พิกเซล ใช้วิธีการแปลงค่าสีจาก RGB เป็น HSV เพื่อให้สี
ของเมล็ดถั่วลิสงแตกต่างกับสีของพื้นหลังจากน้ันลดสัญญาณ
รบกวนในภาพ เพื่อปรับปรุงภาพให้เหมาะสมกับการประมวลผล
ภาพจากการท า Pre-Processing จะมีภาพที่เป็น ภาพขาว-ด า 
(Binary Image) ดังภาพตัวอย่างในภาพ  
 
 
 

 
ภาพที่ 4 ภาพ HSV 
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 2. การแยกเมล็ดถั่วลิสงที่ติดกัน จากน้ันก าหนดค่า pixel เริ่มต้น
สีขาวและสีด าให้เป็นศูนย์ จากน้ันตรวจสอบค่าสีของ Pixel แต่
ละจุดถ้าเป็นสีด า ให้เพิ่มค่าสีด าขึ้นหน่ึง ถ้าไม่ใช่สีด าให้เพิ่มค่าขึ้น
หน่ึงเข้าในสีขาว น าค่าที่ได้ไปค านวณหาจุด Centroid เพื่อได้จุด
ศูนย์กลางแล้วภาพต าแหน่งที่ได้ ในรูปภาพ mark จุดไว้ในภาพ
เพื่อบอกต าแหน่งจุดศูนย์กลาง และท าการนับจ านวนเมล็ด
ทั้งหมดดังภาพ  
 
                                            
 
 
 

 
ภาพที่  5 ภาพขาวด า,นับเมล็ด 

 
3. ตัดเมล็ดถั่วลิสงที่นับได้แยกเป็นภาพละหน่ึงเมล็ด พร้อมหมุน
ปรับภาพให้เป็นแนวตั้งทั้งหมดโดยการอ่านค่าความสูงความกว้าง
ของรูปภาพ หากรูปภาพมีขนาดความกว้างน้อยกว่าสูง  จะใช้ 
OpenCV Python หมุนตามแกน x ไปยังต าแหน่งที่เมล็ดถั่วตั้ง
ตรงเพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

4. ใช้ขนาดในการค านวนหาโดยน ารูปเมล็ดที่ตั้งตรงแล้วมา
วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า เ ม ล็ ด ลี บ แ บ น โ ด ย ก า ร ห า ข น า ด ข อ ง ค่ า
อาเรย์ 3 มิติ น าค่าความสูงและความกว้างของรูปภาพ จาก
ข้อมูลขนาดเมล็ดถั่วลิสงจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ท าให้ทราบ
ถึ งขนาดของ เมล็ดลีบแบน ที่ อยู่ ในขนาด น้อยกว่าห รื อ
เท่ า กับ  60 มิลลิ เ มตร  หากมากกว่าจะน า ไป วิ เคราะ ห์ สี
ต่อ ส าหรับการหาเมล็ดลีบน่ันใช้การเปรียบเทียบกับเมล็ด
สมบูรณ์ที่เทียบกับไม้บรรทัด ท าให้ทราบถึงค่าพิกเซล (ความสูง
จากเมล็ดถั่ว ถึง เลนส์กล้อง 15 เซนติเมตร ในรูปภาพที่ตัดและ
หมุดภาพแล้วจะได้ค่าพิกเซล 8.4 พิกเซล ต่อ 1 มิลลิเมตร) 
5. จากน้ันน ารูปเมล็ดที่ตั้งตรงแล้วมาวิเคราะห์หาเมล็ดแตกหัก
และเมล็ดที่มีเชื้อรา โดยเงื่อนไขที่ 2 ใช้ค่าสี จับสี HSV และใช้กับ 
inRange เป็นการก าหนดขอบเขตสีโดยเมล็ดแตกหักก าหนด
ขอบเขตสี RGB ตั้งแต่ [30,50,60] ถึง [180,210,190] ในการ
ตรวจหาสีดังกล่าวจากเมล็ดแม่แบบในแต่ละเมล็ด ส่วนเมล็ดที่มี
เ ชื้ อ ร า  ก า ห น ด ข อ บ เ ข ต
สี RGB ตั้งแต่ [30,50,60] ถึง [180,210,190] ในการตรวจหาสี
ดังกล่าวแล้วเก็บไว้ในตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรเพื่อท าไปวิเคราะห์
ต่อไป  

 
ภาพที่ 6 ค่าสีเมล็ดแตกหัก 

 

 
ภาพที่ 7 คา่สีเมล็ดแตกหัก 

         

 
 

ภาพที่ 8 แสดงข้อมูลเมล็ดถัว่ทั้งหมด  
 

4. ผลการด าเนินงาน 
 

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบเมล็ดถัว่ลิสง 
 

วิธีการนับเมล็ดถั่วลิสง 

ร้อยละความถูกต้องของการนับ 

ร้อยละความถูกต้องของการคดัแยกเมล็ดถั่วลิสงที่ลีบแบน 

ร้อยละความถูกต้องของการคดัแยกเมล็ดถั่วลิสงที่สมบูรณ์
 

ร้อยละความถูกต้องของการคดัแยกเมล็ดถั่วลิสงที่มีเชื้อรา 

ร้อยละความถูกต้องของการคดัแยกเมล็ดถั่วลิสงที่แตกหัก 

เวลาที่ใช้นับ (วินาที) 
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ตาเปล่า 97.15 87.15 85.15 93.15 98.15 18.98 

โปรแกรม
ที่พัฒนา 

100 93 95 87.15 100 5.50 

 
5. สรุป 

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าการนับเมล็ดถั่วลิสงด้วยตา
เปล่าจากกลุ่มตัวอย่าง เกษตรกร 5 คน นักศึกษา  5 คน บุคคล
ทั่วไป 5 คน จากการทดลองสามารถนับเมล็ดถั่วลิสงมาตรฐาน
ความถูกต้อง 97.15% ตรวจสอบด้วยโปรแกรม 100 % , คัดแยก
เมล็ดลีบแบน มาตรฐานความถูกต้อง 87.15% ตรวจสอบด้วย
โปรแกรม 93% , เมล็ดถั่วลิสงที่สมบูรณ์ 85.15% ตรวจสอบด้วย
โปรแกรม 95% , เมล็ดแตกหักมาตรฐานความถูกต้อง 98.15 % 
ตรวจสอบด้วยโปรแกรม 87.15% , เมล็ดมีเชื้อรามาตรฐานความ
ถูกต้อง 93.15% ตรวจสอบด้วยโปรแกรม 87.15% เวลาที่ใช้ใน
การประมวลผลด้วยตาเปล่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้อยู่ที่  18.98 วินาที 
ประมวลผลด้วยโปรแกรมเฉลี่ยเวลาที่ใช้อยู่ที่ 5.50 วินาที จากผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมที่พัฒนาใช้เวลาในการนับ
และคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงได้รวดเร็วกว่าการนับด้วยตาเปล่า และมี
ความถูกต้องมากกว่าการคัดแยก ด้วยตาเปล่า เน่ืองจากการนับ
ด้วยตาเปล่ามีตัวแปรการเหน่ือยหล้าของสายตาและมีการนับ
สับสนอยู่บางท าให้เกิดการคาดเคลื่อน ดังน้ันถือได้ว่าอัลกอลิทึม
ที่น าเสนอในบทความน้ีมีความเหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้
ในการการนับ และคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง ส าหรับการพัฒนาใน
อนาคตควรสามารถถ่ายภาพและประมวลผลได้โดยอัตโนมัติเพื่อ
เพิ่มความรวดเร็วในการ ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดถั่วลิสง 
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บทคัดย่อ 
ในการจัดท าโครงงานระบบเฝ้าระวังการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อ
สุขภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ใช้งานที่มีลักษณะมีพฤติกรรมเข้าข่ายใช้งานคอมพิวเตอร์เป็น
ระยะเวลานาน ซ่ึงจะส่งผลต่อสมรรถภาพทางร่างกาย ท าให้รู้สึก
เหน่ือย ท าให้เกิดอาการกล้ามเน้ือตาล้า ตาแห้ง แสบตา ตาพร่า 
เกิดภาพเบลอหรือภาพซ้อน และท าให้มีสมาธิน้อยลง สุดท้ายน้ี
จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงได้ในที่สุด 
จากผลการทดสอบระบบพบว่าระบบเฝ้าระวังการใช้ง าน
คอมพิวเตอร์เพื่อสุขภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ระบบจะท า
การส่งเสียงแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เ ม่ือระบบตรวจพบว่าค่าของ
ดวงตาเข้าข่ายเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงอาการง่วงนอนมากกว่าค่าที่
ก าหนดไว้ แต่ก็พบปัญหาในการตรวจจับอาการง่วงนอน เช่น 
ระบบไม่สามารถท างานได้ภายใต้สภาพแวดล้อมแสงไม่เพียงพอ 
ใส่แว่น และผู้ใช้งานที่มีตาตี่ หรือก็คือคนที่มีลักษณะดวงตาหนัง
ตาบนตกลงมาจนเกือบปิด ท าให้เบิกตากว้างไม่ได้ 
 
ค ำส ำคัญ: คอมพิวเตอร์วิทัศน์, การตรวจจับใบหน้า, ตรวจจับ
อาการง่วงนอน 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were to help the user 
who have a behavior to use the computer for a long 
time. Which will affect the physical fitness. Makes you 
feel tired, Tired eye muscles, Dry eyes, Eye pain, Blurry 
or double images and make less concentration. Finally, 
this will result in decreased work efficiency in the end. 
From the system test results Found that the 
surveillance system for computer usage for health by 
using computer vision. The system will send an alert 

sound to the user when the system has detected that 
the value of the eye matches the criteria indicating 
drowsiness is greater than the set value. But found a 
problem in the detection drowsiness such as the 
system cannot work Under insufficient light 
environment, Wear glasses and user with narrow-eyed. 
 
Keywords: Computer Vision, Face Detection, Detect 
Drowsiness 

1. บทน า 
ปัจจุบันพบว่าประชากรกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานจะใช้เวลาส่วน
ใหญ่อยู่ กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือเ กือบ
ตลอดเวลา ทั้งท างาน แชท และเล่นเกมส์จนท าให้เกิดอาการ
กล้ามเน้ือตาล้า ตาแห้ง แสบตา ตาพร่า เกิดภาพเบลอหรือภาพ
ซ้อน ปวดศีรษะตามมาอีกหลายสาเหตุที่ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท า
ให้เกิดปัญหาทางด้านสายตา เช่น ความสว่างของหน้าจอ ความ
สว่างภายในห้อง ระยะการมอง 
 ผลกระทบต่อจากน้ีก็คือ เม่ือเกิดอาการล้าสะสมเป็น
เวลานานจะท าให้เกิดอาการง่วงนอน น่ันเป็นสัญญานบ่งบอกถึง
ร่างกายว่าต้องการที่จะพักผ่อนแล้วแต่ด้วยพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานบางกลุ่มจะมีลักษณะฝืนใช้งานคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์
ต่อในระยะยาว จะท าให้ส่งผลต่อสมรรถภาพทางร่างกาย ท าให้
รู้สึกเหน่ือย มีสมาธิน้อยลง ซ่ึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานลดลงได้ในที่สุด 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ท าระบบสนับสนุนที่คอยเฝ้าระวังการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์โดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์เข้ามาช่วยให้ โดย
ระบบน้ีจะมีการตรวจสอบอาการเหน่ือยล้าจากดวงตาถ้ามีการ
ตรวจพบว่าค่าของดวงตาเข้าข่ายเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงอาการง่วง

นอนมากกว่าค่าที่ก าหนดไว้ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบได้
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบตรวจจับอาการง่วงนอน 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบตรวจจับอาการง่วงนอน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
1.ด้านความสามารถของระบบงาน  
1.1 ขอบเขตงานของระบบ  

1.1.1 ตรวจจับใบหน้า 
1.1.1.1 ค้นหาใบหน้า 
1.1.1.2 ค้นหาดวงตา 

1.1.2 วิเคราะห์อาการง่วงนอน 
1.1.2.1 ก าหนดค่า Thresh ให้เป็นค่าเริ่มต้น

ว่าค่าระยะห่างของเปลือกตาโดยปกติจะมีค่าสถานะอยู่
ที่เท่าไหร่ 

1.1.2.2 ค านวณอัตราส่วนสายตา EAR เพื่อ
ระบุพิกัดของดวงตา 

1.1.2.3 ถ้าหากว่าค่า EAR < Thresh แสดง
ว่าดวงตาปิด 

1.1.2.4 ก าหนดค่า Frame และ Count ว่า
ถ้าหากค่า Count >= Frame ให้ท าการส่งสัญญาน
แจ้งเตือนอาการง่วงนอนให้กับผู้ใช้  

1.1.2.5 ก าหนดค่า Frame_C และ Blink_C 
เพื่อเช็คความถี่ในการกระพริบตาว่าง่วงหรือไม่ง่วง โดย
ถ้าหากว่ามีการกระพริบตาหรือหลับตาค้างประมาณ 
2-3 วิ ถึง 3 ครั้ง ระบบจะตัดสินว่ามีอาการง่วงนอน 
1.1.3 ส่งเสียงแจ้งเตือน 

1.1.3.1 ท าการส่งเสียงแจ้งเตือนเม่ือระบบ
ตัดสินว่ามีอาการง่วงนอน 

1.2 ฐานของระบบงาน  
 ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 

1.3 เครื่องมือที่ใช้ในพัฒนาระบบ (Tools) 
1.3.1 กล้อง Webcam 
1.3.2 Visual Studio Code 

 1.3.3 ภาษา Python 
1.4 ข้อจ ากัดของระบบ 

1.4.1 ระบบสามารถท างานได้ผ่านบน Window App 
เท่าน้ัน 

1.4.2 ระบบสามารถตรวจจับอาการง่วงนอนได้แค่
บริเวณดวงตา 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคคลทั่วไป 
 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์  
2. เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ไปในทางที่
เหมาะสม 
 

5. วิธีการด าเนินงาน 
ในการศึกษาขั้นตอนการด าเนินโครงงานพัฒนาระบบ

เฝ้าระวังการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อสุขภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์วิ
ทัศน์ มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
1.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนการด าเนินงานทางผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการของ
วงจรการพัฒนาระบบงาน (SDLC : System Development 
Life Cycle) ซ่ึงมีกิจกรรมการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังน้ี  

1.1 ศึกษา/รวบรวมความต้องการ 
ศึกษางานวิจัยบทความต่างๆในฐานข้อมูลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

กับการตรวจจับอาการง่วงนอน แล้วน ามาเป็นข้อมูลอ้างอิงและ
น าไปประยุกต์ใช้ส าหรับพัฒนาระบบ 

1.2 วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ 
เริ่มขั้นตอนการออกแบบระบบโดยจะท าให้ระบบน้ีมี

ความสามารถในการตรวจจับอาการง่วงนอนจากระยะเวลาใน
การหลับตา และอัตราความถี่ของการกระพริบตา โดยมีสิ่งที่
จ าเป็นต้องเตรียมไว้ในการพัฒนาระบบดังน้ี 

1.2.1 โมเดล shape predictor 68 face landmark 
เพื่อใชห้าต าแหน่งพิกัดจุดบนใบหน้า 

1.2.2 โมเดล haarcascade เพื่อใช้ตรวจจับหาใบหน้า 
1.2.3 อัลกอริทึมตรวจจับการกะพริบตาแบบเรียลไทม์

โดยใช้จุดสังเกตดวงตา 
1.2.4 4. ไฟล์เสียง .wav หรือ .mp3 เพื่อใช้ในการส่ง

เสียงแจ้งเตือน 
1.3 พัฒนาระบบ 
เริ่มขั้นตอนพัฒนาระบบตามที่ ได้ออกแบบเอาไว้โดยใช้

เครื่องมือที่ก าหนดมาพัฒนาระบบโดยรันผ่ าน Platform 
Windows App ด้วยภาษา Python 

1.4 ทดสอบระบบ 
ทดสอบว่าระบบที่พัฒนาน้ันได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการรึไม่ ถ้า

พบข้อผิดพลาด จะได้ท าการแก้ไขได้ถูกจุด 
1.5 ปรับปรุงระบบ 
เม่ือประเมิณการทดสอบระบบว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

เสร็จแล้ว น าไปให้กับผู้ใช้ได้ทดสอบและหากได้รับค าแนะน าจาก
ผู้ใช้งานว่าระบบควรเพิ่มเติมหรือแก้ไขอะไรบ้าง จะได้ท าการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

เปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) โดยน าผลที่ได้เทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2550 : 176) ดังน้ี  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก   
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย   
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
 

6. ผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อสุขภาพ
โดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อสุขภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์วิ
ทัศน์ ตามขั้นตอน โดยน าข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มา
จัดท าระบบตรวจจับอาการง่วงนอนและมีขั้นตอนวิธีการดังน้ี 
1. เริ่มต้นให้ก าหนดค่า Thresh เพื่อก าหนดค่าเริ่มต้นของ
ระยะห่างเปลือกตาจากน้ันเรียกใช้ โมเดล shape_predictor 
68_face_landmarks ผ่านตัวไลบรารี่ dlib เพื่อที่จะสามารถ
เรียกใช้งานต าแหน่งพิกัดจุดบนใบหน้าทั้ง 68 จุดได้ 
 

 
ภาพที่ 1 โมเดล shape_predictor_68_face_landmarks 

 
2. จากน้ันเม่ือได้จุดพิกัดทั้ง 68 จุดบนใบหน้าแล้วให้แปลงเป็นจุด
เฉพาะส่วนบนดวงตาตามอัลกอริทึมตรวจจับการกะพริบตาแบบ
เรียลไทม์โดยใช้จุดสังเกตดวงตา เพื่อน าไปค านวณอัตราส่วน
สายตา EAR แบบยุคลิดโดยใช้ไลบรารี่ scipy เข้ามาช่วยค านวณ 
ตามภาพที่ 2 และ 2.1 น่ันก็คือ p1,p2,p3,p4,p5,p6 ตามแนวตั้ง
และแนวนอนแกน x,y ของดวงตา 

 
ภาพที่ 2 พิกัดเฉพาะส่วนของดวงตา p1-p6 

 
 

ภาพที่ 2 สูตรค านวณอัตราส่วนดวงตา EAR 
 
3. จากน้ันน าข้อมูลเข้าเป็นภาพเคลื่อนไหวของผู้ใช้ผ่านกล้อง 
webcam 

 
ภาพที่ 3 ภาพผู้ใช้งานผ่านกล้อง webcam 

 
4. จากน้ันระบบท าการค้นหาใบหน้าโดยใช้โมเดล haarcascade 
_frontalface_default ผ่านไลบรารี่ imutils เม่ือเจอใบหน้าจะ
ท าการวาดเส้นตีกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อบอกว่าระบบได้
ท าการตรวจจับเจอใบหน้าแล้ว 

 
ภาพที่ 4  ใช้โมเดล haarcascade_frontalface_default ตรวจจับใบหน้า 

195



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

 

 
5. จ า ก น้ั น ร ะ บ บ จ ะ ท า ก า ร ค้ น ด ว ง ต า โ ด ย ใ ช้ โ ม เ ด ล 
shape_predictor_68_face_landmarks แ ล ะ อั ล ก อ ริ ทึ ม
ตรวจจับการกะพริบตาแบบเรียลไทม์โดยใช้จุดสังเกตดวงตา เม่ือ
เจอดวงตาจะท าการวาดเส้นตามพิกัด p1-p6 ตามภาพที่ 2.1 
เพื่อบอกว่าระบบได้ท าการตรวจจับเจอดวงตาแล้ว 

 
ภาพที่ 5 ใช้โมเดล shape_predictor_68_face_landmarks และ

อัลกอริทึมตรวจจับการกะพริบตาแบบเรียลไทม์โดยใช้จุดสังเกตดวงตา เพ่ือ
ตรวจจับดวงตา 

 
6. ฟังก์ชันการแจ้งเตือนน้ันจะมี 2 ฟังก์ชัน ดังน้ี 

6.1 ระบบจะท าการส่งเสียงแจ้งเตือนเม่ือผู้ใช้งานมีการ
หลับตาเกิน 5 วินาที หรือก็คือเม่ือค้นพบดวงตาแล้วระบบจะท า
การตรวจจับอาการง่วงนอนของผู้ใช้งานด้วยการน าค่า Thresh 
กับ Ear ไปเช็คว่า ถ้าหากค่า Ear < Thresh แสดงว่าดวงตาปิด 
ถัดมาให้ไปก าหนดค่า Frame และ Count เพื่อเช็คว่าถ้าหากค่า 
Count >= Frame ให้ท าการส่งสัญญานแจ้งเตือนอาการง่วง
นอนให้กับผู้ใช้ 

6.2 ระบบจะท าการส่งเสียงแจ้งเตือนเม่ือผู้ใช้มีการกระพริบ
ตาด้วยความถี่ของอัตราการกระพริบตา 3 ครั้ง ในระยะเวลาที่
ประมาณ 2-3 วินาที ต่อการกระพริบตา 1 ครั้ง หรือก็คือเม่ือ
ค้นพบดวงตาแล้วระบบจะท าการตรวจจับอาการง่วงนอนของ
ผู้ใช้งานโดยถ้าหากค่า Count >= Frame_C ที่เซตก าหนดค่า
ของอัตราการกระพริบตาไว้ที่ 2-3 วินาที จากน้ันก าหนดให้  
Blink_C += 1 เพื่อให้นับการกระพริบตาไปเรื่อยๆ และท าการ
ก าหนด Blink_C == 3 น่ันหมายถึงมีการกระพริบตาถึง 3 ครั้ง 
ให้ท าการส่งสัญญานแจ้งเตือนอาการง่วงนอนให้กับผู้ใช้ 

 
ภาพที่ 6 ส่งสัญญานแจ้งเตือนอาการง่วงนอน 

 
7. ผลการทดลอง 

1. ผู้จัยได้ท าการทดลองความสามารถระบบ โดยท าการสุ่ม
จ านวนนักศึกษามาทดสอบจ านวน 9 คน เป็นจ านวน 1 ครั้งและ
ได้พบข้อจ ากัดของระบบดังน้ี 
 1.1 ท าการทดสอบว่าระบบสามารถท างานได้ใน
สภาพแวดล้อมแบบไหนดีที่สุด  

พบว่าระบบจะสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพในที่ๆ
มีสภาพแวดล้อมในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอ ระบบไม่สามารถ
ท างานได้ภายใต้สภาพในห้องที่มีไฟย้อนแสง 
 1.2 ท าการทดลองว่าระบบสามารถวิเคราะห์อาการ
ง่วงนอนกับผู้ใช้งานที่ใส่แว่นตาได้หรือไม่ 

พบว่าระบบไม่สามารถท างานได้กับคนที่ใส่แว่นตา 
เน่ืองจากผู้ใช้หลับตาแต่ระบบกลับแสดงสถานะว่าดวงตาเปิด 
 1.3 ทดสอบว่าสถานะเปิด -ปิดตา แจ้งสถานะได้
ถูกต้องหรือไม่  

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดลองความสามารถระบบ  
คน
ที่ 

รูปภาพผู้ใช้ สถานะ
ดวงตา 

ผลโปรแกรม
สถานะ
ดวงตา 

ความ
ถูกต้องของ
โปรแกรม 

1 

 

 
ปิด 

 
ปิด 

 
ถูก 

2 

 

 
เปิด 

 
ปิด 

 
ผิด 

3 

 

 
ปิด 

 
ปิด 

 
ถูก 

4 

 

 
ปิด 

 
ปิด 

 
ถูก 
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คน
ที่ 

รูปภาพผู้ใช้ สถานะ
ดวงตา 

ผลโปรแกรม
สถานะ
ดวงตา 

ความ
ถูกต้องของ
โปรแกรม 

5 

 

 
ปิด 

 
ปิด 

 
ถูก 

6 

 

 
ปิด 

 
ปิด 

 
ถูก 

7 

 

 
ปิด 

 
ปิด 

 
ถูก 

8 

 

 
ปิด 

 
ปิด 

 
ถูก 

9 

 

 
ปิด 

 
ปิด 

 
ถูก 

 จากผลการทดลองพบว่าโปรแกรมท างานผิดพลาด 
เน่ืองจากผู้ใช้คนที่ 2 ลืมตาอยู่แต่โปรแกรมตัดสินว่าดวงตาปิดอยู่ 
เพราะผู้ใช้มีดวงตาตี่ 
1.4 ทดสอบว่าสีผิวของผู้ใช้ที่ มีคนล่ะเฉดสีส่งผลต่อการ
ตรวจจับอาการง่วงนอนหรือไม่ 
 จากผลการทดสอบไม่พบว่าสีผิวส่งผลต่อการตรวจจับ
อาการง่วงนอน แต่อุปสรรคที่พบในการตรวจจับ 
อาการง่วงนอนมีอยู่ 3 อย่าง ดังน้ี 
 1. แสงที่ไม่เพียงพอ 
 2. แว่นตา 

3. ตาตี่ 
1.5 ทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของระบบว่ามีความ
ล่าช้าหรือไม่ 
 จากผลการทดสอบการท างานระบบพบว่าการท างาน
ครั้งแรกของระบบจะมีความล่าช้ากว่าค่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 5 วินาที 
เป็น 7-8 วินาที เพราะระบบมีการท างานแบบมัลติเทรด ในการ
ท างานครั้งแรกน้ันจะเกิดความล่าช้าจากระบบเรียกใช้งานไฟล์
เสียงแจ้งเตือน ในการท างานครั้งต่อไปของระบบจะกลับมา
ท างานตามปกติตามค่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
2.ผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้ระบบเฝ้าระวังการใช้ง าน
คอมพิวเตอร์เพื่อสุขภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่พัฒนาขึ้น 
กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 20 คน โดยมีสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ระบบ จากน้ันน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน
เทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 2 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนความพึงพอใจ 
ต่อโครงงาน  

ล าดบั           รายการ  S.D. ระดับความ
คดิเห็น 

1       โครงงานมีความน่าสนใจ 3.3 0.73 ปานกลาง 
2       ระบบมีความถูกต้อง     
         ครบถ้วน 

4.55 0.51 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

3       ระบบใช้งานง่าย 4.75 0.44 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

ผลสรุปความพึงพอใจ 4.2 0.78 พึงพอใจมาก 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนความ
พึงพอใจต่อโครงงาน พบว่าระวังการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อ
สุขภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ พบว่าผู้ใช้งานในจ านวน 20 
คน มีความพึงพอใจดังน้ี 1.โครงงานมีความน่าสนใจมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.3 มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 2.ระบบมีความ
ถูกต้องครบถ้วนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 มีค่าความพึงพอใจอยู่ ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด 3.ระบบใช้งานง่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 มี
ค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ผลสรุปความพึง
พอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 

8. สรุปผลการวิจัย 
ระบบเฝ้าระวังการใช้ง านคอมพิวเตอร์เพื่อสุ ขภาพโดยใช้
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ โดยระบบสามารถตรวจจับใบหน้า ตรวจจับ
ดวงตา และสามารถวิเคราะห์อาการง่วงนอนได้พร้อมกับส่งเสียง
แจ้งเตือนได้อย่างถูกต้อง แต่ก็ยังพบข้อจ ากัดของระบบว่าระบบ
น้ีไม่สามารถท างานได้ภายใต้สภาพแวดล้อมแสงไม่เพียงพอ 
ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าและดวงตาของคนที่ใส่แว่นได้แต่
ไม่สามารถวิเคราะห์อาการง่วงนอนและส่งเสียงแจ้งเตือนได้  
ระบบไม่สามารถวิเคราะห์อาการง่วงนอนจากผู้ใช้งานที่มีลักษณะ
ดวงตาตี่ได้ ดังตารางที่ 1 เน่ืองจากระบบแสดงสถานะดวงตาของ
คนตาตี่ว่าดวงตาปิด แต่ผู้ใช้งานลืมตาอยู่ 
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บทคัดย่อ 
โครงงานน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับตรวจแบบสอบถามโดยใช้ภาพถ่าย โดยปัจจุบันมี
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น โครงงานน้ีจึงพัฒนา
โปรแกรมเพื่อตรวจแบบสอบถามโดยการตรวจน้ันสามารถท าได้
สะดวกและเร็ว โดยสามารถท างานในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 เครื่องมือที่ ใช้ในการพัฒนา
แอพพลิ เคชั่น ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท างาน
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา คือ 
ภาษา Python จากการทดสอบการตรวจแบบสอบถามหน่ึงชุดที่
ได้เลือกมาด้วยโปรแกรมที่พัฒนาโดยใช้ตัวอย่างกระดาษค าตอบ 
10 แผ่น แต่ละแผ่นมีเครื่องหมายที่ต้องจับ 11 เครื่องหมาย ใน
แต่ละชุดมีเครื่องหมายไม่เหมือนกัน พบว่าโปรแกรมสามารถพบ
เครื่องหมาย 60-70% ในแต่ละแผ่นและจะมีปัญหาเรื่องพิกัดของ
ภาพและความสว่างของภาพ ก็จะท าให้การตรวจน้ันผิดพลาด 
 
ค ำส ำคัญ: ตรวจแบบสอบถาม, ประมวลผลภาพ 

 
ABSTRACT 

This project aims to develop Computer Program for 
Checking Questionnaires Using Photos At present, 
modern technology has become more influential. This 
project has developed a program to check the 
questionnaire, which can be done quickly and 
conveniently. Can work on computers running the 
Windows 10 Tools used in application development 
include work computer can work on computers running 
the Windows 10 Software used in development is 
python From one set of testing tests selected by a 
program developed using 10 sample answer sheets 
Each sheet has markers to handle 11 markers Each set 
has different marks. Found that the program can find 

the sign 60-70% In each sheet and will have problems 
with the coordinates of the image And the brightness 
of the image Will make the test go wrong. 
 
Keywords: Check the questionnaire, Image processing 

 
1. บทน ำ 

เน่ืองด้วยปัจจุบันการเก็บรวบรวมความต้องการยังคงนิยมอยู่ใน
รูปแบบกระดาษอยู่ซ่ึงการจะรวบรวม ข้อมูลที่ได้มาน้ันค่อนข้าง
ใช้เวลานาน เน่ืองด้วยจ านวนข้อที่เยอะและรายละเอียดต่าง ๆ 
ค่อนข้างมาก และยังสร้างความไม่สะดวกกับบุคคลไม่ช านาญ
และมีเวลาน้อยเพื่อหาค่าทางสถิติ เช่นค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตฐาน 
         ผนวกกับผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญทางด้านเทคโนโลยี
ด้านการประมวลผลภาพที่สามารถช่วยวิเคราะห์ ข้อมูลจาก
ภาพถ่ายและวิเคราะห์จากจุดพิกเซลแต่ละจุดอีกทั้งยังเทคนิค
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ  
         ผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีแนวคิดที่ว่าจะทดสอบ
และพัฒนาโปรแกรมที่จะพัฒนามาอยู่ในกรณีศึกษาเพื่อศึกษา
ทฤษฎีทางด้าน image processing มาปรับใช้ กับภาพถ่าย
แบบสอบถามและทดลองหาผลลัพธ์เพื่อน ามาสรุปผล 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับตรวจ
แบบสอบถาม 
2. เพื่อศึกษาเทคนิคทางด้านการประมวลผลภาพ 
3. เพื่อศึกษาการรู้จ าสัญลักษณ์จากภาพดิจิตอลด้วยเทคนิค
ทางด้านการประมวลผลภาพ 
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3. ขอบเขตของงำน 
3.1 ด้ำนควำมสำมำรถของระบบ 
3.1.1 ขอบเขตงานระบบ 
     3.1.1.1 ขอบเขตของการตรวจแบบสอบถาม 
         1. สามารถตรวจเครื่องหมายถูกในแบบสอบถามได้ 
         2. สามารถเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโดยบันทึกข้อมูล
ลงไฟล์เอกสาร 
3.2 ฐำนของระบบงำน  
       เป็นโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ(Windows 
application)ท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในพัฒนำระบบ 
      3.3.1 Hardware ที่ใช้ในการพัฒนา 
      3.3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU Intel(R) Core(TM) i 7-
6700 CPU ความเร็ว 40.3 GHz 
         3.3.1.2 หน่วยความจ าหลัก (Ram) 4GB 
         3.3.1.3 หน่วยความจ ารอง (Harddisk) ความจุ 1TB 
       3.3.2 Software ที่ใช้ในการพัฒนา 
         3.3.2.1 ระบบปฏิบัติการ Windows10 
         3.3.2.2 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
               1. ภาษา Python ver.3.7.4 
         3.3.2.3 โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบพัฒนา 
               1. โปรแกรม Visual Studio 2019 
               2. โปรแกรม Anaconda 
3.4 ข้อจ ำกัดของระบบ (Constraint) 
       3.4.1 ไม่สามารถอ่านข้อความเขียนและข้อมูลส่วนบุคคล 
       3.4.2 สามารถอ่านเครื่องหมายถูกได้อย่างเดียว 
       3.4.3 ระบบยังไม่มีความแม่นย าในการตรวจเช็คหา
เครื่องหมายที่น่าพอใจ 
       3.4.4 ไม่สามารถแยกฟอร์มได้ 
       3.4.5 ไม่สามารถแยกวัตถุออกจากพื้นได้หากมีสีใกล้เคียง
กับกระดาษ 
        3.4.6 การถ่ายภาพมีระยะหวังผลอยู่ที่ 30 เซนติเมตร 
3.2 กลุ่มเป้ำหมำย 
        บุคคลทั่วไปที่ต้องการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
        เพื่อต่อยอดและพัฒนาโปรแกรมการตรวจแบบสอบถาม 
โดยใช้ภาพถ่ายน ามาประมวลผลภาพ 
 

5. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนการด าเนินงานจะด าเนินการตามกระบวนการของวงจร
การพัฒนาระบบงาน (SDLC : System Development Life 
Cycle) ซ่ึงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

1. รวบรวมควำมต้องกำรของระบบ จะเก็บความต้องการของ
ระบบหรือคุณสมบัติที่ระบบควรจะมีหน้าที่หลักของระบบที่
จะต้องท าหลังจากกการรวบรวมข้อมูล 
2. วิเครำะห์และออกแบบระบบ เม่ือได้ความต้องการของระบบ
จากผู้ใช้แล้วจะต้องท าการออกแบบระบบ มีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ
ไหนและใช้เทคโนโลยีใดสร้างระบบ 
3. พัฒนำระบบ จะน าสิ่งที่ได้ออกแบบมาท าการสร้างระบบ 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการหามุมภาพ และหารอยปากกา จะใช้ 
Python และ OpenCv เพื่อท าการรันบนฟอร์มของ Windows 
4. ทดสอบระบบ เป็นการทดสอบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นท าได้เป็น
อย่างไรไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ หากพบข้อผิดพลาดก็จะสามารถ
แก้ไขได้ ซ่ึงจะมีรูปแบบการทดสอบ 3 แบบ คือทดสอบว่าระบบ
สามารถหาขอบได้แม่นย าขนาดไหน ระบบสามารถค านวณหา
ค่าเฉลี่ยได้ถูกต้องแม่นย าหรือไม่ และระบบมีความรวดเร็วหรือมี
ความเสถียรหรือไม่ 
5.2 เครื่องมือกำรวิจัย 
        ภาษา Python version 3.7.4 
         โปรแกรม Visual Studio Code 
5.3 กลุ่มเป้ำหมำย 
        บุคคลทั่วไปที่ต้องการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
5.4 สถิตที่ใช้ในกำรวิจัย 
ค่าคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังน้ี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก   
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย   
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
5.5 ผลกำรวิจัย 
    ระบบสามารถจับเครื่องหมายถูกในแบบสอบถามได้ โดย
โปรแกรมจะลองรับแค่ 1 แบบฟอร์ม และสามารถน าผลลัพธ์ไป
หาค่าเฉลี่ยได้ แต่ระบบยังไม่มีความยืดยุ่นในการตรวจและความ
แม่นย า ผู้พัฒนาระบบจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
เพื่อให้ระบบจะได้สามารถใช้งานได้จริง 
1. ใช้เทคนิคของ Grayscale แปลงภาพเป็น ขาวด าและใช้  
Gaussian Blur ท าให้ภาพเบลอเพื่อให้มองวัตถุในภาพชัดเจนขึ้น 
เม่ือได้ภาพที่เบลอเรียบร้อยแล้วหาขอบด้วยเทคนิคของ Canny 
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ภำพที่ 1 ภาพการหาขอบด้วย Canny 

 
2.ตีกรอบวัตถุโดยใช้ Contour แล้วดึงวัตถุน้ันออกมา และท า
การปรับมุมภาพให้อยู่ในมุม 900 ให้อัตโนมัติ 

 
     ภำพที่ 2 การหาวัตถุด้วย Contour 

 
3.ใช้ Contour เพื่อหาวัตถุที่อยู่ในรูปภาพซ่ึง Contour จะหา
วัตถุที่ใหญ่ที่สุดในรูป และท าการตีกรอบและท าการตัดส่วนที่ไม่
สนใจน้ันทิ้ง 

 
          ภำพที่ 3 ตารางที่เราสนใจที่อยู่ในกระดาษที่ตดัมาแล้ว 

 
โดยจะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 3 เป็นการหาผลลัพธ์เพื่อน าไป
ค านวณหาผลลัพธ์ขึ้นต่อไป 

การสร้างไฟล์ cascades จะท าการ Train โดยน าภาพ Negative 
image และ Positive image  

 
ภำพที่ 4  Negative image 

 
ภำพที่ 5 Positive image 

 
1. โดยเริ่มสร้างโฟลเดอร์ มา 1 โฟลเดอร์ซ่ึงในน้ีจะเก็บทั้งหมด 

3 ไฟล์ คือ ไฟล์ที่ เ ก็บภาพ pos (ภาพวัตถุที่ เราต้องการ ) bg 
(negative - เก็บไฟล์ภาพที่ไม่เก่ียวกับวัตถุ) model (ไว้รองรับ
ไฟล์ xml หลังเทรนเสร็จ) เม่ือสร้างโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งานแล้ว 
ให้ใช้ค าสั่ง OpenCV annotation  -  annotations=info.txt -
images = pos เพื่อท าการเลือกวัตถุที่เราสนใจ ให้ใช้เมาส์ลาก
คลิกเพื่อเลือกวัตถุที่เราสนใจแล้วกด c เพื่อล็อกพิกัดจุด และ
หลังจากน้ันกด n เพื่อไปรูปถัดไป 
2. หลังจากที่ได้ไฟล์พิกัดภาพที่ได้ออกมาเป็นไฟล์ .txt แล้ว ใช้
ค า สั่ ง  opencv_createsamples -vec trainset.vec -info 
info.txt -bg bg.csv -num 200 เพื่อสร้างไฟล์  .vec และไฟล์ 
.csv ที่ไว้เก็บภาพ negative เพื่อใช้ส าหรับการเปรียบเทียบ
ข้อมูล 

 
ภำพที่ 6 ค าสั่ง opencv_createsamples 
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เม่ือมีไฟล์ cascades ให้เราท า Source code ในส่วนของการ
หาวัตถุและการบอกพิกัดจุดเพื่อให้รู้ต าแหน่งของ คะแนน 5,  4, 
3, 2, 1  

 
ภำพที่ 7 วตัถุที่เจอและบอกต าแหน่งว่าวตัถุนั้นมีค่าเท่าไร 

 
กำรออกแบบหน้ำจอหลัก 

 
ภำพที่ 8 หน้าต่างเร่ิมต้นการใช้งาน 

 

 
ภำพที่ 9 หน้าเลือกโฟลเดอร์รูป 

 

 
ภำพที่ 10 หน้าแสดงกราฟ 

6. สรุปผลกำรวิจัย 
การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ส าหรับตรวจแบบสอบถาม
โดยใช้ภาพถ่ายในการประมวลผลมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ
ตรวจแบบสอบถามโดยใช้ภาพถ่าย มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการ
ตรวจหาผลลัพธ์ในแบบสอบถาม ซ่ึงระยะในการถ่ายภาพก็มีผล
ในการหาเครื่องหมาย โดยระยะที่เห็นผลได้ชัดเจน มีความ
แม่นย าและมีความถูกต้องมากที่สุด คือ การถ่ายภาพในระยะ 30 
เซนติเมตร (ตารางที่  1) แต่โปรแกรมไม่สามารถตรวจหา
เครื่องหมายเจอได้ทั้งหมด เน่ืองจากการเทรนด้วย haarcascade 
โดยใช้ Opencv น้ันผู้วิจัยยังไม่สามารถเทรนให้มีความถูกต้อง 
100% ได้ เน่ืองจากการเขียนเครื่องหมายถูกของแต่ละคนน้ันไม่
เหมือนกัน หรือกล่าวคือรายมือเขียนน้ันไม่มีความแน่นอน ทั้งน้ี
หากถ่ายรูปไกลกว่าระยะหวังผลที่ก าหนดยังสามารถตรวจพบ
เครื่องเหมือนถูกได้ แต่ไม่สามารถน าค่าของเครื่องหมายน้ันมา
ค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ เน่ืองจากอยู่
นอกเหนือแกน x,y ที่ท าการก าหนด (ตารางที่ 2)  

 
ตำรำงที่ 1 สรุปผลการทดลองการท างาน ในระยะ 30 เซนติเมตร 

ล าดับ 
ชุด

แบบสอบถาม 

การตรวจหา
เครื่องหมาย คิดเป็น 

เจอ ไม่เจอ 
1 ชุดที่ 1 8 3 85 % 
2 ชุดที่ 2 8 3 85 % 
3 ชุดที่ 3 5 6 50 % 
4 ชุดที่ 4 2 9 18 % 
5 ชุดที่ 5 6 5 50 % 
6 ชุดที่ 6 8 3 85 % 
7 ชุดที่ 7 0 11 0 % 
8 ชุดที่ 8 3 8 33 % 
9 ชุดที่ 9 4 7 40 % 
10 ชุดที่ 10 1 10 10 % 
11 ชุดที่ 11 9 2 90 % 
12 ชุดที่ 12 7 4 74 % 
13 ชุดที่ 13 0 11 0 % 
14 ชุดที่ 14 1 10 12 % 
15 ชุดที่ 15 7 4 74 % 
16 ชุดที่ 16 2 9 18 % 
17 ชุดที่ 17 9 2 90 % 
18 ชุดที่ 18 0 11 0 % 
19 ชุดที่ 19 0 11 0 % 
20 ชุดที่ 20 8 3 85 % 
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ตำรำงที่ 2 นอกเหนือระยะ 30 เซนติเมตร  

 
 
หลังจากที่ได้ข้อสรุปในการหาเครื่องหมายถูกโดยหลังจากที่ตรวจ
พบเครื่องหมายแล้วว่าส่วนไหนอยู่โดยส่วนไหนโดยจะอ่านค่าจาก
ไฟล์ export.txt (ภาพที่ 11) ที่ได้จากโปรแกรมจึงน ามาสู่การ
ค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที่ได้มีดังน้ี 
 

 
ภำพที่ 11 ข้อมูลที่ได้จากการหาเครื่องหมายถูก no คือ ข้อ point คือ 

คะแนนของข้อ 
 

 
ภำพที่ 12 การหาค่าเฉลีย่จากข้อมูลที่ได ้

 
เม่ือได้ค่าเฉลี่ยแล้ว จึงสรุปค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ได้ดังน้ี (ตารางที่ 3) 
 
 
 

ตำรำงที่ 3 สรุปผลค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถาม
ทั้งหมด มดีังนี ้

 
ประเด็นพิจารณา Mean S.D. 

วิทยากร 

1. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 3.0 0.0 

2. วิทยากรมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่
รับผิดชอบ 

4.0 0.0 

กระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ 
1. มีช่องทางในการให้บริการด้านการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารได้หลากหลาย 
0 0 

2. ระยะเวลามีความเหมาะสมกับกิจกรรม 3.0 1.0 

3. กิจกรรมมีความยืดยุ่น 3.4 0.83 

คณะกรรมการผู้ให้บริการ 
1. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมไม่เลือก

ปฏิบัติ 
3.0 0.0 

2. บริการด้วยความสุภาพและไมตรีจิต 3.4 1.96 

3. บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว 4.0 0.0 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
1. ที่พักมีระบบอ านวยความสะดวกหรือระบบ

ช่วยเหลือข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่ชัดเจน 
4.33 0.47 

2. ที่พักและห้องประชุมมีระบบสารสนเทศ และ/
หรือ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย 

2.5 1.5 

3. สถานที่มีระบบป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัย 

4.67 0.47 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับตรวจแบบสอบถามโดยใช้ภาพถ่าย 
เม่ือถ่ายภาพเกินระยะที่ก าหนด ท าให้ไม่สามารถหาคะแนนที่
ก าหนดไว้เจอได้ ควรท าให้ระบบสามารถถ่ายระยะไหนก็ได้ โดย
ไม่ต้องมีระยะหวังผล  และควรท าให้ได้หลายแบบฟอร์ม 
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บทคัดย่อ 
การตรวจจับวัตถุต้องห้ามภายในห้องเรียน ต้องใช้เวลา, บุคลากร
และงบประมาณของมหาวิทยาลัยจ านวนมาก ดังน้ันผู้จัดท า
โครงงานน้ีจึงสร้างระบบตรวจจับวัตถุต้องห้ามภายในห้องเรียน
โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะตรวจจับวัตถุต้องห้ามจากภาพถ่าย
หรือวีดีโอ ผู้จัดท าโครงงานได้เก็บข้อมูลที่ ใช้ในการสอนตัวแบบ   
ท านายจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึก (SC-11) ชั้น2    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยตัวแบบ
การท านายที่ใช้คือการเรียนรู้เชิงลึกแบบคอนโวลูชันที่เรียกว่า 
YOLOV3 วัตถุต้องห้ามที่ต้องการตรวจจับมี 3 ชนิดคือ ถุงน้ า, 
ขวดน้ า, แก้วน้ า การวัดผลท าการวัดด้วยตัววัด Mean Average 
Precision (mAP) โดยผลลัพธ์ของระบบน้ีมีค่า mAP รวมเป็น 
84% จากการท านาย 
 
ค ำส ำคัญ: การมองเห็นของเครื่องจักร, การเรียนรู้ของเครื่องจักร
, การเรียนรู้เชิงลึก, การตรวจจับวัตถุ 
 

ABSTRACT 
Detecting prohibited items in the class room is labor 
and cost intensive. Thus, we implemented the system 
that can detect these prohibited items automatically. 
The system detect the prohibited items from images or 
videos. We collect data used to train the prediction 
model from Information Technology building (SC-11), 
Kasetsart university, Kamphaengsaen campus. The 
prediction model is convolution deep neural network 
called YOLOv3. The prohibited items in this project are 
bottle, cup and plastic bag. Mean average precision is a 
metric to evaluate the model. The mAP of our model 
is 84%. 
 
Keywords: Computer Vision, Machine Learning, Deep 
Learning, Object Detection 
 
 

1. บทน า 
เน่ืองจากภายในอาหารห้องเรียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มีเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้  จาก
ปัญหาที่พบคือมีนิสิตน า ถุงพลาสติก, ขวดน้ า, แก้วน้ า น าเข้ามา
ภายในห้องเรียนแล้วไม่น าออกไปทิ้งเป็นส่วนมาก ผู้จัดท าจึงได้
มองเห็นถึงความส าคัญในการเข้าใช้งานและระเบียนของ
มหาวิทยาลัยจึงได้น าระบบการท านายการตรวจจับน้ีขึ้นมาเพื่อ
ดู แลป้อง กันการ เ กิด เ หตุ อั นตร าย จากการท า น้ า ห ก ใ ส่
เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจท าให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้สถานที่และอุปกรณ์
ไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สายไฟต่างๆ ผู้จัดท าจึงน าระบบ
ตรวจจับน้ีเข้ามาพัฒนาใช้กับห้องเรียน โดยที่ระบบสามารถบอก
ถึงลักษณะของวัตถุจ าพวก ถุงน้ า, ขวดน้ า, แก้วน้ า ของผู้ที่น าเข้า
มาภายในห้องเรียน และยังสามารถน าข้อมูลตรงน้ีตามหา
ผู้กระท าความผิดได้อีกด้วย 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ 
โครงงานชิ้นน้ีเป็นการสร้างระบบตรวจจับวัตถุต้องห้ามจาก
ภาพถ่ายหรือวีดีโอโดยระบบจะอยู่ในรูปแบบ web application 
(client-server)  โดยเครื่องมือที่ใช้มีดังต่อไปน้ี 
ฝั่ง server 

1. Python 
2. Anaconda 
3. Tensorflow 
4. Keras 
5. ImageAI 
6. Flask 

ฝั่ง Client (Web UI) 
1. HTML 
2. JAVA Script 
3. CSS 

 
ะ
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3. งานที่เกี่ยวข้อง 
3.1 Anaconda เป็น โปรแกรมที่ เ อาไ ว้ จัดการ  packages 
(ชุดค าสั่ งที่ พัฒนาไ ว้แล้ ว  มีหลายหลากทั้ ง ในงาน Data 
Virtualization, Machine Learning, Neural Network และ
อ่ืนๆอีกมากมาย ให้ผู้ใช้น าไปใช้ได้โดยไม่ต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่
เอง  )ทั้งหลายใน Python เพื่อความสะดวกสบายกับทางผู้ใช้ 
อย่างเช่น การ Install Packages, Update Packages หรือจะ
เป็นการสร้าง Virtual Environment ขึ้นมาก็สามารถท าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กล่าวโดยสรุปคือ Anaconda คอยช่วยเรา
จัดการการเขียนโปรแกรมภาษา Python [2] 
 

3.2 Python คือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง โดยถูก
ออกแบบมาให้เป็นภาษาสคริปต์ที่อ่านง่าย  โดยตัดความซับซ้อน
ของโครงสร้างและไวยกรณ์ของภาษาออกไป ในส่วนของการ
แปลงชุดค าสั่งที่เราเขียนให้เป็นภาษาเครื่อง Python มีการ
ท างานแบบ Interpreter คือเป็นการแปลชุดค าสั่งทีละบรรทัด 
เพื่อป้อนเข้าสู่หน่วยประมวลผลให้คอมพิวเตอร์ท างานตามที่เรา
ต้องการ นอกจากน้ันภาษาโปรแกรม Python ยังสามารถ
น าไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายประเภท โดยไม่ได้
จ ากัดอยู่ที่งานเฉพาะทางใดทางหน่ึง [4] 
 

3.3 Tensorflow มาจาก การที่  Tensorflow รับข้อมูลเป็น
อาร์เรย์หลายมิติ หรือที่เรียกกันว่า tensors และเรามีหน้าที่จัด
เรียงล าดับการประมวลผลเป็น flowchart (หรือที่เรียกว่ากราฟ) 
ข้อมูลที่ถูกป้อนไป ก็จะผ่าน )flow) กระบวนการจนออกมาเป็น
ผลลัพธ์ หรือ เอาท์พุท TensorFlow เกิดจากมันถูกสร้างมา
เพื่อให้ทุกคนเข้าถึ งได้ง่ าย TensorFlow ได้รวมเอา API ที่
แตกต่างกัน เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบ deep learning อย่าง 
CNN และ RNN; TensorFlow ยังมี graph เป็นตัวค านวณหลัก 
มันช่วยให้นักพัฒนาเห็นภาพโครงสร้าง neural network กับ 
Tensorboad เครื่องมือที่ช่วยให้ นักพัฒนาหาบั๊ ก สุดท้าย 
Tensorflow ปรับสเกลประมวลผลได้ ให้ท างานได้ CPUs และ 
GPUs [5] 
 
3.4 Flask คือ web framework ที่เขียนขึ้นมาส าหรับ Python 
เพื่อใช้ร่วมกัน webserver เช่น Apache และได้รับการยอมรับ
จาก community we pages ชั้นน าเช่น Pinterest, LinkedIn 
เป็นต้น โดย Flask ถูกเรียกว่า micro framework เพราะว่า มัน
ไม่ต้องการเครื่องมือ หรือ library อะไรมาก อีกทั้ง ไม่จ าเป็นต้อง
มี database ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม Flask ก็ยังรองรับการเพิ่ม 
extensions พิเศษได้ ถ้ามันรองรับ Flask [7] 
 

3.5 JavaScript เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียน
โปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างสูง 

Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ ซ่ึงในการสร้างและ
พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถ
ตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซ่ึงมีวิธีการท างานในลักษณะ หรือ
เรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด )Object Oriented Programming)   
ที่มีเป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบ
อินเทอร์เน็ต ส าหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถท างาน
ข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยท างานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษา 
Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ )Client) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ [8] 
 

3.6 HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือ
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบน website 
หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและก าหนดมาตรฐานโดย
องค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการ
พัฒนาทางด้าน Software ของ Microsoft ท าให้ภาษา HTML 
เป็นอีกภาษาหน่ึงที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML 
Application [3] 
 

3.7 ImageAI เป็นไลบรารี่ Deep Learning (เรียกว่า Image 
processing) ที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความรวดเร็วให้กับนักพัฒนา
ผู้วิจัยและนักเรียนในการสร้างแอปพลิเคชันและระบบ ด้วย
ความสามารถในการเรียนรู้อย่างลึกซ้ึงและการมองเห็นด้วย
คอมพิวเตอร์ [9] 
 

3.8 Keras คือ deep learning framework ส าหรับ python 
ที่ท าให้วิธีของเทรน โมเดลด้วย เป็น deep-learning ไลบรารี่มี
ประสิทธิภาพสูงในการรันโมเดล เน่ืองจาก back-end ของ 
Keras มีทั้ง Tensorflow [10] 
 

3.9 YOLO V3 เป็น convolution neural network โดย
หลักการคือการแบ่งรูปออกมาเป็นcell จ านวน SxS จากน้ัน โดย
ที่โมเดลจะท าการท านายตัวเลขออกมาเป็นจ านวน S x S x (B * 
(5 + C))  ตัว S x S คือจ านวน cells ดังน้ันในแต่ละ cell จะท า
การท านายออกมาเป็นจ านวนตัวเลข B * (5 + C)โดยที ่B คือ
จ านวน bounding box ต่อ 1 cell ใน 1 bounding box จะใช้
ตัวเลข 5 ตัวน้ันคือ ต าแหน่ง     )x, y ) และ ความกว้าง, ความ
สูง )w, h) และ ความน่าจะเป็นที่มีวัตถุ p  (มีวัตถุใน bounding 
box น้ันหรือไม่) นอกจากน้ีย้งมีความน่าจะเป็นของแต่ละคลาส
ซ่ึงแทนด้วยตัวเลขจ านวน C ตัวดังน้ัน ในหน่ีงภาพเทรนน่ิงเซต
จะประกอบด้วยตัวเลข x S x (B * (5 + C)) (Sik-Ho Tsang, 
2562)   [6] ดังตัวอย่างด้านล่าง 
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ภาพที่ 1 แสดงการแบ่งรูปของ YOLOV3 

 
3.10 Label Image เป็นโปรแกรม ตีกรอบภาพเพื่อให้ได้ไฟล์ 
.xml เพื่อน าไปใช้ต่อในการเรียนรู้ข้อเครื่องจักรให้สามารถจดจ า
ต าแหน่งและชนิดของข้อมูลได้แม่นย าและถูกต้องมากที่สุด [11] 
การตรวจจับวัตถุในรูปภาพ (Object Detection) เป็นปัญหา
ทางการมองเห็นของเครื่องจักร (Computer Vision) โปรแกรม
จะต้องสามารถตีกรอบบนรูปภาพที่ต าแหน่งของวัตถุที่สนใจ  
 

4. วิธีการ 
4.1 ข้อมูล 
ข้อมูลรูปภาพถูกเก็บจากจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ           
(SC-11) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 
ภาพที่ 2 จ านวนภาพ dataset ภายในสถานที ่จ านวน 389 รูป 

 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจ านวน 3 อาทิตเพื่อให้ได้ภาพทุกมุม
รวมถึงรายละเอียดรูปแบบของขวดที่พบบ่อยมากที่สุดเพื่อน ามา
เป็นข้อมูลให้ระบบเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถบอกถึงวัตถุน้ันๆว่าคือ
อะไร ในช่วงระยะเวลาในการเก็บจ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลาช่วงเช้า , 
บ่าย, เย็น เพราะค านึกถึงแสงของภาพเม่ือน าเข้าระบบเพื่อให้
ข้อมูลสามารถน าไปใช้งานให้ตัวระบบท านายเรียนรู้ได้ต่อให้อยู่
ในที่ ที่มีแสงน้อยหรือแสงมาก ก็ยังสามารถท านายได้ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ตึก SC-11 เป็นสถานที่หลักในการเก็บข้อมูล 

เม่ือได้ข้อมูลรูปภาพจะต้องท าการใส่ป้ายชนิดวัตถุ (class label)
ในต าแหน่งของภาพโดยผลลัพธ์ของขั้นตอนน้ีจะเป็นข้อมูล
พรรณนา (annotations) ที่บอกว่าในรูปหน่ึงที่ต าแหน่งใดเป็น
วัตถุชนิดใดบ้างโดยประเภทของไฟล์ annotations คือ .xml 
โดยย่อวิธีการสร้างชุดข้อมูลเพื่อเตรียมการเรียนรู้เป็นดังน้ี 
 

1. เตรียมไฟล์ภาพจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึก 
)SC-11) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

2. น าไฟล์ภาพ เข้าโปรเเกรม ตีกรอบภาพ )annotations)  
(โดยใช้ โปรเเกรม lable Image) 

3. ไฟล์ภาพที่ได้ จะเป็นไฟล์ .xml เพื่ออัพโหลดขึ้นระบบ 
google cloud 

4. น าข้อมูล ไฟล์ภาพเเละไฟล์ xml ที่ได้มาสอนตัวแบบ
ท านาย 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 รูปภาพที่ถูกเปิดด้วยโปรแกรม label Image 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5 ผลลัพธ์จากการ annotate ในไฟล์ .xml 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการเข้าข้อมูลไปสู่ Google Drive 
 
4.2 การสอนตัวแบบท านาย 
ตัวแบบท านายที่ใช้ในโครงงานน้ีคือ YOLOV3 เน่ืองจากโมเดลน้ี
มีความซับซ้อนมากทั้งในการสร้างและการเขียนอัลกอริธึมการ
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เรียนรู้ โครงงานน้ีใช้โมเดลจาก library : ImageAI, TensorFlow 
และ Keras ในการสร้างและสอนโมเดล YOLOV3 

ปัญหาถัดไปของการสอนโมเดล YOLOV3 คือจ านวน
พารามิเตอร์ ที่มีจ านวนมากในโมเดล ดังน้ันเพื่อป้องกันการโอ
เวอร์ฟิตติ้ง (Over fitting) จ าเป็นจะต้องป้อนตัวอย่างข้อมูล
จ านวนมากเข้าไปสู่ระบบ 
การต้องการข้อมูลจ านวนมากของตัวแบบการเรียนรู้เชิงลึกน้ีเป็น
อีกหน่ึงปัญหาที่ต้องแก้เ น่ืองจากในการเ ก็บรูปและสร้าง
ค าอธิบายรูปภาพ (annotation) ใช้เวลามาก จากสร้างข้อมูลที่มึ
ความหลากหลายจ านวนเกินล้านรูปเป็นไปได้ยากส าหรับผู้จัดท า
โครงงาน ในโครงงานน้ี ผู้จัดท าได้ใช้วิธีการที่เรียกว่า transfer 
learning โดยน าค่าน้ าหนัก (weights) ของ YOLOV3 ที่ได้เรียนรู้
จากรูปภาพจ านวนมากมาใช้ และท าการเรียนรู้เพิ่มเติมจากค่าตั้ง
ต้นน้ีกับชุดข้อมูลที่ต้องการ 
 

ปัญหาสุดท้ายคือการสอนตัวแบบขนาดใหญ่เช่นการเรียนรู้เชิงลึก
จ าเป็นที่จะต้องมีฮารด์แวร์ประสิทธิภาพสูง เช่นการใช้ GPU ที่มี
หน่วยความจ าขนาดใหญ่  ไม่เช่นน้ันจะใช้เวลาในการสอนตัว
แบบนานมาก ในโครงงานน้ี ผู้จัดท าได้แก้ปัญหาน้ีด้วยการใช้ 
ทรัพยากรจาก Google Cloud ในการสอนตัวแบบโมเดล  โดย
โค้ดและข้อมูล ผู้จัดท าจะท าการ Upload เข้าไป 
 

โดยสรุป ขั้นตอนหลังจากการเตรียมชุดข้อมูลในเครื่องของ
ผู้จัดท าคือ หลังจากที่ได้ รูปภาพพร้อมไฟล์ที่ถูกตีกรอบจาก xml 
มาแล้วทางผู้จัดท าต้องน า ไฟล์ทั้ง 2 แบบเข้า google drive 
แล้วทางผู้จัดท าก็จะต้องแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนน้ันก็คือ train 
กับ validation โดยทางผู้จัดท าจะแบ่งข้อมูลเป็น 2ส่วนเพื่อให้ 
การ train dataset เป็นรูปที่จะเอาไว้ใช้ สอนให้ model ส่วน
ของ model สามารถน ามาตรวจสอบวความแม่นย าว่ามีค่าความ
แม่นย าเท่าใด 
 

4.3 สถาปัตยกรรมระบบ 
ในโครงงานน้ี ผู้จัดท านอกจากจะทดสอบความแม่นย าของระบบ
แล้ว ยังได้สร้างระบบเวบแอพพลิเคชันขึ้นมาครอบเพื่อใช้ในการ
เดโม การน าไปใช้งานต่ออีกด้วย โดยย่อระบบน้ีอยู่ ในรู้ client-
server โมเดล โดยที่  โปรแกรมตรวจจับวัตถุท างานอยู่ที่ฝั่ง 
server และแสดงหน้า UI ผ่าน HTML และ javascript ให้กับฝั่ง 
client 

 
ภาพที่ 7 ภาพสถาปัตยกรรมของระบบ 

โดยในโค้ด ใน Google Colab จะต้องท าการลง library เพิ่มเติม
ดังน้ี  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 Google Colab จะต้อง install                                                                           
keras opencv-python  &  imageai 

 

5. หัวข้อหลัก 
โดยเม่ือท าการรันโค้ดเพื่อฝึกสอนเสร็จจะได้หน้าจอดังภาพโดย
ภาพไฟล์ทางด้านขวาคือ ค่าของพารามิเตอร์ (weights)  ใน 
โมเดล YOLOV3 ที่ระบบเรียนรู้ โดยเก็บอยู่ในรูปแบบของ 
numpy array และชนิดไฟล์เป็น h5 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 ด้านซ้ายโค้ดที่ใช้ในการสอนเม่ือสอนเสร็จจะได้ไฟล์ดัวหน้าจอ
ด้านขวา 

 
5. ผลการทดลอง 

เม่ือได้โมเดลแล้ว ผู้จัดท าได้ท าการวัดความแม่นน าด้วยเมทริค 
mAP (Mean Average Precision) โดยย่อเมทริคน้ีบอกว่าความ
แม่นย าในการตีกรอบเม่ือเทียบกับค าตอบที่ถูกต้องเป็นเท่าใด 
โดยที่ค าตอบที่ถูกต้อง ถูกนิยามด้วย เมทริค อีกตัวที่เรียกว่า IOU 
(Intersection Over Union) โดยย่อ IOU เป็นอัตราส่วนของ
ตัวเลข 2 ตัว โดยตัวเศษคือค่า intersection กันระหว่างกล่อง 
(bounding box) ที่ท านายและกล่องที่เป็นค าตอบที่ถูกต้อง และ
ตัวส่วนคือ ค่า union กันระหว่างกล่อง (bounding box) ที่
ท านายและกล่องที่เป็นค าตอบที่ถูกต้อง หากตีกรอบท านายได้
พอดีกับค าตอบที่ถูกต้องจะท าให้ค่า instersection กับ union 
เท่ากัน ท าให้ได้ค่าเป็น 1  
 

หากกล่องท านายใหญ่เกินไปแม้ว่าจะครอบคลุมกล่องค าตอบ
ทั้งหมดก็จะส่งผลให้ค่า Union สูงมากท าให้ค่าอัตตราส่วนต่ า 
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โดยการท านายจะถูกนิยามว่าถูกต้องเม่ือมีค่า IOU มากกว่า 0.5 
โดยที่หากกล่องท านายกับกล่องค าตอบมีป้ายบอกชนิดข้อมูลเป็น
คนละประเภทกันจะมีค่าเป็น 0 โดยปริยาย (ค าตอบผิด)  
 

ภาพตัวอย่างดังภาพที่ 10 แสดงตัวอย่างกล่องท านาย  โดยในรูป
มีกล่องท านาย 3 กล่องที่บริเวณขวดและแก้วน้ า 

 
 
ภาพที่ 10 ตัวอย่างภาพการระบุต าแหน่งวัตถ ุโดยในรูปมีกล่องท านาย 3 

กล่องที่บริเวณขวดและแก้วน้ า) 
 

โดยเม่ือผู้จัดท าได้ท าผลการทดลองได้ผลลัพธ์ของค่า mAP ดัง
ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่า Mean Average Precision ของแต่ละ
ชนิดวัตถุโดยที่ Overall คือค่ารวม 

Classes mAP 
bottle 96 % 
cup 78 % 
plastic 77 % 
overall 84 % 

 

ผู้จัดท าได้ท าการสร้างเดโมในรูปเวบแอพพลิเคชันดังภาพที่ 11, 
12 และ13 อีกด้วยโดยรูปที่  11 เป็นหน้าจอเริ่มต้น 12 เป็น
ตัวอย่างผลท านายแบบรูปภาพ และ 13 เป็นผลลัพธ์แบบวีดีโอ 

 
ภาพที่ 11 เป็นหน้าจอเร่ิมต้น 

หน้าจอเริ่มต้นจะมีปุ่มเพื่อให้ผู้ใช้เลือกว่าจะท านาย รูปหรือ วิดีโอ 
โดยที่จะมีรายละเอียดภาพ แก้วน้ า, ขวดน้ า, ถุงน้ า บอกถึงวัตถุที่
ระบบของเราท านายอะไรได้บ้าง 

 
ภาพที่ 12 เป็นตัวอย่างผลท านายแบบรูปภาพ 

 
จากภาพคือหน้าที่ท านายรูปออกมาแล้วโดยการที่เราเลือกรูปที่
ต้องการและน ามาท านายโดยระบบจะปรากฎกรอบสีคลุมวัตถุ
และมีชื่อวัตถุ อีกทั้งยังมี รายละเอียดแสดง ชื่อ %ของวัตถุว่าวัตถุ
น้ันมีความคล้ายคลึงที่จะเป็นก่ีเปอร์เซ็นและบอกต าแหน่งภาพ 

 
ภาพที่ 13 เป็นผลลัพธ์แบบวีดีโอ 

 
ในส่วนของปุ่มวิดีโอน้ันระบบจะสามารถแสดงรายละเอียดที่เป็น
กรอบสีคลุมวัตถุพร้อมชื่อวัตถุในวิดีโอเพื่อแสดงให้เห็นในขณะที่
วิดีโอก าลังเล่นอยู่ 
 

6. สรุปผล 
ระบบน้ีช่วยลดระยะเวลาในการท างานของเจ้าหน้าที่อีกทั้งยังท า
ให้ผู้ที่เข้าใช้สถานทีตระหนักถึงการกระท าตามกฎของสถานที่ว่า
ไม่ให้น าเข้ามาทิ้งไว้ในห้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ที่น้ าหกไปโดนเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่ึงท าให้ก่ออันตรายจากการใช้งาน
รวมถึงเพิ่มความง่ายต่อการค้นหาผู้กระท าความผิด จากการท า
ระบบตรวจจับวัตถุ ขวดน้ า, แก้วน้ า, ถุงน้ า มีความแม่นย ามาก
พอที่จะตรวจจับลักษณะที่ระบุได้อย่างแม่นย าตามที่ต้องการ 
พร้อมทั้งบอกเปอร์เซ็นความถูกต้องของวัตถุน้ันๆ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีน าเสนอวิธีการใช้คุณลักษณะของภาพถ่ายข้าวไรซ์
เบอร์รี่ เพื่อจ าแนกสี ซ่ึงสกัดคุณลักษณะเด่นของสีเมล็ดข้าวด้วย
โมเดลสีอาร์จีบี (RGB Color Model) โดยใช้การเรียนรู้แบบมี
ผู้สอน (Supervised Learning) เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 
(Neural network) เพื่อคัดคุณภาพของเมล็ดข้าว การทดลองใช้
เมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่จาก 2 แหล่ง คือ ห้างสรรพสินค้าและ
เกษตรกร จ านวนทั้งสิ้น 600 เมล็ด ทดลองการจ าแนกสีพิกเซล
ของเมล็ดข้าวใช้ข้อมูลพิกเซลของสี 2 สี คือ สีด าและสีแดง ซ่ึงสี
ด า หมายถึง คุณภาพดี จากผลการทดลองโครงข่ายประสาท
เทียมให้ค่าความแม่นย า 99.36%, ความระลึก 99.24% และ
อัตราการรู้จ า 99.30% 
 
ค ำส ำคัญ: การสกัดคุณลักษณะ, การวิเคราะห์ภาพ, โมเดลสี  
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
 

ABSTRACT 
This research proposes the methods of feature 
extraction of Riceberry rice from digital images for 
classifying color. The feature of color extract obtains 
from RGB color model. Then, we apply Neural 
network Techniques to classify for selected quality of 
seed. In the experiments use two sources of rice are 
Department store and agriculturist. The data are 600 
seeds. The experiments classify color of seeds by 
neural network to classify pixel into two classes are 
black and red, the black pixel alludes quality of seed 
good. The performance of neural network as precision, 
recall and F1 are 99.36, 99.24 and 99.30 respectively. 
 
Keywords: Feature Extraction, Image Analysis, Color 
Model, Riceberry 
 

1. บทน า 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) เป็นข้าวไทยที่ถูกพัฒนาพันธ์ุขึ้นมา
ใหม่ จากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาว
ดอกมะลิ  105 โดยศูนย์ วิทยาศาสตร์ข้ าวฯ มหาวิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์นิยมรับประทานในรูปแบบข้าวกล้อง สีของเมล็ด
ข้าวเป็นสีม่วงด า ที่เกิดจากรงควัตถุในข้าวที่เรียกว่า สารแอนโท
ไซยานิน เมล็ดข้าวยิ่งมีสีเข้มแสดงว่ามีสารแอนโทไซยานินสูง ซ่ึง
สารน้ี คือ สารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดการเป็นโรคมะเร็ง และ
ซ่อมแซมเซลล์ผิว นอกจากน้ันยังมีคุณค่าทางอาหารสูง [1][2] 
     ในปั จ จุบั นข้ าวกล้อ งไร ซ์ เบอร์ รี่ มี จ าห น่ายทั่ ว ไป  ใน
ห้างสรรพสินค้า ราคาจ าหน่ายข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่จะสูงกว่า 
ตามท้องตลาดหรือข้าวที่เกษตรกรน ามาขายเอง เพราะข้าวใน
ห้างสรรพสินค้าจะมีสีของเมล็ดเข้ม แต่ข้าวของเกษตรกรจะปน
กันหลายสี จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของงานวิจัยการ
วิเคราะห์คุณภาพข้าวไรซ์เบอร์รี่จากภาพถ่าย ด้วย การหา
คุณลักษณะสีที่บอกถึงคุณภาพได้ และใช้ปัญญาประดิษฐ์ในส่วน
ของเครื่องจักรเรียนรู้ มาช่วยในการวิเคราะห์คัดแยกคุณภาพ
แบบอัตโนมัติ 
  

2. ทฤษฏแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ภาพดิจิทัล (Digital Image) 
ภาพดิจิทัล หรือภาพในคอมพิวเตอร์ จะถูกแทนด้วยฟังก์ชันแบบ 
2 มิติ คือ f(x,y) โดยที่ x และ y คือ พิกัดต าแหน่งในระนาบ 2 
มิติ ค่าของ f ที่พิกัด (x,y) ใด ๆ คือ ค่าความเข้มแสง (Intensity) 
ที่มีการแสดงเป็นระดับเทา (Gray Scale) คุณลักษณะของภาพ
ประกอบด้วย พิกเซล (Pixel) ย่อมาจาก Picture Element มี
ลักษณะเป็นสีเหลี่ยมมุมฉาก ซ่ึงเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการสร้าง
ภาพของคอมพิวเตอร์  ค่าความเข้มแสง (Intensity) คือ ค่าสีใน
แต่ละพิกเซลในภาพ ความละเอียด (Resolution) คือ ความ
ละเอียดของรูปภาพ ระบบสีที่ใช้เก็บข้อมูลภาพ คือ จะใช้เก็บค่า
สี ข อ งพิ ก เซ ลแ ต่ ล ะ พิ ก เซ ล ข องรู ป ภ าพ  พื้ น ห ลั งภ าพ 
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(Background) คือ ส่วนที่ไม่มีวัตถุหรือสิ่งที่สนใจ และพื้นหน้า
ภาพ (Foreground) คือ ส่วนที่เป็นวัตถุ หรือส่วนที่สนใจ [3] 

 
ภาพที่ 1 พิกเซลในภาพถ่ายดิจิทัล 

 
2.2 โมเดลสี (Color Model) 
โมเดลสีเป็นสิ่งที่ใช้อธิบายสีที่เรามองเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน หรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงโมเดลสีจะมีความแตกต่าง
ไปตามลักษณะของการน าไปใช้ จึงท าให้เกิดโมเดลขึ้นมากมาย 
โมเดลสีแบ่งตามลักษณะการน าไปใช้ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ โมเดลสีที่ใช้กับการแสดงผลออกทางจอภาพ ได้แก่ 
โมเดลสีอาร์จีบี (RGB Color Model) โมเดลสีเฮชเอสวี (HSV 
Color Model) และโมเดลสีที่ใช้กับการแสดงผลออกทางสิ่งพิมพ์ 
ได้แก่ โมเดลสีซีเอ็มวายเค (CMYK Color Model) [4] 
    โมเดลสีอาร์จีบี เป็นโมเดลสีหลักที่ใช้กับจอภาพคอมพิวเตอร์
หรือรูปถ่าย โดยมีสีหลัก 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ าเงิน หรือ
เรียกว่า ช่องสี (Channel) ใช้การผสมสีแบบบวก โดยสีทั้ง 3 
ผสมกันแล้ว จะได้ผลลัพธ์เป็นสีขาว โมเดลสีอาร์จีบีสามารถ
แสดงด้วยลูกบาศก ์หน่ึงหน่วย ตามภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 โมเดลสีอาร์จีบี 

 
    ภาพสี  (Color Image) จะประกอบด้วย พิกเซล 3 ช่อง 
สัญญาณสีโดยแต่ละช่องสีจะมีค่าความเข้มอยู่ในระดับ 0 -255 
การเกิดสีในภาพ จึงเกิดจากค่าระดับสีทั้ง 3 ช่องผสมกัน 
 

 
ภาพที่ 3 ภาพที่เกิดจากช่องสี RGB แต่ละส ี

 
2.3 การประมวลผลภาพ (Image Processing) 
การประมวลผลภาพ คือ กระบวนการประมวลผลของสัญญาณ 
(Signal Processing) สัญญาณ 2 มิติ  ด้วยการใช้โอเปอเรเตอร์
ทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ มากระท า โดยข้อมูล
น าเข้าจะเป็นภาพ ซ่ึงอาจจะได้มาจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
หรือการใช้เครื่องสแกนเนอร์ท าการสแกนภาพเป็นไฟล์ เพื่อ
น ามาประมวลผล ผลลัพธ์จะเป็นภาพที่ถูกเปลี่ยน [5] 
 
2.4 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) 
การเรียนรู้ของเครื่องเป็นหน่ึงในศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์ ซ่ึง
แบ่ งออกเป็น  2 ประเภทได้   คือ การเรียนรู้แบบ มีผู้สอน 
(Supervised learning)  แ ล ะ ก าร เรี ย น รู้ แ บ บ ไม่ มี ผู้ ส อ น 
(Unsupervised learning) 

 การเรียนรู้แบบมีผู้สอน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก 
คือ ขั้นตอนการสอนเครื่อง (Training data)  และขั้นตอนการ
ทดสอบเครื่องจักร  (Testing Data) ในขั้นตอนการสอนเครื่อง
น้ัน ต้องป้อนข้อมูลคุณลักษณะ (Feature) ที่มีผลเฉลย เพื่อให้
คอมพิวเตอร์ได้เรียนรู้ และสร้างโมเดลในการจ าแนกข้อมูลได้  
ในขั้นตอนทดสอบเครื่องจักร เป็นการน าข้อมูลใหม่ ให้เครื่องจักร
ได้จ าแนก ซ่ึงมีเทคนิคในการสร้างโมเดลจ าแนกหลายเทคนิค 
เช่ น  เท ค นิ ค เบย์  (Naive Bayes) เท ค นิคต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ 
(Decision Tree) เทคนิคซัพพอรต์เวกเตอร์แมชชีน (Support 
Vector Machine)  เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Neural 
Network) หรือ เทคนิคเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เป็นต้น 
[6] 

 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Dipankar Mandal (2561) การคัด เกรดข้ าวบาสมาติ เพื่ อ
แยกแยะความแตกหักและเมล็ดธัญพืชจากตัวอย่าง เทคนิค
มาตรฐานส าหรับการคัดเกรดข้าวบาสมาติด้วยภาพ โดยได้เสนอ
รูปแบบการทดสอบและการระบุเกรดที่มีคุณภาพ โดยใช้การ
ประมวลผลภาพดิจิทัลแบบใหม่ และระบบอนุมานนิวโรฟัซซี
แบบปรับตัวได้ (ANFIS) โดยอาศัยความสามารถของ ANFIS ใน
การจ าลองพฤติกรรมของผู้เชี่ยวชาญในการจ าแนกลักษณะของ
เมล็ดข้าว โดยใช้คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดข้าว และ
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ลักษณะทางเรขาคณิต ซ่ึงได้มาจากภาพตัวอย่างของข้าวบาสมา
ติก การทดสอบของข้าวบาสมาติกมีประสิทธิภาพดีกว่า ด้วย
ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มในการประเมินคุณภาพของข้าวด้วยความ
ถูกต้องในการจ าแนก 98.5% ส าหรับเมล็ดที่แตกและเต็มเมล็ด 
เม่ือเทียบกับเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรมาตรฐานแบบ 
Support vector machine ( SVM)  แ ล ะ  K-nearest 
neighbour (KNN) ซ่ึ งป ระ เมินประสิท ธิภ าพค่ าสี  โด ย ใช้
อัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์ข้าวหัว กับเปอร์เซ็นต์ข้าวหัก ได้
เป็น 77.27% [7] 
    ดลวัฒน์ งามภักดิ์ (2558) การวิเคราะห์ภาพเมล็ดข้าวหักของ
ข้าวดอกมะลิ โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเข้ามาช่วยในการ
จ าแนกประเภทเมล็ดข้าวข้าวหัก โดยน าข้าวหักจากร้านค้าปลีก
มา 2 ร้านที่เป็นเกรดเดียวกันแต่มีราคาที่แตกต่างกันมาวิเคราะห์
แบบการกราดภาพ และน าข้าวเต็มเมล็ดจาก 3 ยี่ห้อ ได้แก่ ตรา
ฉัตร หงส์ทอง และมาบุญครอง มาหาความยาวโดยเฉลี่ยของข้าว
เต็มเมล็ด จากคุณลักษณะทางมอร์โฟโลจี 2 คุณลักษณะ คือ 
ความยาวแกนหลัก และความยาวแกนรอง จากการสุ่มเมล็ดข้าว 
50 เมล็ดข้าวจากทั้ง 3 ยี่ห้อ พบว่าความยาวแกนหลักเฉลี่ยอยู่ที่ 
7.57 มิลลิเมตร โดยจะจ าแนกประเภทข้าวหักเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ปลายข้าว ข้าวหัก และข้าวหักใหญ่ โดยการสอนตัวจ าแนก
ประเภทข้าวหักด้วยวิธีการเรียนรู้แบบมีผู้สอนโดยใช้ลีสท์สแควร์
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีนที่มีเรเดียลเบสิสฟังก์ชั่นเป็นใจกลาง
ของมัน แล้ววัดความแม่นย าที่ได้จากการใช้การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลแบบ ลีฟ-วัน-เอาท์ ซ่ึงความแม่นย าที่ได้โดยเฉลี่ย
ของการจ าแนกเมล็ดข้าวหักอยู่ที่ 92.13% [8] 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
การวิ เคราะห์คุณ ภ าพข้ าวไร ซ์ เบอร์รี่ จ ากภาพถ่ าย ด้ วย
คุณลักษณะสีมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี แบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนการสอนให้ระบบเรียนรู้ข้อมูล (Training data) และ
ส่วนการทดสอบระบบ  (Testing data) ซ่ึงทั้ ง 2 ส่วน จะมี
ขั้นตอนที่เหมือนกันคือ 1) ถ่ายภาพเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วย
กล้องดิจิตอล 2) น าภาพเมล็ดข้าวเข้ากระบวนการแยกส่วนภาพ 
(Segmentation)  เพื่ อ ท า ก า ร ล บ พื้ น ห ลั ง  ( Background 
Subtraction) 3)น าภ าพที่ ได้ มาส กัดคุณ ลักษณ ะ (Future 
Extraction) เพื่อหาลักษณะเด่นของเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยจะ
ใช้ค่าสีของแต่ละพิกเซลของเมล็ดข้าว 4) ใช้เทคนิคการเรียนรู้
เครื่องจักร (Machine Leaning) ในการสร้างโมเดลส าหรับการ
จ าแนกคุณ ภ าพของเมล็ด  ซ่ึ งจะแบ่ งข้ อ มูล เพื่ อทดสอบ
ประสิทธิภาพของโมเดล ด้วยวิธีการตรวจสอบไขว้ (Cross-
Validation) โดยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วน 5) เม่ือผลการ
จ าแนกสีของแต่ละพิกเซลจะน ามาหาอัตราส่วนต่อพิกเซลทั้ง
เมล็ด เพื่อให้ได้ร้อยละคุณภาพของเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่  

    โดยในงานวิจัยน้ี ท าการทดสอบ 3 เทคนิค คือ เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) เทคนิคซัพพอรต์เวกเตอร์แมชชีน 
(Support Vector Machine) หรือ เทคนิคโครงข่ายประสาท
เทียม (Neural Network) และใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพ 3 วิธี
คือ ค่าความแม่นย า (Precision) เป็นการวัดความสามารถในการ
ที่จะขจัดข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องออกไป  ค่าความระลึก (Recall) 
การวัดความสามารถของระบบในการดึงข้อมูลที่เก่ียวข้องออกมา  
ค่าอัตราการรู้จ า (F-Measure) เป็นค่าเฉลี่ยของ Precision และ 
Recall [9] 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการจ าแนกคุณภาพข้าว 
 
สมการที่ใช้หาค่า Precision, Recall และ F-Measure 
                                                (1) 

 
                                                          (2) 
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                  (3) 
 
โดยที่  TP คือ ค่าที่เครื่องจักรทายถูก ผลเฉลยบอกถูก  
         TN คือ ค่าที่เครื่องจักรทายผิด ผลเฉลยบอกผิด 
         FP คือ ค่าที่เครื่องจักรทายถูก ผลเฉลยบอกผิด 
         TN คือ ค่าที่เครื่องจักรทายผิด ผลเฉลยบอกถูก 
 
    การทดลองจะใช้กลุ่มข้าวกล้องสีด ากับสีแดง เป็นข้อมูล
ชุดสอน และใช้กลุ่มสีด า สีด าน้ าตาล สีน้ าตาลแดง และสีแดงเป็น
ข้อมูลในการทดสอบ การทดสอบข้อมูลน าเข้าจะเป็นพิกเซล 
ผลลัพธ์เป็นการท านายว่าพิกเซลน้ันอยู่ในกลุ่มสีอะไร จากน้ันจะ
น าทุกพิกเซลในเมล็ดค านวณหาร้อยละของพิกเซลสีด า ซ่ึงเป็น
พิกเซลที่บอกถึงคุณภาพของเมล็ด  
 

4. ผลการด าเนินงาน 
ในการทดลองใช้เมล็ดข้าวจาก 2 แหล่ง จากห้างสรรพสินค้า และ
จากเกษตรกรผลิตเองโดย ข้าวจากห้างสรรพสินค้า มี 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มสีด า และสีด าน้ าตาล ข้าวจากเกษตรกร มี 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสี
ด า กลุ่มสีด าน้ าตาล กลุ่มสีน้ าตาลแดง และสีแดง รวมเป็น 6 
กลุ่ม ใช้กลุ่มละ 100 เมล็ด รวมใช้เมล็ดในการทดลอง 600 เมล็ด 
ข้าวที่ใช้ในการ Train data คือ กลุ่มสีด า และกลุ่มสีแดง ข้าวที่
ใช้ในการ Test คือ กลุ่มสีด า กลุ่มสีด าน้ าตาล กลุ่มสีน้ าตาลแดง 
และกลุ่มสีแดง 
 

      
              กลุ่มข้าวสีด า                               กลุ่มข้าวสีแดง 

       
           กลุ่มข้าวสดี าน้ าตาล                     กลุ่มข้าวสีน้ าตาลแดง 

ภาพที่ 5 เมล็ดขา้วกล้องไรซ์เบอร์ร่ีที่ใช้ในการทดลอง 
 

4.1 การถ่ายภาพ 
การถ่ายภาพเมล็ดข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ในงานวิจัยน้ี ท าการ
ก าหนดสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ดังน้ี 1) กล้องดิจิตอล ตั้งค่ารู

รับแสง F2.8 ค่าความไวแสง  200 โฟกัสแบบปรับมือ 2) เลนน์
มาโคร ที่มีระยะเลนส์ซูม 45.00 มิลลิเมตร 3) ฐานตั้งกล้องเพื่อ
ช่วยยึดให้ตัวกล้องมีระยะของความสูง มุม และทิศทางคงที่ 
ก าหนดระยะระหว่างฐานวางเมล็ดข้าวกับกล้องห่างกัน 27 
เซนติ เมตร  และ 4) หลอดไฟ แอลอีดี  (LED) แบบ Cool 
Daylight ขนาด 6.5 W ทั้งหมด 4 หลอด 
 

 
ภาพที่ 6 การตัง้กล้องในการถ่ายภาพ 

 
4.2 การประมวลผลภาพ 
กระบวนการท าความสะอาดภาพ น าภาพถ่ายเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์
รี่ที่ถ่ายเสร็จทั้งหมด มาท าการลบฝุ่นผง ฝุ่นละออง บริเวณรอบๆ 
เมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
 

     
ภาพที่ 7 การลบฝุ่นผงออกจากแบล็คกราวด์ (Background) 

 
    การลบพื้นหลังจากเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่  ในงานวิจัยน้ีใช้วิธีหา
ค่าแบ่ งส่วน (Thresholding) ด้วยฮีสโตแกรม (Histogram) 
ระหว่างพื้นหลังกับเมล็ดข้าว [10] เม่ือใช้ฮีสโตแกรมมาวิเคราะห์
ภาพ ดังในภาพที่ 9 สีของเมล็ดข้าวจะมีค่าความเข้มแสงต่ าเข้า
ใกล้ค่า 0 และสีของฉากหลังจะมีค่าความเข้มแสงสูงเข้าใกล้ 255 
การเลือกค่าแบ่งส่วน จะพิจารณาจากค่าความถี่ที่น้อยที่สุดของ
ฮีสโตรแกรม ตามอัลกอริทึมในภาพที่ 8 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลค่า Thresholding 

กลุ่มส ี Thresholding 
สีด า 141 
สีแดง 90 

 

 
ภาพที่ 8 อัลกอริทึมหา Threshold 

 

 
ภาพที่ 9 ฮีสโตแกรม ของพ้ืนหลังกับเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

 
ภาพที่ 10 ผลจากการลบพ้ืนหลังภาพเมล็ดข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 

  
  การตัดแบ่งเมล็ดเพื่อท าการวิเคราะห์ ในงานวิจัยน้ีจะเก็บข้อมูล
สีทีละ 1 เมล็ด ในภาพที่ 10 เม่ือแยกพื้นหลังออกจากเมล็ดแล้ว 
จะตัดแบ่งภาพเมล็ดออกเป็น 30 ภาพ ด้วยการเลือกพื้นที่ที่สนใจ 
(Region of Interest: ROI) และ น าภ าพ เม ล็ ด เข้ า ไป ส กั ด
คุณลักษณะสีทีละภาพ ดังภาพที่ 11 
 

 
ภาพที่ 11 การแบ่งเมล็ดขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 

 
4.3 คุณลักษณะสี (Color Feature) 
สีของเมล็ด สีด าเป็นสีที่มีคุณภาพข้าวสูง จากสารแอนโทไซยานิน  
สีแดงเป็นสีที่มีคุณภาพข้าวต่ า การวัดคุณภาพจึงใช้ค่าส ีโดยเก็บ
ค่าสีจากพิกเซลของภาพเมล็ดข้าวด้วยโมเดลสีอาร์ จีบี (RGB 
Color model) ซ่ึงในแต่ละเมล็ดจะมีจ านวนพิกเซลไม่เท่ากัน 
การเก็บข้อมูลค่าพิกเซลอยู่ในรูปแบบตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะสีของข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและผลเฉลย 

Seed Pixel Red Green Blue Class 

1 1 15 14 20 Black 

1 2 17 17 19 Black 

2 1 18 18 20 Black 

2 2 20 20 22 Black 

2 3 21 21 23 Black 

3 1 124 19 0 Red 

3 2 125 20 1 Red 

4 1 124 19 0 Red 

4 2 128 21 5 Red 

5 1 131 24 8 Red 

 
4.4 ประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
จากการทดลองกับโมลเดลทั้ง 3 ตัว คือ Decision Tree , SVM 
และ Neural Network ได้ผลดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล 

Classifier Precision Recall F-Measure 
Neural Network 99.36 99.24 99.30 
Decision Tree 99.24 98.96 99.19 
SVM 99.32 99.20 99.25 
 
4.5 เกณฑ์คุณภาพของสี 
เกณฑ์ในการแบ่งคุณภาพเมล็ดด้วยสี โดยพิจารณาร้อยละของ
พิกเซลสีด าในเมล็ด ด้วยสมการคณิตศาสตร์น้ี 
 

                               (4) 
 
โดยที่  p คือ จ านวนพิกเซลสีด า 
         n คือ จ านวนพิกเซลของเมล็ด 
ผลจากการจ าแนกพิกเซลของแต่ละเมล็ดแล้วน ามาหาร้อยละ
ของพิกเซล ตัวอย่างการทดลองจะได้ผลในตารางที่ 4  
 
 
 
 

ตารางที่ 4 ร้อยละของข้าวไรซ์เบอร์ร่ีที่วิเคราะห์ได ้

แหล่งที่มา ร้อยละของสีด า ร้อยละของสีแดง 
ห้างสรรพสินค้า 
ข้าวสีด า 99.18 0.82 
ข้าวสีด าน้ าตาล 80.96 19.04 
เกษตรกร 
ข้าวสีด า 98.94 1.06 
ข้าวสดี าน้ าตาล 34.64 65.36 
ข้าวสีน้ าตาลแดง 12.60 87.40 
ข้าวสีแดง 3.06 96.94 
 
     จากร้อยละที่ได้น ามาแบ่งเป็นกลุ่มคุณภาพ 5 กลุ่มเพื่อใช้ใน
การคัดคุณภาพของเมล็ดข้าว ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 เกณฑ์คุณภาพสีของเมล็ดข้าว 
กลุ่มที่ ร้อยละของพิกเซลสีด า การแปลคุณภาพ 

1 80 ขึ้นไป ดีมาก 
2 60-79 ด ี
3 40-59 ปานกลาง 
4 20-39 ต่ า 
5 น้อยกว่า 20 ต่ ามาก 

 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าคุณลักษณะสีสามารถใช้
วิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่สีได้ดี โดยใช้
เค รื่อง จักรการ เรี ยนรู้  โครงข่ ายป ระสาท เที ยม (Neural 
network) เพราะ ค่าความถูกต้องในการท านายของโมเดล และ 
ค่าการตรวจพบสีที่ ถูกต้องของโมเดล  มีค่าสูงใกล้ เคียงกัน 
มากกว่า ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และแผนภาพต้นไม้การ
ตัดสินใจ  
     เม่ือน าทุกพิกเซลที่ ได้จากการท านายค านวณร้อยละของ
พิกเซลสีด าจะได้คุณภาพของเมล็ดข้าวกล้อง ดังตัวอย่างภาพที่ 
12-13 

 
(ก)      (ข)              (ค)      (ง)              (จ)      (ฉ) 

ภาพที่ 12 (ก) (ค) (จ) แสดงผลการท านายสีพิกเซลข้าวจากห้างสรรพสนิค้า 
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(ก)    (ข)    (ค)      (ง)      (จ)      (ฉ)        (ช)       (ซ) 

ภาพที่ 13 (ก) (ค) (จ) (ช) แสดงผลการท านายสีพิกเซลข้าวจากเกษตรกร 
 

   ผลจากการวิเคราะห์คุณภาพข้าวไรซ์เบอร์รี่จากภาพถ่าย ด้วย
คุณลักษณะสี ในข้าวที่มาจากห้างสรรพสินค้า 150 เมล็ด และ
ข้าวจากเกษตรกร 150 เมล็ด  
 

 
ภาพที่ 14 การเปรียบเทียบคุณภาพค่าสีของเมล็ดข้าวจาก 2 แหล่ง 

 
     จากกราฟ เมล็ดข้าวกล่องไรซ์เบอร์รี่ที่มาจากห้างสรรพสินค้า
มีปริมาณสูงกว่าเมล็ดข้าวที่มาจากเกษตรกร ในช่วงคุณภาพดี
มาก และคุณภาพดี ส่วนข้าวของเกษตรเกษตรจะมีคุณภาพปาน
กลางถึงคุณภาพต่ ามากในปริมาณที่สูงกว่า การคัดคุณภาพข้าว
กล้องไรซ์เบอร์รี่ด้วยสีสามารถช่วยจ าแนกข้าวคุณภาพข้าวได้ ถ้า
เกษตรคัดสีของข้าวจะช่วยให้สามารถขายข้าวได้ราคาดีขึ้น     
     ข้อเสนอแนะของงานวิจัย การถ่ายภาพต้องมีการควบคุมแสง
มากขึ้น เพราะเงาสะท้อนของไฟที่ตกกระทบบนเมล็ดข้าวอาจท า
ให้ผลการท านายมีความผิดพลาด การทดลองอาจเพิ่มการ
วิเคราะห์โมเดลสีอ่ืน หรือทดสอบการถ่ายภาพจากอุปกรณ์อ่ืน 
เช่น โทรศัพท์มืถือ เพื่อพัฒนาเป็นแอพพลิเคชันต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการช่วยลดปัญหาอาการ
ต่างๆของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บ้านเพียงล าพัง หรือ อยู่คนเดียว
เรื่อง ระบบค านวณการเดินหมากฮอสโดยใช้การวิเคราะห์รูปภาพ 
เม่ือลูกหลานออกไปท างานปัญหาต่างๆที่ตามมาของผู้สูงอายุที่
ต้องอาศัยอยู่เพียงล าพังน้ันมีผลกระทบต่างๆต่อตัวเองค่อนข้าง
สูง ปัญหาแรกที่เจอคือ การที่ผู้สูงอายุรู้สึกน้อยใจ คิดถึงลูกหลาน
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-80 ปี และอาศัย
อยู่ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ (1) ส่วนการวิเคราะห์
รูปภาพ (2) ส่วนการวิเคราะห์การเดินหมากฮอส (3) ส่วน
แสดงผลส าหรับผู้ใช้งาน 

ผลการวิจัยพบว่าหลังจากการทดสอบใช้งานระบบ
ค านวณการเดินหมากฮอสโดยใช้การวิเคราะห์รูปภาพ กับ
ผู้สูงอายุทั้ง 10 คนแล้ว มีผู้สูงอายุถึง 4 คนที่ผลการประเมิน
พบว่าเครียดน้อย และมีอีกถึง 4 คนที่ผลการประเมินพบว่า
เครียดปานกลาง มีเพีบง 1 คนที่เครียดมาก และอีก 1 คนเครียด
มากที่สุด  
 

ABSTRACT 
This research The study aims to help reduce the 
symptoms of the elderly who live alone or are alone 
story house. The system calculates the path checkers 
using image analysis. When your children out to work 
on the various problems of the elderly who live alone 
and have various effects on himself rather high. The first 
issue tackled was The elderly feel neglected Think 
about the target audience is children aged between the 
ages of 60-80 years and living in the downtown district. 
Phitsanulok The tools used in this research is divided 
into three main parts: (1) the image analysis (2) gait 
analysis Checkers (3) Display for users. 

The results showed that after testing the 
system to calculate the checkers using image analysis. 
Seniors 10 people, the elderly up to 4 people 
evaluated were less stressed and have more than 4 
people, the evaluation found that stressful moderate 
priesthood Bong 1 very stressful and 1 other stressful. 
the best 

1. บทน ำ 
ปัญหาต่างๆของผู้สู งอายุที่ต้ องอาศัยอยู่ เพียงล าพั ง น้ั น มี
ผลกระทบต่างๆต่อตัวเองค่อนข้างสูงปัญหาแรกที่เจอคือ การที่
ผู้สูงอายุรู้สึกน้อยใจ คิดถึงลูกหลาน เน่ืองจากต้องอยู่คนเดียว จึง
มีอาการคิดมากวิตกกังวลน้อยใจว่าลูกหลานไม่รัก ปล่อยให้ตน
อยู่เพียงล าพัง ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อร่างกายผู้สูงอายุเป็นอย่าง
มาก ผู้สูงอายุจะไม่รู้สึกอยากรับประทานอาหาร มีความรู้สึกไม่
อยากท าอะไรทั้งน้ัน และส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจ หรือมีโอกาส
เกิดโรคต่างๆขึ้นได้ง่าย ต่อมาคือจากการที่ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่
เพียงล าพังน้ัน จึงไม่มีการพูดคุย หรือการสนทนากับใคร ผู้สูงอายุ
จะรู้สึกอึดอัด ต้องการการพูดคุย การสนทนา ซ่ึงปัญหาน้ีส่งผล
กระทบตรงๆต่อร่างกายผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะเกิดอาการเบื่ อ
อาหาร เบื่อสิ่งต่างๆรอบตัว ซ่ึงความต้องการของผู้สูงอายุน้ันคือ
ต้องการการดูแลเอาใจใส่ พูดคุย ให้ความส าคัญ ปัญหาต่อมาของ
การที่ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่เพียงล าพังน้ันคือภาวะซึมเศร้า เป็น
ผลมาจากการรวมกันของปัญหาหลายๆอย่างจากข้างต้นทั้ง 
น้อยใจ คิดถึงลูกหลาน รู้สึกแปลกแยก[1]  

รู้สึกว่าตนเองน้ันไม่ส าคัญ อาจน าไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่มีใคร
คาดคิดน้ันคือ การฆ่าตัวตาย ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยาก
เกิดขึ้น จากการศึกษาพบว่าการที่ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท าเม่ือต้อง
อยู่บ้านโดยล าพังน้ันเป็นผลดีต่อสภาพร่างกายและจิตใจของ
ผู้สูงอายุ น่ันคือจะได้ช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวล ความเครียด 
และช่วยให้ผู้สูงอายุมีที่รับฟังหรือพูดคุยในชีวิตประจ าวัน เม่ือ
สภาพจิตใจดี ร่างกายก็จะตอบสนองไปในด้านที่ดีด้วย ซ่ึงจะช่วย
ให้ลูกหลานรู้สึกสบายใจเพิ่มขึ้นได้ เ ม่ือผู้สูงอายุมีความสุข 
ปราศจากอาการซึมเศร้าหรือความวิตกกังวล[2] 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ต้องการมีกิจกรรมยามว่างใน

การออกก าลั งกายและฝึกทั กษะทางความคิ ด
จินตนาการ และฝึกสมาธิ 

2. เพื่อประดิษฐ์ระบบค านวณการเดินหมากฮอสมาเป็น
ทางเลือกของการผ่อนคลายความเครียด วิตกกังวล 
หรือซึมเศร้าของผู้สูงอายุ 
 

ขอบเขตของงำนวิจัย 
1. การศึกษาครั้ง น้ี มุ่งศึกษาเฉพาะสภาพจิตใจและ

ร่างกายของผู้สู งอายุ  คือ อารมณ์ , ความรู้ สึ ก , 
จินตนาการ, สมาธิ 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ เฉพาะผู้สูงอายุที่มี
อายุระหว่าง 60 ถึง 80 ปี จ านวน 10 คน 

3. การศึกษาครั้งน้ี มุ่งเน้นที่การใช้อุปกรณ์ในการศึกษา
คือ กระดานเล่นหมากฮอสให้ผู้สูงอายุได้ทดลองใช้
งาน โดยประดิษฐ์ด้วยการติดกล้องในการวิเคราะห์
รูปภาพ 

 
2. ทฤษฎแีละงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
2.1 Image processing การน าภาพมาประมวลผลหรือคิด
ค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ โดยมีขั้นตอนต่างๆ ที่ส าคัญ คือ การท าให้
ภาพมีความคมชัดมากขึ้น การก าจัดสัญญาณรบกวนออกจาก
ภาพ การแบ่งส่วนของวัตถุที่เราสนใจออกมาจากภาพ เพื่อน า
ภาพวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง 
และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุในภาพ จากน้ันเราสามารถน า
ข้อมูลเชิงปริมาณเหล่าน้ีไปวิเคราะห์ และสร้างเป็นระบบ[3] 

 

ภำพที่ 1 กระบวนการท างานของ image processing 
 
2.2 Tkinter เป็นโมดูลที่พัฒนามาจาก Tk GUI Toolkit ซ่ึงทา
งานอยู่บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์มาก่อน ไพธอนได้เลือกโมดูลน้ี
ในการพัฒนากราฟิกบนไพธอนเป็นหลัก  Tkinter ให้ความ
หลากหลายของการควบคุมเช่น ปุ่ม ป้ายและกล่องข้อความ , 
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์แบบ GUI การควบคุมเหล่าน้ีมักจะ
เรียกว่าการควบคุมหรือส่วนประกอบ[4] 

 
    ภำพที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบ GUI 

 
3.วิธีด ำเนินงำนวิจัย 

 
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

1. คอมพิวเตอร์ windows 10 
2. โปรแกรม Atom 
3. โปรแกรมต่างๆใน Microsoft 
4. กล้อง HD เว็บแคม 
5. กระดานหมากฮอสพร้อมตัวหมาก 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
1. แบบสอบถาม 
2. บทความหรืองานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง 

 
3.2 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย    
การสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัยคครั้งน้ีคือการสร้างตัวกระดาน
หมากฮอสพร้อมติดตั้ งกล้ องเ ว็ปแคมเพื่อถ่ายภาพน า ไป
ประมวลผล 

ภำพที่ 3 กระดานหมากฮอสที่ติดกล้อง 
 
การด าเนินงานในระบบค านวณการเดินหมากฮอสโดย

ใช้การวิเคราะห์รูปภาพจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ส่วนการวิเคราะห์รูปภาพ 
2. ส่วนการวิเคราะห์การเดินหมากฮอส 
3. ส่วนแสดงผลส าหรับผู้ใช้งาน 
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3.2.1 ส่วนกำรวิเครำะห์รูปภำพ 
เป็นส่วนที่ระบบน ารูปภาพเข้ามาประมวลผลเพื่อแยกสีในการหา
ตัวหมากเพื่อน าไปวิเคราะห์การเดินของหมาก ใน1รูปจะ
วิเคราะห์หาสีทั้งหมด 6 สี ประกอบไปด้วย สีขาว สีด า สีแดง สี
น้ าเงิน สีเขียว และสีเหลือง เม่ือวิเคราะห์แยกสีได้แล้วจะน ามา
สร้างเป็นตารางหมากฮอสดังน้ี 

  ภำพที่ 4 ภาพที่ได้จากกล้อง 

           ภำพที่ 5 ผลการแยกสีหาตัวหมาก 
 
ต่อไปเป็นการสร้าง BOARD_ARRAY ขึ้นมาเพื่อเก็บต าแหน่งตัว
หมากโดยการใช้พิกัดของรูปและผลการแยกสีมาวิเคราะห์ร่วมกัน
เพื่อให้ได้เป็น BOARD_ARRAY ที่สมบูรณ์ 

  ภำพที่ 6 BOARD_ARRAY            ภำพที่ 7 พิกัดของรูปภาพ 

                      ภำพที่ 8 พิกัดของรูปภาพ 
 
จากน้ันน าทั้งหมดมาค านวณเพื่อสร้าง BOARD_ARRAY ขั้นมา 
ได้ผล ดังน้ี 
 

 

     ภำพที่ 9 ผลการวิเคราะห์BOARD_ARRAY ที่ได้จากรูปถ่าย 
 
3.2.2 ส่วนกำรวิเครำะห์กำรเดินหมำกฮอส 
ขั้นตอนน้ีเป็นการน าเอา ผลการวิเคราะห์BOARD_ARRAY ที่ได้
จากรูปถ่าย มาวิเคราะห์การเดินของหมากฮอสโดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังน้ี 

ภำพที่ 10 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
จากขั้นตอนการท างาน สามารถแยกกระบวนการท างานได้ดังน้ี 
กรณีที่ 1 ตรวจสอบการจบเกมส์ 

1. เม่ือตรวจสอบ BOARD_ARRAY แล้วไม่พบหมาก
สีใดเลยจึงสรุปได้ว่า เกมส์ยังไม่เริ่ม 
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             ภำพที่ 11 กระดานเปล่า 
 

2. เม่ือตรวจสอบ BOARD_ARRAY แล้วไม่พบหมาก
สีแดงและสีเขียว จึงสรุปได้ว่า ผู้เล่นชนะ 

        ภำพที่ 12 ไม่พบหมากสีแดงและสีเขียว 
 

3. เม่ือตรวจสอบ BOARD_ARRAY ทั้งกระดานแล้ว
ไม่พบหมากสีน้ าเงินและสีเหลือง จึงสรุปได้ว่า 
คอมพิวเตอร์ชนะ 

ภำพที่ 13 ไม่พบหมากสีน้ าเงินและสีเหลือง 
 

4. เม่ือตรวจสอบ BOARD_ARRAY ทั้งกระดานแล้ว
พบว่าเหลือสีแดง1ตัว น้ าเงิน1ตัว จึงสรุปได้ว่า 
เสมอ 

ภำพที่ 14 พบว่าเหลือสีแดง1ตัว น้ าเงิน1ตัว 
 

5. เม่ือตรวจสอบ BOARD_ARRAY ทั้งกระดานแล้ว
พบว่าเหลือสีแดง1ตัว เหลือง1ตัว จึงสรุปได้ว่า 
เสมอ 

 

 
6. เม่ือตรวจสอบ BOARD_ARRAY ทั้งกระดานแล้ว

พบว่าเหลือสีน้ าเงิน1ตัว เขียว1ตัว จึงสรุปได้ว่า 
เสมอ 

ภำพที่ 16 พบว่าเหลือสีน้ าเงิน1ตัว เขียว1ตัว 
 

7. เม่ือตรวจสอบ BOARD_ARRAY ทั้งกระดานแล้ว
พบว่าเหลือสีน้ าเงิน1ตัว เหลือง1ตัว จึงสรุปได้ว่า 
เสมอ 

ภำพที่ 17 พบว่าเหลือสีน้ าเงิน1ตัว เหลือง1ตัว 
 

กรณีที่ 2 ตรวจสอบฮอสที่สามารถกินได้ 
 เ ม่ือตรวจสอบ BOARD_ARRAY แล้วพบว่ามีฮอสที่
สามารถกินได้ จึงค านวณการกินพร้อมแสดงผล 

           ภำพที่ 18 มีฮอสที่สามารถกินได้ 

ภำพที่ 15 พบว่าเหลือสีแดง1ตัว เหลือง1ตัว 
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กรณีที่ 3 ตรวจสอบหมากธรรมดาที่สามารถกินได้ 
 เม่ือตรวจสอบ BOARD_ARRAY แล้วพบว่ามีหมากที่
สามารถกินได้ จึงค านวณการกินพร้อมแสดงผล 
 
 
 
 
 
 
                ภำพที่ 19 มีหมากที่สามารถกินได้ 
 
กรณีที่ 4 ตรวจสอบหมากธรรมดาที่สามารถเดินได้ 
 เม่ือตรวจสอบ BOARD_ARRAY แล้วพบว่ามีหมากที่
สามารถเดินได้ จึงค านวณการเดินพร้อมแสดงผล 
 
 
 
 
 
 

     ภำพที่ 20 มีหมากที่สามารถเดินได้ 
 

กรณีที่ 5 ตรวจสอบฮอสที่สามารถเดินได้ 
 เ ม่ือตรวจสอบ BOARD_ARRAY แล้วพบว่ามีฮอสที่
สามารถเดินได้ จึงค านวณการเดินพร้อมแสดงผล 
  
 
 
 
 
 

ภำพที่ 21 มีฮอสที่สามารถเดินได้ 
 
กรณีที่ 6 ตรวจสอบฮอสที่ไม่สามารถเดินได้ 
 เม่ือตรวจสอบ BOARD_ARRAY แล้วพบว่าไม่มีฮอสที่
สามารถเดินได้ จึงแสดงผลการจบเกมส์ และสรุปได้ว่า ผู้เล่นชนะ 
  
 
 
 
                     
 

      ภำพที่ 22 ไม่มีฮอสที่สามารถเดินได้ 

3.2.3 ส่วนแสดงผลส ำหรับผู้ใช้งำน 
ส่วนแสดงผลส าหรับผู้ใช้งานน้ี ใช้โมดูล Tkinter ใน

การสร้างโดยมีลักษณะของตัวส่วนแสดงผลดังน้ี 

        ภำพที่ 23 หน้าจอระบบแสดงผลส าหรับผู้ใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภำพที่ 24 หน้าจอระบบแสดงผลส าหรับผู้ใช้งาน 
 
หมำยเลข 1  ปุ่ม Help 

ปุ่ม Help สามารถช่วยคุณในเรื่องการปิดตัวโปรแกรม 
และยังมีคู่มือการเล่นคอยช่วยบอก กฎกติกาต่างๆ 

หมำยเลขที่ 2 กล้อง 
กล้องที่ติดกับตัวกระดาน 

หมำยเลขที่ 3 กระดานจ าลอง 
จ าลองและแสดงผลการเดินของหมาก 

หมำยเลขที่ 4 ปุ่ม take pictures  
มีหน้าที่ถ่ายรูปจากกล้องแล้วแสดงขึ้นกระดานจ าลอง 

หมำยเลขที่ 5 เวลา  
หน้าจอแสดงเวลาการเล่น เม่ือผู้เล่นเดินหมากเวลาจะ
หยุด และเม่ือคอมพิวเตอร์เดินหมากเวลาจะเดิน มี
เวลาในการเล่น 10 นาที เม่ือครบก าหนด เกมส์จะจบ 

หมำยเลขที่ 6 ปุ่มค านวณ  
เป็นปุ่มที่คิดการเดินของหมากพร้อมแสดงผลขึ้น
กระดานจ าลอง 

หมำยเลขที่ 7 สถานะของเกมส์ 
 สถานะของเกมส์จะแสดงเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ันๆ 
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1.เกมส์ยังไม่เริ่ม 2.ยังไม่หมดเวลา 3.หมดเวลา 4.ผู้เล่น
ชนะ 5.คอมพิวเตอรชนะ 6.เสมอ 

หมำยเลขที่ 8 ผลการค านวณ 
สถานะผลการค านวณเป็นสถานะ การบอกต าแหน่ง
จากต าแหน่งหน่ึงไปยังอีกต าแหน่งหน่ึง ดังน้ี 

 
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล    

ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการเก็บข้อมูลจาก
การตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุจ านวน 10 คน ผู้สูงอายุที่ใช้
ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่า 60 ถึง 80 ปี และ
อาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 

5. ผลกำรทดลอง 
ผลกำรทดลองของฝั่งผู้เล่น 
จากการศึกษาลงพื้นที่เพื่อน าอุปกรณ์ไปทดลองกับผู้สูงอายุ และ
ทดลองใช้ จากแบบสอบถามเรื่องความเครียดน้ันได้ผลดังน้ี 

▫ ผู้สูงอายุคนที่1 เครียดมาก   
▫ ผู้สูงอายุคนที่2 เครียดน้อย     
▫ ผู้สูงอายุคนที่3 เครียดมากที่สุด   
▫ ผู้สูงอายุคนที่4 เครียดปานกลาง  
▫ ผู้สูงอายุคนที่5 เครียดน้อย   
▫ ผู้สูงอายุคนที่6 เครียดน้อย  
▫ ผู้สูงอายุคนที่7 เครียดปานกลาง  
▫ ผู้สูงอายุคนที่8 เครียดปานกลาง 
▫ ผู้สูงอายุคนที่9 เครียดน้อย 
▫ ผู้สูงอายุคนที่10 เครียดปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรทดลองของฝั่งคอมพิวเตอร์ 
จากการทดลองเล่นแบบเต็มเกมส์จ านวน 10 เกมส์ พบว่าฝั่งผู้
เล่นชนะทั้งหมดเน่ืองจาก ฝั่งคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีความคิดค านวณ
ล่วงหน้าเหมือนฝั่งผู้เล่น และยังเดินตามกฎที่ได้เขียนไว้ ท าให้ฝั่ง
คอมพิวเตอร์จึงไม่สามารถชนะฝั่งคนได้ แต่ก็มีโอกาสชนะได้ แต่
ข้อดีของการที่คอมพิวเตอร์ง่ายน้ัน คือ ช่วยลดความเครียดได้ดี 
ไม่ยากเกินความสามารถของผู้สูงอายุที่เล่นจะได้ไม่เกิดอาการ
เครียด เก็บไปคิด หรือหาวิธีชนะให้มากเกินไป 
 

กำรอภิปรำยผล 
จากการศึกษาผลการทดลองใช้อุปกรณ์ อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1.จากการน าอุปกรณ์เข้าไปทดลองกับผู้สูงอายุพบว่า 
ผู้สูงอายุหลายคนมีความเครียดค่อนข้างสูงเ น่ืองจากปัญหาที่
หลากหลายเช่น สถานะทางการเงิน สุขภาพ  

2.หลังจากการทดลองพบว่า ผู้สูงอายุหลายคนมี
ความรู้สึก ชอบ แปลกใหม่กับอุปกรณ์ และผู้สูงอายุหลายคน
บอกว่าเป็นสิ่งที่ดี สามารถช่วยได้ หากอยู่คนเดียว 

3.หลังจากการทดลองพบปัญหาที่ตามมาคือ ผู้สูงอายุ
กลัวการใช้งานคอมพิวเตอร์เน่ืองจากหลายคนบอกว่ากลัวว่าจะ
ใช้งานไม่เป็นหากอยู่คนเดียว หรือไม่มีผู้ช่วยเหลือ 

4.หลังจากการทดลองผู้สูงอายุให้ข้อมูลว่าเป็นอุปกรณ์
ที่สามารถช่วยให้ขยับร่างกายได้ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือ
การออกก าลังกายได้เม่ือเล่น ดีกว่าการนอนหรือน่ังเฉยๆ 

 
แบบฟอร์มแบบสอบถำม 

 
จากการทดลองพบผลของการทดลอง สามารถสรุปผลการ
ทดลองได้ดังหัวข้อต่อไปน้ี 
 
ข้อดี 

 จากการทดสอบการใช้งาน ระบบค านวณการเดิน
หมากฮอสโดยใช้การวิเคราะห์รูปภาพ สามารถช่วยผู้สูงอายุ
ได้ในหลายๆด้านเช่น การช่วยให้ผู้สูงอายุออกก าลังกาย  
ช่วยให้ผู้สูงอายุมีทางเลือกการท ากิจกรรมใช้ชีวิตประจ าวัน
ในแต่ละวันหากมีเวลาว่าง ช่วยให้ลูกหลานที่ไม่อยู่บ้ าน
สบายใจว่าผู้สูงอายุมีกิจกรรมท า เน่ืองจากบางครั้งลูกหลาน
ผู้สูงอายุจะวิตกกังวลว่าผู้สูงอายุจะเหงา และโดดเดี่ยว หาก
มีระบบค านวณการเดินหมากฮอสโดยใช้การวิเคราะห์
รูปภาพมาช่วยจะได้สบายใจขึ้น ช่วยผ่อนคลายความเครียด
ของผู้สูงอายุ เน่ืองจากบางครั้งผู้สูงอายุมีเรื่องให้คิดมาก ท า

 
 
ข้อที ่

 
 

อาการหรือความรู้สึกทีเ่กิดในระยะ 2-4 สัปดาห ์

 
คะแนน 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1. 

 
มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก 

    

 
2. 

 
มีสมาธิน้อยลง 

    

 
3. 

 
หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ 

    

 
4. 

 
รู้สึกเบื่อ เซ็ง 

    

 
5. 

 
ไม่อยากพบปะผูค้น 
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ให้รู้สึกเครียด การเล่นจะช่วยผ่อนคลายได้ ช่วยฝึกสมอง
ของผู้สูงอายุให้คิดมากขึ้น  

กำรพัฒนำต่อยอดในอนำคต 
 ในอนาคตหากได้มีการพัฒนาตัวโปรแกรม สามารถ
พัฒนาการน าแขนกลเข้ามาแทนที่การระบุต าแหน่งแบบใน
ปัจจุบันได้ ยิ่งท าให้ สามารถน าไปใช้งานได้ง่าน และสามารถเข้า
ได้ถึงทุกครอบครัว ท าให้สามารถเล่นคนเดียวได้ กับตัวแขนกล 
ซ่ึงจะท าให้สนุกมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
ผู้วิจัยได้จัดท าระบบลงทะเบียนเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลไทยสามัคคีขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อกระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพและ    ลดโอกาสศูนย์หายของ
ข้อมูล ผู้ ใช้ระบบสามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลด้ วย
กระบวนการที่สะดวกไม่ซับซ้อน นอกจากน้ียั งออก
รายงานที่เหมาะแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้ระบบ
ลงทะเบียนเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไทยสามัคคี และ
ผู้ วิจัยได้ท าการทดลองการใช้งานของระบบจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไทย
สามัคคี จ านวน 10 คน ผลการประเมินความพึงพอใจมี 3 
ส่วน คือ ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเท่ากับ 4.48 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ด้านประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของระบบเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.59 ด้านรูปแบบหน้าเว็บไซต์ของระบบ
เท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 พบว่า
อยู่ในเกณฑ์ดี 
 
ค ำส ำคัญ: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ออกรายงาน 
 

ABSTRACT 
The researcher has created a registration system 
for the Thai Samakkhi Sub-district Child 
Development Center.   The objective is to work 
efficiently. Reduce the loss of data center System 
users can add and edit information in a 
convenient, uncomplicated process. In addition, 
reports that are suitable for administrators, staff, 
parents are faster and more efficient by using the 

registration system of the child development 
center, Thai Samakkhi sub-district and the 
researcher tested the usage of the system from 
the sample Was 10 staff of the Thai Samakkhi Sub-
district Child Development Center. The result of 
the satisfaction assessment consisted of 3  parts: 
The satisfaction with the system was 4.48 and the 
standard deviation was 0 . 5 7  and In terms of 
efficiency and safety of the system equal to 4.16, 
the standard deviation of 0.59 and On the website 
layout of the system, equal to 4.43 with the 
standard deviation of 0.56 Found good. 

 
Keywords: Child Development Center, Report 
 

1. บทน ำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แ ก่ เทศบาล ได้ จัด
การศึกษาปฐมวัยแก่เด็กอายุ ๓-๕ ขวบในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ เทศบาลเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อม
แก่เด็กในวัย ๓-๕ ขวบ ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และมีความพร้อมในการ
เข้ารับการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาส่วนราชการต่าง 
ๆ ที่ด าเ นินการจัดตั้ งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์. (2558, กุมภาพันธ์ 
9) 
 จึงท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไทยสามัคคี
ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงท าให้มี
แนวความคิดที่จะท าการปรับรูปแบบการเ ก็บข้ อ มูล
แบบฟอร์มใบสมัครเรียนของนักเรียนที่เป็นกระดาษท าให้

ระบบลงทะเบียนเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลไทยสำมัคคี 
Registration System of the Child Development Center,  

Thai Samakkhi Sub-district 
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การเขียนข้อมูลผิดพลาดหรือข้อมูลมีการตกหล่นท าให้การ
จัดเก็บข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ  และมีความล่าช้าในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ 
 ผู้วิจัยมีแนวคิดจัดท าระบบลงทะเบียนเรียน 
เพื่อช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ สะดวกต่อการ
ด าเนินงานและลดข้อผิดพลาด ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล
อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่กรอก
ข้อมูลลงทะเบียนเรียนไปจนถึงการออกรายงานข้อมูลมา
เก็บไว้ในแฟ้มเด็กนอกจากน้ียังสามารถออกรายงานยอด
การลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีและออกรายงานพัฒนาการ
ของเด็กในแต่ละปีได้อีกด้วย 

1.1 วัตถุประสงค์ 
1.1.1 เ พื่ อ วิ เ ค ร าะ ห์ แ ละ ออ กแบบ ร ะ บ บ

ลงทะเบียนเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไทยสามัคคี 
1.1.2. เพื่อพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไทยสามัคคี 
1.1.3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

 
1.2 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 ได้แบ่งผู้ใช้ระบบออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไทยสามัคคี ผู้ใช้ทั่วไป 
(ผู้ ปกครอง )  และ เ จ้าห น้าที่  อ .บ .ต ไทยสามัคคี  มี
รายละเอียดดังน้ี 

1.2.1 ส่วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลไทยสามัคคี 
      1) สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ 
         2) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเด็กได้ 
  3) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเจ้าหน้าที่
ได้ 
  4) สามารถออกรายงานข้อมูลเด็กได้ 
 1.2.2 ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป (ผู้ปกครอง) 
  1) สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ 
         2) สามารถค้นหาข้อมูลบุตรหลานได้ 
         3) สามารถดูรายละเอียดประวัติส่วนตัว
ของบุตรหลานตนเองได้ 
        4) สามารถออกรายงานข้อมูลบุตรหลาน
ตนเองได้ 
 1.2.3 ส่วนของ อบต.ไทยสามัคคี 
 1) สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ 
        2) สามารถค้นหาข้อมูลเด็กได้ 
 3) สามารถดูรายละเอียดของเด็กได้ 
 4) สามารถออกรายงานข้อมูลเด็กได้ 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 เจ้าหน้าที่ศูนย์ได้รับประโยชน์ 
1) ช่วยให้การเ ก็บข้อมูลเป็นระเบียบ

สะดวกต่อการด าเนินงานและลดข้อผิดพลาด และความซ ้า
ซ้อนของข้อมูล 

2) ช่วยให้เจ้าหน้าที่ด าเนินงานได้สะดวก
และรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้ผู้ปกครอง 

3) ช่วยลดระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่
กรอกข้อมูลการสมัครเรียนไปจนถึงการออกรายงานข้อมูล
มาเก็บไว้ในแฟ้มเด็ก 
 1.3.2 ผู้ปกครองได้รับประโยชน์ 

1) ความสะดวกรวดเร็วในการพาบุตร
หลานมาลงทะเบียนเรียน 

2) ได้ทราบและออกรายงานพัฒนาการ
ของบุตรหลานผ่านทางเว็บของศูนย์ 

1.3.3 อบต. ไทยสามัคคีได้รับประโยชน์ 
1) ได้รายงานยอดการลงทะเบียนเรียนใน

แต่ละปี 
2) ได้รายงานพัฒนาการของเด็กเล็กในแต่

ละปี  
 

2. ทฤษฎแีละงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนของอ.บ.ต.ต าบลไทย
สามัคคี ซ่ึงต้องใช้ความรู้หลายๆ ด้านในการพัฒนา โดยจะ
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง เพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

2.1 วงจรในการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle)  
  2.1.1 ความหมายของวงจรการพัฒนาระบบ 
หรือที่นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า SDLC เป็นวิธีการที่นักวิเคราะห์
ระบบใช้ในการพัฒนาระบบงาน เพื่อที่จะใช้เรียงล าดับ
เหตุการณ์หรือกิจกรรมที่จะต้องกระท าก่อนหรือกระท าใน
ภายหลัง เพื่อที่จะช่วยให้การพัฒนาระบบงานท าได้ง่ายขึ้น 
(วันนา ทองดี,2551 มกราคม 12) 
 2.1.2 องค์ประกอบของวงจรในการพัฒนาระบบ 
กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้ โดยภายใน
วงจรน้ันจะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นกลุ่มงาน 
หลัก ๆ ดังน้ี (โยธิน ศิริเอ่ียม,2558 กุมภาพันธ์ 29) 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจปัญหา  
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ 
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์  
ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบ  
ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาระบบ  
ขั้นตอนที่ 6 การปรับเปลี่ยน  
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ขั้นตอนที่ 7 บ ารุงรักษา  
2.2 การจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management)  
2.2.1 ความหมายฐานข้อมูล 

   ระบบการ จัดการฐานข้ อ มูล  (Database 
Management System) หรือเรียกย่อย ๆว่า DBMS คือ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือของผู้ใช้เพื่อโต้ตอบข้อมูลซ่ึง 
DBMS จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันหน้าที่ต่าง ๆ ในการ
จัดการข้อมูลรวมทั้งภาษาที่ใช้ท างานกับข้อมูลซ่ึงโดยมาก
ใช้ภาษา SQL ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ด้วยการ
สร้าง การเรียกดูและการบ ารุงรักษาฐานข้อมูลนอกจากน้ี 
DBMS ยังมีหน้าที่ ในการรักษาความม่ันคงและความ
ปลอดภัยของข้อมูลด้วยการป้องกันมิให้ผู้ไม่มีสิทธ์ิการใช้
งานเข้ามาละเมิดข้อมูลในฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางได้
รวมถึงการส ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลในกรณีข้อมูล
เกิดความเสียหายเป็นต้น (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์,2551) 

2.2.2 องค์ประกอบของการจัดการฐานข้อมูล 
(Database Management) (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์,2546) 

ได้แบ่งส่วนประกอบหลัก ๆ เป็น 5 ส่วน 
1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
2) ซอฟต์แวร์ (Software)  
3) ข้อมูล (Data)  
4) โพรซีเยอร์ (Procedure)  
5) บุคลากร (People ware)   

 2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 (ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ,2551)              ได้
ศึกษาวิจัยเก่ียวข้องกับระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยการพัฒนาน้ันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการจัดรับ-ส่ง การจัดเอกสารและการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เ อ ก ส า ร ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้พัฒนาระบบโดยใช้เครื่องมือ
Microsoft Visual Studio 2005  ในส่ วนที่ ติ ด ต่ อ กับ
ผู้ใช้งานและประมวลผลข้อมูลโปรแกรม Microsoft excel 
2003เป็นส่ วนแสดงรายงานและระบบฐานข้ อ มูล 
Microsoft SQL Server 2005 เป็นฐานข้อมูล ผลจากการ
ทดลองใช้งานระบบโดยการประเมินด้วยแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ใช้มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก และ
ลักษณะระบบมีความพึงพอใจมากที่สุดพบวาสามารถช่วย
จัดเอกสาร สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ 
3.ด ำเนินกำรวิจัย 

3.1 ขั้นตอนกำรดด ำเนินกำรวิจัยประกอบด้วย  
5 ขั้นตอน ดังนี ้
 3.1.1 ศึกษาปัญหาของระบบ 

 เน่ืองจากการเก็บข้อมูลแบบฟอร์มใบสมัครเรียน
ของนักเรียนที่เป็นกระดาษท าให้การเขียนข้อมูลผิดพลาด
หรือข้อมูลมีการตกหล่นท าให้การ จัดเ ก็บข้อมูล ไ ม่มี
ประสิทธิภาพ  และมีความล่าช้าในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ 
 3.1.2 เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
 การพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสามารถจัดการข้อมูลเด็ก การจัดการข้อมูลนักเรียน ที่
มีความถูกต้องสมบูรณ์ และสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ 
 3.1.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
  จากการศึกษาระบบง านและปัญห าข อง
ระบบงานเก่ียวกับการกรอกข้อมูล พบว่ายังไม่มีแบบฟอร์ม
ที่ถูกเก็บไว้ในระบบแต่เป็นการเก็บแบบฟอร์มรูปแบบ
เอกสาร จึงท าให้การค้นหาหรือแก้ไขข้อมูลยากต่อการ
ด าเนินงานและเสียเวลาเป็นอย่างมาก  
  จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นน้ี ผู้วิเคราะห์และ
ออกแบบจึงได้ออกแบบระบบลงทะเบียนเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ ดังน้ี 

 
ภำพที่ 1 

 
 
ภาพที่ 1 สามารถอธิบายการท างานของผู้ที่

เ ก่ียวข้องกับระบบได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไทยสามัคคี จัดการการ
กรอกข้อมูลเด็กและการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล ส่วนที่2 
ผู้ปกครองสามารถเรียกดูข้อมูลของบุตรหลานตนเองได้
และ ส่วนที่3 เจ้าหน้าที่อ.บ.ต ไทยสามัคคี สามารถเรียกดู
ข้อมูลเด็กได้ทั้งหมด 

227



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 
ภำพที่ 2 แสดงรายละเอียด (Context Diagram)ระบบ
ลงทะเบียนเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไทยสามัคคี 

 
Input data flow0: ข้อมูลการสมัครเรียน , ข้อมูลการ
รายงานตัว, ข้อมูลพัฒนาการ , ความต้องการทราบยอด
การลงทะเบียนเรียนในแต่ละปี 
Output data flow: ใ บส มัค ร , ใ บ ร าย ง านตั ว , ใ บ
พัฒนาการ, จ านวนเด็กของแต่ละปี, ออกรายงาน 
Description: ลงทะเบียนเรียน 

3.1.4 เครื่องมือวิจัย 
 1) ระบบปฏิบัติการ Microsoft windows 
10  
 2) โปรแกรม Microsoft Visual Studio 
14.0 

3) โปรแกรม AppServ 8.5.0 
3.1.5 กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชากร คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเพื่อ
วิเคราะห์ระบบลงทะเบียนเรียนศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ ก 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไทย
สามัคคี ผู้ปกครองและ เจ้าหน้าที่ อ.บ.ต ไทยสามัคคี 
 

4. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
กระบวนการประเมินความพึงพอใจมีวัตถุประสงค์เพื่อวัด
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่มีต่อระบบลงทะเบียน
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไทยสามัคคี 

ตำรำงที่ 1 การประเมินด้านความพึงพอใจต่อการ
ใช้ระบบ 

รำยกำรประเมิน �̅� S.D. 
กำร
แปล
ผล 

1. ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ 4.7 0.48 ดี
มาก 

2. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลใน
ระบบ 

4.6 0.51 ดี
มาก 

รำยกำรประเมิน �̅� S.D. 
กำร
แปล
ผล 

3. ความสะดวกในการใช้งานของ
ระบบ 

4.5 0.52 ดี 

4. ความหลากหลายของข้อมูลใน
ระบบ 

4.2 0.63 ดี 

5. การใช้ประโยชน์จากระบบ 4.4 0.69 ดี 
สรุปรายการประเมิน 4.48 0.57 ดี 
 
ตารางที่ 1 สรุปมีค่าเฉลี่ยโดยรวมในด้านความ

พึงพอใจต่อการใช้ระบบเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57 แสดงผู้ใช้งานระบบมีความพึง
พอใจต่อระบบด้ านความพึ งพอใจต่อการ ใช้ ร ะบบ 
(Evaluation of system satisfaction test) อยู่ในระดับ
ดี 
 
ตำรำงที่ 2 การประเมินด้านด้านประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบ 

รำยกำรประเมิน �̅� S.D. 
กำร
แปล
ผล 

1. ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 4.4 0.69 ดีมาก 
2. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูล
ที่ต้องการได้ 

3.7 0.67 ดีมาก 

3. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วใน
การตอบสนองของระบบ 

4.0 0.66 ดี 

4. ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน 4.0 0.47 ดี 
5. มีการจัดการระดับความ
ปลอดภัยหรือก าหนดสิทธ์ิในการ
เข้าถึงข้อมูล 

4.7 0.48 ดี 

สรุปรายการประเมิน 4.16 0.59 ดี 
 
สรุปมีค่าเฉลี่ยโดยรวมในด้านน้ีเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.59 แสดงผู้ใช้งานระบบมีความพึง
พอใจต่อระบบด้านสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ
(Assessing the rights and security of systems test)
อยู่ในระดับดี 
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ตารางที่  3 สรุปมีค่าเฉลี่ยโดยรวมในด้ าน น้ี
เท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 แสดง
ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบด้านรูปแบบหน้า
เว็บไซต์ของระบบ (Evaluation of the website layout 
of the system test) อยู่ในระดับดี 

 
5. อภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากปัญหาการบริหารจัดการดังกล่าวจึงท าให้ทางศูนย์
พัฒนาต้องการให้มีระบบใหม่      เพื่อน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลของศูนย์พัฒนา ที่ท าให้มีความรวดเร็ว 
ง่าย และสะดวกสบายต่อการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซ่ึง
ผู้ จัดท าได้สร้างเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา 
ความสามารถที่ระบบสามารถท าได้ ได้แก่ จัดการข้อมูล
นักเรียน จัดการข้อมูลการสมัครเรียน จัดการข้อมูลใบ
รายงานตัว จัดการข้อมูลพัฒนาการเด็ก และออกรายงาน 
สรุปได้ว่าระบบที่สร้างขึ้นมีคุณภาพของ ระบบอยู่ในระดับ
ดีมาก 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ  ในส่วนน้ีจะน า เสนอผลการประ เ มิ น
ประสิทธิภาพของระบบลงทะเบียนเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ต าบลไทยสามัคคี และ ผู้ศึกษาได้มีข้อคิดเห็นว่ายัง
สามารถปรับปรุงคุณภาพข้อมูล หรือ องค์ประกอบของ
ข้อมูลให้มีผลต่อการรายงานได้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 
และข้อเสนอแนะต่าง ๆที่ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินการ
และสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ โดยผู้จัดท า
น าเสนอรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันส าหรับ
ตรวจเช็คสุขภาพของดวงตาตนเองเบื้องต้นจากภาพถ่ายเพื่อรับรู้
ความเสี่ยงที่อาจเป็นโรคต้อ ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ประเภทดังน้ี ต้อ
กระจก ต้อเน้ือ ต้อลม และตาปกติ โดยใช้เทคนิคการประมวลผล
ภาพวิเคราะห์แยกประเภทของโรคต้อ วิธีการวิจัยเริ่มจากการท า 
Deep Learning คือการท าให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ในสิ่งที่จะท า
เพื่อใช้โครงข่ายประสาทแบบลึก   deep neural network   
ด้ วย อัลกอลิ ทึ ม   inception v3  ซ่ึ ง เ ป็ น โ ม เ ด ล ที่ อ ยู่ ใ น 
TensorFlow model งานวิ จัย น้ี ใช้ ข้ อ มูล  1 ,000 รูปภาพ 
แบ่งเป็น 4 ประเภทประเภทละ 250 รูปและแบ่ง train : test 
ของข้อมูลทั้ง 4 ประเภทด้วยอัตราส่วน 80 ต่อ 20  ได้ความ
ถูกต้องของโมเดล คือ 84 % 
 
ค ำส ำคัญ: การเรียนรู้เชิงลึก, ต้อกระจก, ต้อเน้ือ, ต้อลม, การ
ประมวลผลภาพ 
 

ABSTRACT 
The objective of this article is to develop a web 
application for basic eye health check from 
photographs to know the risk of eye disease. There are 
4 types is Cataract Pterygium and Pinguecula using 
image processing techniques to analyze the 
classification of eye diseases. The first step is Deep 
Learning, which is to enable computers to learn 4 types 
of eye diseases using the Inception v3 algorithm in 
TensorFlow. This system has data 1000 images divided 
into 4 types, each type 250 images and divided the 
train: test ratio of 80 to 20. The accuracy of the model 
is 84%. 
 

Keywords: Deep Learning, Cataract, Pterygium, 
Pinguecula, image processing 
 

1. บทน า 
ประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้นมีทั้งหมด 3 ฤดู คือ ฤดู
ร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาวส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยจะได้รับพลังงาน
จากแสงอาทิตย์มากซ่ึงมีส่วนประกอบของแสงอัลตราไวโอเลต 
(Ultraviolet, UV)  ฝุ่น ควัน ลม อากาศแห้งเป็นปัจจัยที่ท าให้
เกิดต้อลมและต้อเน้ือซ่ึงจะเกิดเน้ือนูนที่เยื่อตาขาวข้างกระจกตา
ด าถ้าเกิดในบริเวณเยื่อบุตาขาว (conjunctiva) เรียกว่าต้อลม 
(Pinguecula) แต่หากรุกล้ าเข้ามาในกระจกตาด า (cornea) 
เรียกว่าต้อเน้ือ (Pterygium) [1]  ซ่ึงเป็นโรคที่ เกิดขึ้นได้ง่าย
สาเหตุข้างต้นจะส่งผลให้เซลล์เยื่อบุตาขาวสร้างสารประเภท
โปรตีนและไขมันมากกว่าปกติ จนเกิดเป็นก้อนหรือแผ่นหนาบน
เยื่อบุตาขาวข้างกระจกตาด า  อาการจะรู้สึกเจ็บตา ระคายเคือง 
แสบตา น้ าตาไหล  เม่ือเข้าสู่วัยอายุมากกว่า 50 ปีมีความเสี่ยง
ของการเกิดโรคต้อกระจก (Cataract) ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการ
เสื่อมตามอายุ เพราะฉะน้ันเราจะพบผู้ที่เป็นต้อกระจกส่วนใหญ่
มักจะเป็นผู้สูงอายุ ที่อายุน้อยๆ ถ้าไม่ได้เกิดจากการเสื่อมตาม
อายุขัย ก็จะเกิดจากบุคคลผู้น้ันเคยประสบอุบัติเหตุที่ตามาก่อน 
อาจเกิดจากแรงกระแทก หรือผู้ที่ไม่เคยเกิดอุบัติ เหตุ ก็สามารถ
เป็นต้อกระจกได้หรือจากการใช้ยาบางชนิดเป็นเวลานาน เช่น
รับประทานยาสเตียรอยด์ หรืออาจเป็นโรคภายในตาเรื้อรัง  [2] 
ผู้วิจัยเห็นความส าคัญปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคต้อ สาเหตุท าให้
ดวงตาเสื่อมสภาพหรือตาบอดน้ันในการวินิจฉัยเป็นไปค่อนข้าง
ยากและใช้เวลานาน เน่ืองจากผู้ป่วยในปัจจุบันมีจ านวนมากท า
ให้ต้องต่อแถวเพื่อรับการรักษาผู้ป่วยจึงไม่อยากมาโรงพยาบาล
เน่ืองจากเสียเวลารวมถึงความยากไร้ในถิ่นทุรกันดารท าให้ผู้ป่วย
ขาดความเข้าใจไม่รู้ถึงสาเหตุที่เกิด ดังน้ันผู้วิจัยมีความสนใจ
ศึกษาเว็บแอปพลิเคชันวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอลโดยใช้เทคนิค
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การประมวลผลภาพเพื่อวินิจฉัยโรคต้อจากระบบเดิมแพทย์
จะต้องน าภาพถ่ายดวงตาผู้ป่วยเพื่อวิเคราะห์แล้วรอผล ผู้วิจัยมี
แนวคิดท าระบบประมวลผลภาพ (Image Processing) เพื่อให้
บุคคลท่านใดก็ได้สามารถตรวจสอบดวงตาของตัวเองจาก
ภาพถ่าย และสามารถใช้ในทางการแพทย์เพื่อเพิ่มการตัดสินใจ 
เน่ืองจากมีผู้วิจัยอีกท่านกล่าวว่าอัลกอริทึม SMO น้ันสรุปได้ว่า
ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการตรวจจับต้อลม ต้อเน้ือ และต้อ
กระจกในตาด้วยวิธีการประมวลผลภาพเชิงดิจิตอล ที่มีค่าสูงสุด
คือ 58.75 % [3] ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะใช้เทคนิคอัลกอริทึ ม 
inception v3 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพความ
แม่นย าของระบบ 

 
(ก)                       (ข)                       (ค) 
ภาพที่ 1  (ก) โรคต้อกระจก (ข) โรคต้อเนื้อ (ค) โรคต้อลม 

ที่มา https://www.shutterstock.com 
 

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. สร้างระบบวิเคราะห์เพื่อหาโรคต้อในตาจากภาพถ่าย 
2. เพื่อพัฒนาระบบ หาอัลกอรึทึมที่มีความแม่นย าที่สุด 

    3. เพื่อศึกษาหลักการท างานของ Deep learning 
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

   โปรแกรมที่ใช้ ATOM และ Visual Studio Code 
   ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม  JavaScript, Python, 
   HTML, CSS 

 
1.3 สมมติฐานงานวิจัย 

1. ลักษณะของคนตาตีบ จะมีปัญหาในการใช้งานของระบบ 
    หรือไม่ 

    2. รูปภาพที่มีมุมกว้างไปสามารถวิเคราะห์ได้หรือไม่ 
 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จิร เดช  เกษหอมเลิศ (2559) ได้น าเสนอเ ก่ียวกับระบบ
วินิจฉัยโรคต้อเน้ือด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและโครงข่าย
ประสาทเทียม โดยแสดงผลทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์โดยใช้
เทคนิคโครงข่ายเบย์เซียนและเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจมีความ
แม่นย า 90.70% และ 93. 02% [6] 

เยาวลักษณ์  สุขสถาน (2561) ผู้วิจัยท าการสร้างโมเดล
ระบบการตรวจจับต้อลมต้อเน้ือและต้อกระจกในตาด้วยวิธีการ
ประมวลผลภาพโดยแสดงผลทางเว็บเทคนิคการจ าแนกข้อมูล

ด้วยอัลกอริทึม SVM / SMO แบบ Cross-validation folds 10 
ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 58.75% [3] 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับโรคต้อกระจก ต้อลม ต้อเน้ือ และตา
ปกติโดยพบว่าปัญหาคือการแยกประเภทบอกชนิดโรคต้อเพื่อ
ตรวจเช็คตัวเองเบื้องต้นท าให้มีความม่ันใจและไปพบแพทย์
ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเอาหลักการจ าแนกรูปภาพมาช่วย
แก้ไขในส่วนพัฒนาโมเดลการเลือกภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญ ขนาด
ของภาพและความคมชัดมีผลต่อการเรียนรู้ของโมเดลหรือในหน่ึง
ภาพส าหรับการเรียนรู้และทดสอบโมเดลอาจมีทั้งต้อกระจก ต้อ
ลม ต้อเน้ือ รวมอยู่ด้วยกัน 
 จากการศึกษาแนวคิดและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนา
ระบบผู้วิจัยมีการออกแบบให้มีการปรับขนาดรูปให้เท่ากันเพื่อ
เรียนรู้และผู้ใช้สามารถน าภาพขนาดใดก็ได้มาทดสอบซ่ึงผู้ วิจัย
เลือกใช้เทคนิค Image Classification อัลกอริทึม inception 
v3 ที่มาจาก TensorFlow 
 
3.1 ออกแบบขั้นตอนส าหรับการเรียนรู้และทดสอบ 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนส าหรับการเรียนรู้และทดสอบ 

 
Train คือการเรียนรู้จ าและสร้างโมเดลส าหรับใช้งานแยก
ประเภทโรคต้อ 
Test คือขั้นตอนหลังจากการเรียนรู้จ าเสร็จ น ารูปภาพมามา
ทดสอบโมเดล 
3.2 รวบรวมข้อมูล 
ในการทดลองน้ีผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลรูปภาพตามอินเทอร์เน็ต
โดยการเ ก็บข้ อมูลจากกลุ่ มตั วอย่ างทั้ ง  4 คือโรคต้อลม
(Pinguecula) โรคต้อเน้ือ(Pterygium) โรคต้อกระจก(Cataract) 
และตาปกติ(Normal) ทั้งหมด 1,000 รูปภาพซ่ึงจะแบ่งเป็นกลุ่ม
คือ Train 800 รูปภาพและ Test 200 รูปภาพ โดยข้อมูล Train 
แบ่งเป็นประเภทละ 200 รูปภาพและ Test  แบ่งเป็นประเภทละ 
50 รูปภาพ ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 รูปแบบการแบ่งภาพส าหรับเรียนรู้และทดสอบ 
 
3.3 ปรับขนาดรูปภาพ 

 
ภาพที่ 4 แสดงตวัอย่างของการปรับขนาดรูปภาพ 

 
เน่ืองจากรูปภาพที่รวบรวมมาน้ันมีขนาดที่ต่างกันและมีปริมาณ
ของรูปภาพที่ค่อนข้างมาก ซ่ึงจะส่งผลต่อขั้นตอนการเรียนรู้ของ
ข้อมูลใช้เวลาในการประมวลผลที่นาน เพื่อที่จะลดขั้นตอน
ดังกล่าวต้องจะต้องปรับขนาดให้เท่ากันน่ันคือ 200 x 95 พิกเซล
ดังแสดงในภาพที่ 4 โดยอาศัยสมการที่ (1) 
 

 𝑝 = (
X

W
∗ 200)( 

Y

H
∗ 95)         (1) 

 
โดยที่ W และ H คือขนาดความกว้างและความสูง X คือพิกัดใน
แนวนอนของภาพและ Y คือพิกัดในแนวตั้งของภาพ P คือพิกัด
จุด X,Y ของภาพที่ปรับขนาดแล้ว ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะใช้โปรแกรมที่
ท าด้วยภาษา Python ช่วยในการปรับขนาดรูปภาพเพื่อลดเวลา
ในการท าเน่ืองจากรูปภาพมีจ านวนมาก ซ่ึงการปรับขนาด
รูปภาพเหลือ 200 x 95 เป็นขนาดที่เหมาะสมซ่ึงได้จากขนาด
ของรูปภาพส่วนใหญ่ 
 

3.4 เลือกอัลกอริทึม 
ในการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้เลือกใช้โมเดลอัลกอริทึม inception 
v3 เ น่ืองจากเครือข่าย Convolutional เป็นหัวใจหลักของ
ประสิทธิภาพในคอมพิวเตอร์ ในมุมมองของนักพัฒนาขนาดของ
โมเดลที่เพิ่มขึ้นท าให้ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้ม ที่จะน าไปสู่คุณภาพ
ของโมเดล [4] inception v3 แบ่งกระบวนการท างานออกเป็น 
7 เลเยอร์ได้แก่ (1) Convolution (2) AvgPool (3) MaxPool 
(4) Concat (5) Dropout (6) Fully connected แ ล ะ  ( 7) 
Softmax  ดังภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่ 5 ระบบการท างาน 
ที่มา : https://cloud.google.com/tpu/docs/images 

/inceptionv3onc--oview.png 
ในปัจจุบันได้มีโมเดลต่างๆมากมายที่ใช้ส าหรับการแยกประเภท
ของภาพ ผู้วิจัยได้น าตารางการเปรียบเที่ยบข้อดีและเสีย ในสิ่งที่
เลือกน้ันเน้นความถูกต้องรวมถึงขนาดของโมเดลที่มีความสม
ส่วนและความเป็นไปได้ ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 ตารางการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล 

ที่มา:https://www.tensorflow.org/lite/performance 
/model_optimization 

 
เ น่ืองจากโมเดล inception v3 มีการใช้อย่างแพร่หลาย มี
ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้โมเดลเหมือนกันคือ การวิเคราะห์โรคจาก
ลักษณะของใบอ้อยด้วยเทคนิคการเรียนรู้จ าโดยทดสอบกับ
รูปภาพใบอ้อยจ านวน 600 รูปและแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มจากผล
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การทดลองพบว่าวิธีการที่น าเสนอการเรียนรู้จ าด้วยเครื่องจักร มี
ค่าความถูกต้องถึง 93.94 % ซ่ึงจะพบว่าแบบจ าลองที่ ได้ น้ันมี
ประสิทธิภาพส าหรับการวิเคราะห์โรคของต้นอ้อยจากรูปภาพใบ
อ้อย [5] 
 
3.5 ขั้นตอนการฝึกเรียนรู้ของโรคต้อ(Train Model) 
ในหัวข้อน้ีผู้วิจัยได้สร้างแบบจ าลองโมลเดล การวิเคราะห์โรคต้อ
กระจก โรคต้อลม และต้อเน้ือ คือการสร้าง Image Classifier 
เพื่อแยกประเภทของโรคต้อ โดยรันโค้ดด้วยภาษาไพทอนซ่ึง
ขั้นตอนการ train ทั้งหมด 3000 step และได้ค่าความถูกต้อง
ของการ train เท่ากับ 84% 
 
3.6 ทดสอบและวัดประสิทธิภาพโมเดล 
เป็นการน ารูปภาพที่แบ่งไว้ข้างต้นมาทดสอบ ซ่ึงมีทั้งหมด 200 
รูปภาพ เสร็จจะได้ผลลัพธ์ออกมา 4 ค่า โดยจะเรียงค่าจากมาก
ไปน้อย ซ่ึงในภาพที่ 7 ใช้รูปต้อกระจก ตั้งชื่อว่า CT201.jpg ซ่ึง
ผลลัพธ์ ออกมาเป็นต้อกระจก มีค่าเท่ากับ 0.98% 

 
ภาพที่ 7 ตวัอย่างผล test 1 รูป 

 
3.7 ออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
ในหัวข้อน้ีผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการ
วิเคราะห์โรคของใบอ้อย ซ่ึงเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยได้พัฒนา
สามารถให้ผู้ใช้เข้าใช้งานได้ 3 ฟังก์ชันหลัก 
    (1) ผู้ใช้สามารถเข้ามาดูข้อมูลโรคต้อได้  
    ในฟังก์ชันน้ีผู้ใช้สามารถค้นคว้า และศึกษาหาข้อมูลถึงสาเหตุ
ของการเกิดโรคของต้อดังกล่าวได้  
    (2) ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์โรคต้อจากรูปภาพ 
    ในฟังก์ชันน้ีผู้ ใช้สามารถวิเคราะห์โรคต้อจากรูปภาพได้
อัตโนมัติด้วยเทคนิค Deep Learning  Inception V3 โดยการ
ท างานเริ่มจากผู้ใช้เลือกอัพโหลดรูปภาพหรือภาพถ่ายจาก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรือ 
แท็บเล็ต จากน้ันระบบจะท าการวิเคราะห์โรคต้อให้โดยอัตโนมัติ 
และแสดงผลการวิเคราะห์โรคออกทางหน้าจอ  
 

     (3) ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลผู้พัฒนา 
ในฟังก์ชันน้ีผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและช่องทางการติดต่อของ
ผู้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการวิเคราะห์โรคของใบอ้อยได้      
ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชัน 
 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
4.1 ผลการพัฒนางานวิจัย 
 ในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ต้อกระจก ต้อเน้ือ ต้อลม จาก
ภาพถ่ายด้วยวิธีการการประมวลผลภาพด้วย อัลกอริทึ ม
Inception v3 เน่ืองจากอัลกอริทึมน้ีเป็นที่แพร่หลายโดยเป็น
โมเดลที่อยู่ใน TensorFlow ซ่ึงมีผลงานต่างๆมากมายกับตัว
อัลกอริทึมน้ีและท าให้ม่ันใจในประสิทธิภาพของ Inception v3 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงคิดว่าน ามาใช้แยกประเภทของโรคต้อได้  
        การทดสอบน้ีผู้วิจัยได้ทดสอบกับภาพสีจ านวนทั้งหมด 
1000 รูป โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 ชุด คือ Train และ Test ด้วย
อัตราส่วน 80 ต่อ 20 ซ่ึงสิ่งที่เราต้องการแยกมีอยู่ 4 ประเภทคือ 
ต้อกระจก(200ต่อ50)รูป ต้อลม(200ต่อ50)รูป ต้อเน้ือ(200ต่อ
50)รูป และตาปกติ(200ต่อ50)รูป แต่ละรูปมีขนาด 200 x 95 
พิกเซล จากผลการทดลองผู้ วิจัยพบว่าเม่ือน ารูปภาพ 800 
ตัวอย่างมา Train 3000 step ผลที่ได้มีค่าความถูกต้องเท่ากับ 
84 % เม่ือผ่านการเรียนรู้เสร็จผู้วิจัยได้ท าการทดสอบรูปภาพ
จ านวน 200 รูป ผลที่ได้มีค่าความถูกต้องเฉลี่ยเท่ากับ 71 %  ดัง
ภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8 ตารางสรุปค่าความถูกต้องเฉลี่ย 
 
อธิบายจากรูป ข้างต้นพบว่า โรคต้อกระจก(ct) ท านายเป็นโรค
ต้อกระจก(ct)จ านวน 35 รูป โรคต้อกระจก(ct) ท านายเป็นโรค
ต้อลม(pa)จ านวน 15 รูป โรคต้อกระจก(ct) ท านายเป็นตาปกติ
(nm)จ านวน 0 รูป โรคต้อกระจก(ct) ท านายเป็นโรคต้อเน้ือ
(pm)จ านวน 8 รูป เป็นต้น 
 การหาอัตตราส่วนทายถูกผิดของแต่ละชนิดพบว่าท านาย
แม่นย าที่สุดคือ ตาปกติ 90% และท านายแม่นย าน้อยสุดคือ โรค
ต้อลม 54%  
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4.2 ผลที่ได้จากการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
ในส่วนน้ีผู้วิจัยได้ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้ง่ายและ
ไม่ซับซ้อนเน่ืองจากผู้วิจัยได้เน้นไปทางผู้ใช้ทั่วไปทุกเพศทุกวัย
และผู้ วิจัยได้ออกแบบเ ว็บแอปพลิเคชันเป็น 2 ส่วนคือ 1) 
คอมพิวเตอร์ 2) สมาร์ทโฟน   ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ตวัอย่างแสดงผลบนสมาร์ทโฟน 
 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
(1) จากสมมติฐานข้างต้นลักษณะของคนตาตีบ จะมีปัญหาใน
การใช้งานของระบบหรือไม่ การทดลองพบว่ามีปัญหาแต่ต้องหา
ตัวช่วย หากผู้ใช้ชอบการถ่ายรูปอาจมีอุปกรณ์ช่วยเช่นตัวเสริม
เลนส์ท าให้ขยายดวงตาและสามารถวิเคราะห์รูปได้   
(2) สมมติฐานที่สองรูปภาพที่มีมุมกว้างไปสามารวิเคราะห์ได้
หรือไม่ ข้อสรุปคือไม่สามารถท าได้ทุกกรณีเน่ืองจากถ่ายภาพมุม
กว้างที่มีบริเวณหนังตามากเกินไประบบอาจวิเคราะห์เป็นโรคต้อ
ลม หรือต้อเน้ือได้ เพราะตัวโมเดลจะค้นหาสีที่ไกล้เคียง ยกเว้น
คุณภาพของรูปที่มีความคมชัดมากสามารถวิเคราะห์ได้ตัวอย่าง
ดังภาพ 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างแสดงผลภาพมุมกว้าง 

ดังภาพที่ 10 ระบบไม่สามารถท านายผลที่ถูกต้องได้ เน่ืองจาก
ระบบประมวลผลพื้นที่ของแก้ม จมูก และหน้าผากไปด้วยเลยท า
ให้ท านายออกมาเป็นโรคต้อเน้ือ 50.75% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างแสดงผลภาพมุมแคบ 
 

ดังภาพที่ 11 จะเห็นได้ว่าเม่ือน าภาพเดิมมาปรับขนาดรูปภาพให้
แคบลงเหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการ ระบบจะท านายมีความ
แม่นย ามากภาพทางซ้ายมือระบบท านายเป็นตาปกติ 55.76% 
และภาพทางขวามือท านายเป็นตาปกติ 99.95% 
 

งานวิจัย น้ีได้ท าการศึกษาวิธีการจ าแนกรูปภาพ  
(Image Classification) โดยใช้โมเดลในการจ าแนกข้อมูล โมเดล
ที่ใช้ คือ TensorFlow ด้วยอัลกอริทึม Inception v3 ปรากฏว่า
ผลการทดสอบจากการเรียนรู้ของระบบมีความแม่นย าถึง 84% 
ผลการทดสอบจากการใช้งานจริงมีความแม่นย าถึง 71%  จาก
การวิจัยปัญหาที่พบ รูปภาพมีความคล้ายคลึงกันและเป็นพร้อม
กันทั้งสองโรคเช่น ต้อกระจกกับต้อลม  ต้อกระจกกับต้อเน้ือ  
รวมถึงมุมภาพที่กว้างเกินไปอย่างไรก็ตามเราควรคัดแยกและน า
ภาพที่ไม่เก่ียวข้องก่อนท าการ Train เพราะจะท าให้โมเดลเรียนรู้
ในสิ่งที่ผิดๆ ซ่ึงในการพัฒนาขั้นต่อไปอาจจะหาวิธีการคัดแยกรูป 
Train Testจากผู้ที่เชี่ยวชาญปรับปรุงคุณภาพรูปภาพด้วยการลด 
noise และท าระบบตัดภาพโดยเลือกเฉพาะส่วนที่เก่ียวข้อง 
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Find a clinic based on Facebook Social Network data: 
(A case study of Phitsanulok) 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบขั้นตอนวิธีการน าข้อมูล
สังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริการ
ข้อมูลคลินิก โดยน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อออกแบบและพัฒนาไลน์ 
แชทบอท กับเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล
คลินิกและน าเสนอข้อมูลคลินิกที่เป็นปัจจุบัน โดยจะใช้ข้อมูล
คลินิกในจังหวัดพิษณุโลกเป็นกรณีศึกษา โดยข้อมูลคลินิก 
จะมาจาก 2 แหล่งคือ ข้อมูลคลินิกที่จดทะเบียนกับส านักงาน
สาธารณสุขและข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจ โดยการพัฒนาจะแบ่งเป็น 
4 ส่วนหลัก คือ 1) การจ าแนกประเภทคลินิกซ่ึงจะจ าแนกคลินิก
ตามประเภทการรักษา 2) ส่วนของการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ซ่ึงท างานในรูปแบบของแชทบอทถามตอบ 
โดยแสดงรายชื่อคลินิกตามประเภทให้กับผู้ใช้งานพร้อมช่องทาง
ติดต่ อไปยั ง เฟซบุ๊ ก เพจของคลิ นิกโด ยตรง  3 )  ส่ วนเ ว็บ 
แอปพลิเคชันที่ท างานบนแพลตฟอร์มของไลน์โดยจะมีการ
ท างานฟังกชัน ดังน้ี ฟังก์ชันค้นหาคลินิกแต่ละประเภทฟังก์ชัน
ติดต่อไปยังเฟซบุ๊กเพจ 4) ส่วนของเว็บเซอร์วิสซ่ึงใช้เป็นระบบ
หลังบ้านส าหรับจัดการข้อมูลคลินิก และยังให้บริการข้อมูล 
ของคลินิกทั้งหมดในจังหวัดพิษณุโลกที่ผ่านการจ าแนกประเภท
แล้ว เพื่อส าหรับนักพัฒนาที่ต้องการน าข้อมูลไปต่อยอด  
 
ค ำส ำคัญ: คลินิก, ไลน์แชทบอท, พิษณุโลก, เฟซบุ๊กเพจ 
 

ABSTRACT 
This study aims to design an algorithm in order to make 
use of the social data (Facebook) for providing the 
useful clinic information services. Then the information 

                                                
* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  

is used in a design and development of a LINE chat bot 
and web application. The application can support the 
clinical data search with up-to-date clinic data, using 
the clinic data in Phitsanulok province as a case study. 
The clinic data are gathered from 2  sources Clinic 
information registered with the Public Health Office and 
Clinic Facebook pages. The development process is 
divided into 4  main parts which are 1 )  Clinic 
classification based on the treatment or type of the 
clinic, which can classify the clinic by treatment type, 
2 )  Application for mobile phone users through LINE 
application, which is a chat bot based on question-and-
answer with a list of clinic queried by treatment type, 
including a link to clinic's Facebook page, 3 )  Web 
application based on LINE's platform, which includes 
clinic search function and an interface to Facebook 
page and 4) Web service, which is used as a background 
system for managing clinic data and also provides 
information for all clinics in Phitsanulok (already 
classified by type) for other developers who want to 
make use of this information. 
 
Keywords: Clinic, LINE chat bot, Phitsanulok, Facebook 
page 
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1. บทน า 
การด ารงชี วิตของมนุษย์จ าเป็นต้องมีอาหาร ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซ่ึงทั้งหมดน้ีเราเรียกว่า “ปัจจัยสี่” 
[1] โดยหน่ึงในปัจจัยที่ มีความส าคัญน้ีคือ “ยารักษาโรค”  
การจะได้มาซ่ึงยารักษาโรคที่ตรงกับอาการเจ็บป่วยน้ันเป็นเรื่อง
ยากเน่ืองจากอาการเ จ็บป่วยมีหลายชนิดจึงต้องให้แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จ่ายยาให้ อย่างไรก็ตามการเข้ารับการรักษา 
โดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญน้ันส่วนใหญ่จะต้องเข้ารับการรักษา  
ณ โรงพยาบาลโดยถ้าเป็นโรงพยาบาลของภาครัฐก็จะ ใช้
เวลานานเม่ือต้องการเข้ารับการรักษา ในขณะที่ถ้าโรงพยาบาล
เอกชนอาจจะใช้เวลาที่น้อยกว่าแต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า การรักษา
ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่น้ัน จะเน้นการบริการเก่ียวกับผู้ป่วย 
โรคร้ายแรง ซ่ึงจะเป็นการรักษาที่ต่ อเ น่ืองและค่อนข้ าง 
ใช้เวลานาน ท าให้เม่ือเราต้องการการรักษาอาการเจ็บป่วย
เล็กน้อยหรืออาการเจ็บป่วยเฉพาะโรคที่ ไม่ต้องการใช้ เวลา 
ในการรอคิวนาน สถานประกอบการเอกชนที่ เรียก กัน ว่า 
“คลินิก” เป็นทางเลือกในการรักษาอีกทางหน่ึงที่สะดวกและ
รวดเร็ว “คลินิก” เป็นสถานรักษาพยาบาล ที่รักษาผู้ป่วย 
เฉพาะโรคไม่ร้ายแรง โดยให้บริการในช่วงเช้า กลางวัน เย็น 
ซ่ึงเป็นช่วงนอกเวลาราชการ โดยมีลักษณะการให้บริการ  
ในรูปแบบผู้ป่วยนอก คือ ผู้ป่วยจะเดินทางเข้ามารับการรักษา 
ตรวจดูอาการ และรับยารักษาโรคที่คลินิกด้วยตนเอง อีกทั้ง 
ยังเหมาะกับยุคสมัยที่ต้องท าอะไรอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากคลินิก 
ที่ เปิดท าการจะรักษาโรคทั่ วไปและโรคเฉพาะทาง ท าให้  
เป็น อีกทาง เลื อกห น่ึงแ ก่ผู้ ป่ วยที่ ต้ องการ เข้ ารั กษาโดย 
ใช้ระยะเวลาน้อยและรวดเร็ว [2] การค้นหาคลินิกที่ตรงกับ
อาการของผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เน่ืองจากการขยายตัว
ของคลินิกน้ันเป็นในลักษณะการแนะน า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะ
ถามข้อมูลจากคนใกล้ตัว เช่น ญาติพี่น้องหรือเพื่อน ๆ มากกว่า 
ที่จะค้นหาคลินิกจากอินเทอร์เน็ต ส าหรับกรณีที่ต้องการค้นหา
คลินิกเพื่อการรักษาที่ เร่งด่วนซ่ึงไม่สามารถถามข้อมูลจาก 
คนใกล้ตัวได้  ทางเลือกที่ เหลือก็คือการค้นหาข้ อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตน้ันมีปริมาณมากมาย
มหาศาล นอกจากน้ีข้อมูลบางส่วนยังมีจริงในปัจจุบันหรือเคยมี
จริง ซ่ึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม 
Google My Business ไ ด้ รั บ ค วาม นิยมอย่ า ง ม าก เ พื่ อ ใ ช้ 
เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ด้านธุรกิจและการตลาด  
ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือ เฟซบุ๊กเพจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด 
ในปัจจุบันน้ีล้วนใช้เฟซบุ๊กเพจในการบอกสถานะการให้บริการ
และบริการบนโลกออนไลน์ เพื่อเป็นการระบุให้ทราบว่ามีธุรกิจน้ี
อยู่หรือยังคงให้บริการอยู่ [3] จากการศึกษาคลินิกส่วนใหญ่ 

มีการปรับตัวด้านการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยการ
สร้างเฟซบุ๊กเพจเพื่อใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับ
คนไข้และคนทั่วไป ข้อมูลส่วนใหญ่ที่คลินิกประชาสัมพันธ์  
อาทิ ประเภทของโรคที่รับรักษา วันเวลาท าการ และช่องทาง 
การติดต่อ ซ่ึงข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์น้ันจะเป็นข้อมูลที่ ได้รับ  
การแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบันของคลิ นิก  
จากที่กล่าวมาข้างต้นน้ันผู้ศึกษาเล็งเห็นโอกาสที่จะรวบรวม
ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ  ข อ ง ค ลิ นิ ก ใ น จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก ที่ ไ ด้ มี 
การประชาสัมพันธ์ไว้บนสื่อสังคมออนไลน์โดยน ามาผนวกเข้ากับ
ข้อมูลคลินิกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
พิษณุโลกเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
ท าให้ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลจากทั้งสองแหล่งมารวบรวมและจัดท า
เป็นโปรแกรมเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลคลินิกในจังหวัด
พิษณุโลกผ่านไลน์แชทบอทและเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการ
ผ่านมือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้สะดวกรวดเร็ว 
 

2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ข้อมูลคลินิกในจังหวดัพิษณุโลก 
ข้อมูลคลินิกทั้งหมดในจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงผู้ศึกษาได้น ามาจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.
2562) โดยข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลเอ็กเซล มีหัวข้อ
คอลัมป์ดังต่อไปน้ี เลขที่ใบอนุญาต ชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบ
กิจการ ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ประเภท 
ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงตวัอย่างข้อมูลคลินิกเวชกรรมทั้งหมดในจังหวัดพิษณุโลก 

 
จากข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด 411 แห่ง โดยเม่ือจ าแนกตามประเภท
ของคลินิกสามารถสรุปได้ดังข้อมูลดังต่อไปน้ี 

คลินิกเวชกรรม  116 แห่ง 
คลินิกเฉพาะทาง  60 แห่ง 
คลินิกทันตกรรม  62 แห่ง 
คลินิกพยาบาลผดุงครรภ์ 146 แห่ง 
คลินิกกายภาพบ าบัด 10 แห่ง 
คลินิกเทคนิคการแพทย์ 5 แห่ง 
คลินิกแผนไทย  12 แห่ง 
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 ในจ านวนน้ีมีร้อยละ 50 ตั้งอยู่ในเขต อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
 
2.2 เฟซบุ๊กเพจ (Facebook page) 
เฟซบุ๊กเพจ (Facebook page) เป็นส่วนที่แยกออกจากเฟซบุ๊ก
ทั่วไป โดยเป็นเครื่องมือที่ ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อใช้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ใช้งานเฟซบุ๊กทั่วไป ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆที่แสดงบนเฟซบุ๊กเพจจะเป็นสาธารณะ ผู้ใช้งาน 
เฟซบุ๊กทั่วไปสามารถเข้าถึงโดยไม่ต้องกดติดตาม โดยข้อมูล 
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ข้อมูลส่วนแรกจะเป็นข้ อ มูล 
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ เช่น ค าอธิบายเฟซบุ๊กเพจ หมวดหมู่ของ 
เฟซบุ๊กเพจ ช่องทางการติดต่อเฟซบุ๊กเพจ ส่วนที่สองจะเป็น
โพสต์แจ้งข่าวสาร เช่น โพสต์กิจกรรมต่าง ๆ โพสต์แบ่งปัน
เกร็ดความรู้ [4]  
    จากที่ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลเฟซบุ๊กเพจของคลินิก 
ที่ลงทะเบียนไว้กับส านักงานสาธารณสุข 416 แห่ง พบว่ามีเพียง 
202 แห่ง ที่ มีเฟซบุ๊กเพจ โดยเฟซบุ๊กเพจของคลินิกจะมีอยู่ 
2 ประเภท ได้แก่ 
     เฟซบุ๊กเพจทางการ เป็นเพจที่ทางคลินิกน้ัน ๆ ได้สร้างขึ้น
เองมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา มีผู้ดูแลเพจแสดงดังภาพที่ 2  
     เฟซบุ๊กเพจที่ไม่เป็นทางการเป็นเพจที่เกิดจากผู้เข้ารับการ
รักษาท าการเช็คอินสถานที่เป็นจ านวนมาก ทางเฟซบุ๊กจึงสร้าง
เฟซบุ๊กเพจให้แต่ไม่มีผู้ดูแล ไม่มีความเคลื่อนไหวแสดงดังภาพ 
ที่ 3 

 
ภาพที่ 2 ตวัอย่างเฟซบุ๊กเพจทางการ คลินิกตาแพทย์ชดิชนก 

 
ภาพที่ 3 ตวัอย่างเฟซบุ๊กเพจไม่เป็นทางการ คลินิกหมอไกลตา 

 
2.3 ไลน์แชทบอท (Line chat bot) 
ไลน์แชทบอท คือ บัญชีไลน์ที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้อัตโนมัติ 
โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องคอยตอบด้วยตนเอง ซ่ึงการท างานจะรับค่า
จากผู้ใช้ที่เข้ามาสนทนากับไลน์แชทบอท เม่ือรับข้อความเข้า
มาแล้ว ไลน์แชทบอทจะไปดึงผลลัพธ์จากฐานข้อมูล (database) 
มาตอบกลับให้กับผู้ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ 
วีดีโอ [5] โดยโครงสร้างการท างานสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4
ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  LINE โ ป ร แ ก ร ม , Messaging API  
และ System Designed 

 
ภาพที่ 4 หลักการท างานของไลน์แชทบอท [5] 

 
2.4 LIFF (LINE Front-End Framework) 
LIFF ย่อมาจาก LINE Front-End Framework เป็น Web View 
ที่อยู่ภายในแอปพลิเคชัน LINE ที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อ
ระหว่าง “ห้องแชท” กับ “เว็บไซต์” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นักพัฒนาสามารถฝังเว็บไซต์ลงไปในห้องแชทได้ ท าให้การใช้งาน
ของผู้ใช้ง่ายขึ้น [6] ท าการน าเข้า LIFF SDK ในส่วนของหน้าเว็บ 
https://d.line-scdn.net/liff/1.0/sdk.js ดังแสดงในภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 การน าเข้า LIFF SDK ในส่วนของหน้าเว็บ 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องเพื่อน ามาประยุกต์ ใช้ 
ในการพัฒนาไลน์แชทบอทและเว็ปแอบพลิเคชันเพื่อค้นหาคลินิก 
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โดยศึกษาแอปพลิเนไลน์แชทบอทที่ให้บริการในปัจจุบัน ใช้เป็น
แนวทางและน าเทคนิคมาใช้ในการท าไลน์แชทบอท 
ไลนแ์ชทบอท LINE ดูดวง 

ไลน์ดูดวงเป็น Official Account ให้บริการพยากรณ์ 
ท านายดวงในแต่ละวัน โดยตัวเลือกให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
ของการดูดวง ดูดวงตามวันเดือนปีเกิด ตามราศีเกิด เบอร์
โทรศัพท์ ดูดวงจากการเขย่าเซียมซีและเปิดไพ่ [7] ดังแสดงใน
ภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างการใช้งานไลน์แชทบอท LINE ดดูวง 

    
ระบบคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเครือข่ายสังคมออนไลน์: 
กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
ระบบคัดกรองเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้
ใช้เทคโนโลยีเฟซบุ๊กกราฟเอพีไอในการร้องขอข้อมูลโพสต์ของ
นักเรียนในโรงเรียนกาณจนานุเคราะห์ที่เป็นเพื่อนกับเฟซบุ๊ก
ทดสอบ และใช้กราฟเอพีไอร้องขอข้อมูลโพสต์ของนักเรียน
ดังกล่าว แล้วท าการตรวจสอบเน้ือหาที่ไม่เหมาะสมจากน้ัน ท า
การแจ้งเตือนโพสที่ ไ ม่เหมาะสมไปที่บัญชีผู้ ใช้เฟซบุ๊ก [8]  
ดังแสดงในภาพที่ 7 

 
 

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการท างานของระบบคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 

3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
วิธีการด าเนินการศึกษาของโปรแกรมช่วยค้นหาคลินิกโดยใช้
ข้อมูลสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก)
ดังต่อไปน้ี 
 
3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหางานวิจัย 
ปัจจุบันคลินิกในจังหวัดพิษณุโลกน้ันมีมากมายหลายแห่ง  
ซ่ึงคลินิกแต่ละแห่งน้ันจะแยกประเภทของโรคที่รับรักษาออกเป็น 
8 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ คลินิกโรคทั่วไป คลินิกโรคตา คลินิก 
โรคหู คอ จมูก คลินิกศัลยกรรมกระดูก คลินิกโรคเด็ก คลินิก 
ทันตกรรม คลินิกโรคผิวหนัง และคลินิกอ่ืน ๆ เช่น คลินิกระบบ
ประสาท คลินิกโรคหัวใจ คลินิกสมอง การเข้ารับรักษาของผู้คน
ในจังหวัดพิษณุโลกน้ันจะใช้วิธีสุ่ม หรือถามคนใกล้ตัวว่าควรไป
คลินิกใด อีกทั้งยังไม่สามารถทราบได้อีกว่าคลินิกที่ตนต้องการ
เข้ารับการรักษาน้ันตรงกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่หรือไม่ จึงส่งผลให้
ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาอาจจะเข้าผิดคลินิก เข้ารับรักษาคลินิก 
ที่ไม่ตรงกับโรคที่ตนเป็น และยังไม่สามารถรู้ได้ว่าคลินิกที่ตน 
จะเข้ารับการรักษาเปิดท าการอยู่หรือไม่ 
 
3.2 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมช่วยค้นหาคลินิก
โดยใช้ข้อมูลสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก) 
น้ัน จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล 2 ส่วนหลักดังน้ี 

1. ข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ข้อมูลที่คลินิกทุกแห่งจ าเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
สาธารณสุขประจ าจังหวัดเพื่อขอเปิดบริการคลินิก ซ่ึงข้อมูล 
น้ีสามารถขอได้ที่ส านักงานสาธารณสุขประจ าจังหวัด ข้อมูล 
จะประกอบด้วย เลขที่ใบอนุญาต ชื่อผู้ประกอบการ ผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาล สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ 

2. ข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจของคลินิก 
จากที่ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลเฟซบุ๊กเพจของคลิ นิก 
ที่ลงทะเบียนไว้กับส านักงานสาธารณสุข 416 แห่ง พบว่ามีเพียง 
202 แห่ง ที่ มีเฟซบุ๊กเพจ โดยเฟซบุ๊กเพจของคลินิกจะมีอยู่   
2 ประเภท ได้แก่ 
        1) เฟซบุ๊ก เพจทางการ  เป็นเพจที่ทางคลิ นิกน้ัน ๆ  
ได้สร้างขึ้นเองมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา มีผู้ดูแลเพจ 
จ านวน 125 เพจ 
        2) เฟซบุ๊กเพจที่ไม่เป็นทางการ เป็นเพจที่เกิดจากผู้เข้า
รับการรักษาท าการเช็คอินสถานที่เป็นจ านวนมาก ทางเฟซบุ๊ก 
จึงสร้างเฟซบุ๊กเพจให้แต่ ไม่ มีผู้ดูแล ไม่มีความเคลื่อนไหว  
จ านวน 77 เพจ 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยและขั้นตอนการท าวิจัย 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ 
ไ อ โ อ เ อ ส  เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  MacBook Pro
ซอฟต์แวร์(Software)ได้แก่ Cloud functions for Firebase, 
Cloud Firestore, Visual Studio Code, Line application, 
Google Chrome, Keynote, Postman, Line application, 
LINE Bot Designer 
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Node.js, Java script, HTML5, 
CSS, JSON, NoSQL 
3.4 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน 
การวิเคราะห์ความต้องการของระบบโดยเริ่มจากการรวบรวม
ความต้องการของเริ่มจากการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน 
จากน้ันน าความต้องการของผู้ใช้งานที่ ได้ มาวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ได้ออกมาเป็น Use Case Diagram ดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 Use case diagram ของระบบงาน 

 
ซ่ึงจะประกอบด้วยผู้ใช้งาน 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ 
โดยแต่ละกลุ่มจะมีการท างานที่เหมือนกันแต่จะแตกต่างกัน 
ในส่วนชองการจัดการข้อมูลคลินิก 
   1) ผู้ใช้ทั่วไปจะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
   2) ผู้ดูแลระบบจะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์และ
จัดการข้อมูลคลินิกผ่าน API 

 
ภาพที่ 9 การท างานของโปรแกรมจ าแนกประเภทคลินิก 

 
3.5 การออกแบบการท างานของระบบจ าแนกประเภทคลนิิก 
ผู้ศึกษาต้องการจ าแนกประเภทคลินิกออกเป็น 8 กลุ่มประเภท
การรักษา คลินิกโรคทั่วไป คลินิกโรคตา คลินิกโรคหู คอ จมูก 
คลินิกศัลยกรรมกระดูก คลินิกโรคเด็ก คลินิกทันตกรรม คลินิก
โรคผิวหนัง และคลินิกอ่ืน ๆ เช่น คลินิกระบบประสาท คลินิก
โรคหัวใจ คลินิกสมอง ผู้ศึกษาได้ออกแบบโปรแกรมจ าแนก
ประเภทคลินิกขึ้น การท างานแสดงดังภาพที่ 9 
  ผู้ศึกษาได้ท าการ Export ข้อมูลเพื่อให้เห็นรูปแบบการ
เก็บข้อมูลโดยจะท าการเพิ่มฟิลด์ขึ้นมา 8 ฟิลด์ตามประเภท
คลินิกทั้ง 8 ประเภท เม่ือท าการจ าแนกแล้วพบว่าตรง กับ
ประเภทการรักษาใดจะบันทึกค่าเป็น “Yes” ในประเภทน้ัน ดัง
ตัวอย่างแสดงในภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 แสดงผลลัพธ์เมื่อพบเนื้อหาที่ตรงกับกลุ่มค าที่สนใจ 
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3.6 สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการท างานของระบบ 
สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการท างานของโปรแกรมช่วยค้นหาคลินิก 
โดยใช้ข้อมูลสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
แยกออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
1. สถำปัตยกรรมไลน์แชทบอทช่วยค้นหำคลินิกและเว็บแอป
พลิเคชัน 

 
ภาพที่ 11 การท างานของไลน์แชทบอทช่วยค้นหาคลินิก 

เม่ือผู้ใช้เลือกประเภทคลินิกที่ต้องการผ่านเมนูที่หน้าแชทบอท
จากน้ัน Dialog flow จะท าการแสดงกลุ่มโรคเพื่อถามผู้ใช้ว่า 
ตรงกับคลินิกที่ต้องการหรือไม่ จากน้ัน Dialog flow จะท าการ
ส่งความต้องการของผู้ ใช้ ไปยัง Firebase Cloud Function  
เพื่อดึงข้อมูลคลินิกจากฐานข้อมูล Cloud Firestore ส่งไปยัง 
Messaging API แล้วแสดงผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้  และเม่ือผู้ใช้งาน
เลือกเมนูเว็บไซต์ช่วยค้นหาคลินิก Messaging API จะท าการ
เรียกเ ว็บแอปพลิเคชันที่อยู่บน Firebase Cloud Function  
และแสดงผลให้กับผู้ใช้งาน 
2. สถำปัตยกรรมเว็บเซอร์วิส 

 
ภาพที่ 12 การท างานของเว็บเซอร์วิส REST API 

เม่ือนักพัฒนาต้องการข้อมูลคลินิกไปต่อยอดสามารถเรียก API  
ที่ทางผู้ศึกษาจัดเตรียมไว้ เม่ือนักพัฒนาเรียก API เว็บเซอร์วิส 
จะไปดึงข้อมูลจาก Cloud Firestore และส่งกลับมาให้นักพัฒนา
ในรูปแบบ JSON 
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากการพัฒนาโปรแกรมช่วยค้นหาคลินิกโดยใช้ข้อมูลสังคม
ออนไลน์ เฟซบุ๊ก (กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก) ได้แบ่งผลการ
พัฒนาเป็น 4 ส่วนดังต่อไปน้ี 
   1. ส่วนจ ำแนกประเภทคลินิก 
      ผู้ศึกษาได้จ าแนกประเภทคลินิกโดยใช้โปรแกรมแยก
ประเภทคลินิก จากข้อมูลคลินิกทั้งหมด 411 แห่ง ในจังหวัด
พิษณุโลก พบว่าคลินิกที่มีเฟซบุ๊กเพจมี 202 คลินิก โดยคลินิกที่

มีเฟซบุ๊กเพจเป็นทางการจ านวน 125 เพจ และคลินิกที่มีเฟซบุ๊ก
เพจไม่เป็นทางการ 77 เพจ สามารถจ าแนกออกเป็น 8 ประเภท
การรักษา โดยผลลัพธ์ความถูกต้องของโปรแกรมแยกประเภท
คลินิกกับผลลัพธ์ที่ผู้ศึกษาได้ท าการส ารวจ แสดงดังภาพที่ 13 
 

 
 

ภาพที่ 13 รูปภาพกราฟแสดงผลลัพธ์การจ าแนกประเภทคลินิก 
 
     ผลลัพธ์ความถูกต้องคลินิกโรคตาและคลินิกโรคหู คอ จมูก  
มีค่าเปอร์เซ็นความถูกต้องสูงที่สุด เน่ืองจากกลุ่มค าที่สนใจน้ัน
สามารถจ าแนกประเภทของคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความถูกต้องสูง ส่วนคลินิกโรคผิวหนังและคลิ นิกโรคเด็ ก  
มีค่าเปอร์เซ็นความถูกต้องที่ค่อนข้างต่ า  เ น่ืองจากกลุ่มค า 
ที่สนใจน้ันยังไม่สามารถจ าแนกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. ส่วนไลน์แชทบอทช่วยค้นหำคลินิก LINE id: @185kqzkw 

   
 

ภาพที่ 14 แสดงการท างานไลน์แชทบอทค้นหาคลินิก 
 
 
 
 

0 20 40 60 80 100 120

คลินิกโรคเด็ก
คลินิกโรคผิวหนัง

คลินิกอ่ืน ๆ
คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกทันตกรรม
คลินิกโรคทั่วไป

คลินิกโรคหู คอ จมูก
คลินิกโรคตา

ถูกต้อง ผิดพลาด

241



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 
3. กำรพัฒนำส่วนเว็บแอปพลิเคชัน LINE id: @185kqzkw 

   
ภาพที่ 15 แสดงการท างานเว็บแอปพลิเคชันค้นหาคลินิก 

 
4. กำรพัฒนำส่วนเว็บเซอร์วิส 

 
ภาพที่ 16 หน้าแสดงข้อมูลที่ได้จาก API คลินิกทั้งหมด 

 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาโปรแกรมช่วยค้นหาคลินิกโดยใช้ข้อมูลสังคมออนไลน์  
เฟซบุ๊ก (กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก) สามารถสรุปผลการพัฒนา
ได้ดังน้ี 
   1. ส่วนการจ าแนกประเภทคลินิก - สามารถจ าแนกคลินิกได้
อย่างมีประสิทธิภาพแต่จะมีส่วนที่ยังมีข้อผิดพลาดในการจ าแนก
คลินิกบางประเภท 
   2. ส่วนไลน์แชทบอทช่วยค้นหาคลินิก - สามารถค้นหาคลินิก
ตามประเภทและติดต่อไปยังเฟซบุ๊กเพจของคลินิกได้อย่าง
ถูกต้อง 
   3. ส่วนเว็บแอปพลิเคชันช่วยค้นหาคลินิก – สามารถค้นหา
คลินิกแบบแยกประเภทและติดต่อไปยังเฟซบุ๊กเพจของคลินิกได้
อย่างถูกต้อง 
   4. ส่วนเว็บเซอร์วิส - สามารถส่งต่อข้อมูลในรูปแบบ JSON 
แบบแยกประเภทคลินิกได้อย่างถูกต้อง 

5.2 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
การพัฒนาโปรแกรมช่วยค้นหาคลินิกโดยใช้ข้อมูลสังคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊ก )กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก(  ครั้งน้ีสามารถสรุปข้อจ ากัด
ได้ดังน้ี 
   1. ไม่สามารถค้นหาคลินิกด้วยคีย์เวิร์ดได้ เน่ืองจากฐานข้อมูล 
Cloud Firestore น้ันหากต้องการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล
จ าเป็นต้องระบุคีย์เวิร์ดที่ตรง 100% ไม่สามารถใช้คีย์เวิร์ดสั้น ๆ 
ในการค้นหาข้อมูลได้ 
   2. การอัพเดทข้อมูลความเคลื่อนไหวของเฟซบุ๊กเพจไ ม่
สามารถท าได้อัตโนมัติเ น่ืองจาก API ของเฟซบุ๊กมีข้อจ ากัด
ทางด้านค่าใช้จ่ายและการยืนยันตัวตน 
   3. เซิฟเวอร์ Firebase มีอาการดีเลย์ในการใช้งานครั้งแรก 
จ าเป็นต้องใช้งานย้ า ๆ เพื่อให้เซิฟเวอร์ท างาน 
5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
การพัฒนาโปรแกรมช่วยค้นหาคลินิกโดยใช้ข้อมูลสังคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊ก )กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก(  ครั้ง น้ีมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับผู้ที่สนใจน าโปรแกรมไปพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้นได้ดังน้ี 
   1. เซิฟเวอร์ Firebase จะท างานได้รวดเร็วมากขึ้นถ้าสามารถ 
ท าการกระตุ้นการท างานของเซิฟเวอร์ได้ 
   2. เว็บไซต์ สามารถออกแบบให้สวยงามและน่าใช้ได้มากกว่าน้ี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบเก่ียวกับ
ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ให้สามารถอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้คนทั่วไป การศึกษาน้ีได้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน
คือ (1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ คือการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (2) ขั้นตอนการ
ออกแบบน าเสนอ ส่วนติดต่อผู้ใช้ รายงาน และ แบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (3) ขั้นตอนการพัฒนา ได้ใช้เครื่องมือใน
การพัฒนา คือ PHP, Bootstrap และ Jquery เป็นภาษาสคริปต์
ในการสร้างเว็บเพจ ใช้ Mysql ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้ 
Xampp เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (4) ขั้นตอนการน าไปใช้น าเว็บไซต์ที่
พัฒนาไปใช้ใน การด าเนินงานจริง (5) ขั้นตอนการประเมินผล ได้
ใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการประเมินผลที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด 
 
ค ำส ำคัญ: ระบบจัดการ, ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 
 

ABSTRACT 
This research aims to analyse and design on the 
management system of motorcycle repair shops to 
facilitate the general people.  This study has been 
divided into 5 phases:  (1)  The process of analysis is to 
analyze the needs of the user and create a data 
diagrams plan. (2) The design phase, the user interface, 
the report, and the data correlation model.  ( 3) 
Development phase, the development tool is PHP, 
Bootstrap and Jquery are script languages to create 
Web pages.  Use Mysql as a database and use XAMPP 
as a web server.  ( 4)  The process of applying the 
development of the website to the actual operation (5) 
Evaluation procedure. The query tool has been used to 
assess the performance of the system and the 
questionnaires evaluate user satisfaction, which results 
in an evaluation of the system performance. 

Keyword:  Motorcycle maintenance management 
system 
 

1. บทน า 
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วซ่ึงท า
ให้ เ กิด เทคโนโลยีส มัย ให ม่  เพื่ ออ า นวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน มนุษย์มีการน า อินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ อย่าง
แพร่หลายและในองค์กรต่างๆ ก็น ามาใช้เพื่อความสะดวก
เช่นเดียวกัน ในสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงมากขึ้นและสังคม
ปัจจุบันท างานแข่งกับเวลา และการแข่งขันทางการตลาดมีการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง ในการเข้าถึงข้อมูลต้องท าได้อย่าง
รวดเร็วและสะดวกต่อผู้ใช้งาน เทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบ Web Application ซ่ึงสามารถเข้าถึงจาก
หลายช่องทางอาทิเช่น เว็บบราวเซอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต 
ทาให้มีความสะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น ธุรกิจมีการแข่งขัน
ทางการตลาดและธุรกิจหน่ึงที่ได้รับความนิยมคือธุรกิจร้านรับ
ซ่อมรถจักรยานยนต์ มีทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ยกตัวอย่าง
เช่นศูนย์บริการ Honda, Yamaha, Suzuki ปัจจุบันร้านซ่อมรถ
ทั่วไป มีการเขียนใบแจ้งซ่อมหรือใบเสร็จ จะเป็นการเขียนด้วย
มือทั้งหมดซ่ึงส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดและเสียหายต่อร้านซ่อมรถ
และลูกค้า ที่เข้ารับบริการนอกจากน้ียังพบปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ การ
จองคิวรถที่เข้ารับบริการ การเสนอราคาก่อนซ่อม การเช็คสต็อก
อะไหล่ในร้านซ่อมรถ การดูประวัติย้อนหลังของรถลูกค้า เป็นต้น  
 ดังน้ันผู้จัดท าจึงเล็งเห็นว่า ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้กันมากขึ้นจึงได้น าระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
เข้ามาพัฒนาส าหรับการให้บริการกับลูกค้า ถือว่าเป็นระบบงาน
ที่มีความส าคัญต่อผู้ที่ต้องการใช้บริการโดยพัฒนาระบบขึ้นมาใน
รูปแบบเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้มี
ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  
กรณีศึกษาช่างชัยการช่าง 
- เพื่อเป็นแนวทางในการท าระบบรับซ่อมออนไลน์ และสามารถ
น าไปพัฒนาต่อได้ในอนาคต 
- เพื่อเป็นแนวทางศึกษา เม่ือรู้ถึงจุดบกพร่องของระบบท าให้
สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้ตรงจุด 
 

3. ขอบเขตของระบบงาน 
กลุ่มผู้ใช้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
3.1 กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป  
3.1.1 สามารถสมัครสมาชิก  
3.1.2 สามารถดูข้อมูลส่วนตัว 
3.1.3 สามารถดใูบประเมินราคา 
3.1.4 สามารถตรวจสอบสถานะรถได้ 
3.2 กลุ่มผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ 
3.2.1 สามารถดูประวัติลูกค้าที่เคยเข้ารับบริการบริการได้  
3.2.2 สามารถแจ้งราคาประเมินการซ่อมได้  
3.2.3 สามารถตรวจสอบรายการซ่อมทั้งหมด  
3.2.4 สามารถตรวจสอบสถานะช่างได้  
3.2.5 สามารถแก้ไขสถานะรถได้  
3.2.6 สามารถ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลผู้ใช้  
3.2.7 สามารถ เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลช่าง 
3.2.8 สามารถพิมพ์ใบประเมินราคา  
3.2.9 สามารถจัดคิวล าดับการเข้ารับบริการได้  
3.2.10 สามารถก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานของผู้ใช้ 
 

4. ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 วิเคราะห์ออกแบบระบบ 
ปัจจุบันการวิเคราะห์และออกแบบระบบมีความส าคัญต่อ
กระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองค์กรเน่ืองจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ องค์กรซ่ึง
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมาก
นอกจากจะมีความเข้าใจในกระบวนการท างานของระบบที่
ต้องการวิเคราะห์และออกแบบระบบแล้วความสามารถในการ
คิดและวิเคราะห์และการพัฒนาระบบจึงจะท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการออกแบบฐานข้อมูลออกแบบในส่วน
ประมวลผลจึงจะท าให้เกิดการท างานที่มีระสิทธิภาพถูกต้อง
สะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้จัดท าเพื่อให้
การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

4.2 Work Flow Diagram Web Application 

 
ภาพที่ 1 Work Flow Diagram ของระบบสารสนเทศร้านซ่อมรถ 

กรณีศึกษาช่างชัยการช่าง 
 

 
ภาพที่ 2 Work Flow Diagram ของระบบสารสนเทศร้านซ่อมรถ 

กรณีศึกษาช่างชัยการช่าง 
 
4.3 ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลประกอบด้วยกลุ่มการจัดการข้อมูลส าหรับผู้ใช้หน่ึงคน
หรือหลายๆ คน โดยทั่วไปมักอยู่ในรูปแบบดิจิทัล วิธีการแบ่ง
ชนิดของฐานข้อมูลได้รูปแบบหน่ึงคือแบ่งตามชนิดของเน้ือหา 
เช่น บรรณานุกรม, เอกสารตัวอักษร, สถิติ โดยฐานข้อมูลดิจิทัล
จะถูกจัดการโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลซ่ึงเ ก็บ เ น้ือหา
ฐานข้อมูล โดยอนุญาตให้สร้าง , ดูแลรักษา, ค้นหา และการ
เข้าถึงในรูปแบบอ่ืนๆ 
 ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ประกอบด้วยซอฟต์แวร์
ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล , จัดเตรียมพื้นที่ในการเก็บ , การ
เข้าถึง, ระบบรักษาความปลอดภัย, ส ารองข้อมูล และสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถแบ่งหมวดหมู่
ได้ตามแบบจ าลองฐานข้อมูล (Database model) ที่สนับสนุน 
อาทิเช่น แบบจ าลองเชิงสัมพันธ์ (Relational model) หรือ 
ฐานข้อมูล XML เป็นต้น แบ่งตามประเภทของคอมพิวเตอร์ที่
สนับสนุน อาทิเช่น server cluster หรือ โทรศัพท์พกพา เป็นต้น 
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แบ่งตามประเภทของภาษาสอบถามที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูล 
อาทิเช่น ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง หรือ XQuery แบ่งตาม
ประสิทธิภาพในการ trade-offs อาทิเช่น ขนาดที่ใหญ่ที่สุด หรือ 
ความเร็วสูงสุด หรือ อ่ืนๆ เป็นต้น ในบาง DBMS จะครอบคลุม
มากกว่าหน่ึงหมวดหมู่ เช่น สนับสนุนภาษาสอบถามได้หลายๆ 
ภาษา ยกตัวอย่างเช่น ใน DBMS ที่นิยมใช้การอย่างแพร่หลาย 
MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, SQL Server, 
FileMaker,Oracle,Sybase, dBASE, Clipper,FoxPro อ่ืนๆ ใน
ทุกๆ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลจะมี Open Database Connectivity 
(ODBC) driver มาให้ด้วย เพื่ออนุญาตให้ฐานข้อมูลสามารถ
ท างานร่วมกับฐานข้อมูลแบบอ่ืนๆ ได้ 
การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Databases) มีความส าคัญ
ต่อการจัดการระบบฐานข้อมูล (DBMS) ทั้งน้ีเน่ืองจากข้อมูลที่อยู่
ภายในฐานข้อมูลจะต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ของข้ อมูล 
โครงสร้างของข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการที่โปรแกรม
ประยุกต์จะเรียกใช้ฐานข้อมูล 

 
5. ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

5.1 ภาษา PHP 
5.2 HTML 
5.3 JavaScript 
5.4 Visual Studio Code 
5.5 PhpMyAdmin 
 

6. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ระบบระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์กรณีศึกษา
ช่างชัยการช่าง การออกแบบระบบ โดยใช้ทฤษฎีการท างานของ
โปรแกรมต่าง ๆ โดยผู้ที่ด าเนินการออกแบบระบบน้ันจะต้องมี
ความรู้ ความสามารถในการออกแบบฐานข้อมูล การเขียน
โปรแกรม การวาง Diagram ซ่ึงหลักการ ทฤษฎีทั้งหมดน้ัน
สามารถน ามาด าเนินการในการออกแบบระบบเว็บบอร์ด มีดังน้ี 

6.1 Use Case Diagram 
 6.2 E-R Diagram 
6. 1 Use Case Diagram ร ะบบบริ ห า ร จั ด การ ร้ า น ซ่ อ ม
รถจักรยานยนต์กรณีศึกษาช่างชัยการช่าง 
 

 
                ภาพที่ 3 ภาพ Use Case Diagram  

 
6.2 E-R Diagram ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
กรณีศึกษาช่างชัยการช่าง 

 
ภาพที่ 4 ภาพ E-R Diagram 

 
6.3 ขั้นตอนพัฒนาระบบ 

ในการพัฒนาระบบระบบบริหารจัดการร้านซ่อม
รถจักรยานยนต์กรณีศึกษาช่างชัยการช่างผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม 
VS Studio Code version 1.29 ในการพัฒนาใช้ภาษา PHP 
เป็นภาษาสคริปต์ในการเขียนระบบใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 
MYSQL ใช้ XAMPP ในการจ าลองเครื่องของตัวเองให้เป็น Web 
Server เพื่อดูการท างานของโปรแกรมที่เขียนขึ้น 
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7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 ผลการพัฒนาระบบ  

ระบบระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
กรณีศึกษาช่างชัยการช่างที่ผู้ วิ จัยได้ท าการ วิเคราะห์และ
ออกแบบพัฒนาระบบขึ้นน้ี ช่วยให้การท างานของระบบใหม่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีระบบการท างานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

7.1.1 ส่วนของสมาชิก (User) 
 7.1.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) 

(1) หน้าล็อกอิน (ผู้ใช้,แอดมิน) 

 
               ภาพที่ 5 ภาพแสดงหน้า Login 

(2) หน้าหลักแสดงหน้า สมัครสมาชิก (ผู้ใช้) 

 
       ภาพที่ 6 ภาพแสดงหน้า สมัครสมาชิก (Registers) 

 
(3) หน้าหลักแสดงหน้าแรกหลังจาก ล็อกอิน ส าเร็จ โดยจะ

โชว์หน้าแรกของเว็บไซต์ ช่างชัยการช่างทั้งหมด (ผู้ใช้) 

 
ภาพที่ 7 ภาพแสดงหน้า แรกของเว็บไซต์ช่างชัยการช่าง 
 
 
 

(4) หน้าแจ้งซ่อม ส าหรับหน้าแจ้งซ่อม (ผู้ใช้) 

   
   ภาพที่ 8 ภาพแสดงหน้า แจ้งซ่อม ของผู้ใช้ (User) 

(5) หน้ารายการ การแจ้งซ่อม (ผู้ใช้) 

 
        ภาพที่ 9 ภาพแสดงหน้า รายการการแจ้งซ่อม 
(6) แสดงหน้าแผนที่ตั้งร้าน เวลาท าการ เปิด/ปิด ร้าน และ

ช่องทางการติดต่อ (ผู้ใช้) 

 
   ภาพที่ 10 ภาพแสดงหน้าแผนทีต่ั้งร้าน (Map) 

     
(7) หน้าติดต่อเรา โดยจะแสดงช่องทางการติดต่อ (ผู้ใช้) 

 
            ภาพที่ 11 ภาพแสดงหน้า ตดิต่อเรา  (Contact Us) 
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 (8) หน้าแสดงข้อมูลช่าง เป็นหน้าที่สามารถดูข้อมูลช่าง 
(ผู้ดูแลระบบ) 

 
 ภาพที่ 12 ภาพแสดงหน้าข้อมูลช่าง (Mechanic) 

    (9) แสดงหน้าเพิ่มข้อมูลช่าง 

 
   ภาพที่ 13 ภาพแสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลช่าง (Mechanic Insert) 

    (10) แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลช่าง (ผู้ดูแลระบบ) 

  
              ภาพที่ 14 ภาพแสดงหน้าแก้ไขข้อมูลช่าง 

     (11)  แสดงหน้ารายการแจ้งซ่อมทั้งหมด (ผู้ดูแลระบบ) 

 
ภาพที่ 15 ภาพแสดงหน้ารายการแจ้งซ่อม (Repair) 

      (12)  แสดงหน้าการเปลี่ยนสถานะของการด าเนินการ 
(ผู้ดูแลระบบ) 

 
        ภาพที่ 16 ภาพแสดงการเปลี่ยนสถานะ 

       (13)  แสดงหน้าแจ้งราคา (ผู้ดูแลระบบ) 

 
ภาพที่ 17 ภาพแสดงหน้าแจ้งราคา (Prices) 

      (14)  แสดงหน้าผู้รับผิดชอบการซ่อม (ผู้ดูแลระบบ) 

 
ภาพที่ 18 ภาพแสดงหน้าผู้รับผิดชอบ 

      (15)  แสดงหน้าพิมพ์ใบประเมินราคา (ผู้ดูแลระบบ) 

 
ภาพที่ 19 ภาพแสดงหน้าพิมพ์ใบประเมินราคา 
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 (16)  แสดงรายงานของร้าน (ผู้ดูแลระบบ)  

 
ภาพที่ 20 ภาพแสดรายงานของร้าน 

 
7.2 การประเมินระบบ 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบระบบบริหารจัดการร้านซ่อม
รถจักรยานยนต์กรณีศึกษาช่างชัยการช่าง ผู้จัดท าได้ให้บุคคล
ทั่วไป จ านวน 10 คน โดย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือเจ้าของ
ร้าน 1 คน และกลุ่มที่ 2 คือ ลูกค้าทั่วไป 9 คน ทดลองใช้งาน
ระบบ แล้วตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยแบ่ง
การประเมิน ประสิทธิภาพออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านระบบ ด้าน
ข้อมูล ด้านการออกแบบ เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ 
ดังน้ี  

ระดับความพึงพอใจ   มากที่สุด    5 คะแนน  
ระดับความพึงพอใจ   มาก          4 คะแนน 

  ระดับความพึงพอใจ   ปานกลาง    3 คะแนน  
ระดับความพึงพอใจ   น้อย         2 คะแนน  
หลังจากน้ันน าค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อมาเทียบ

กับเกณฑ์การประเมินผล ซ่ึงมีการก าหนดเกณฑ์ ดังน้ี  
คะแนนเฉลี่ย    >=4.50   ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  ความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.50–3.49 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.50–2.49 ความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย    <1.50     ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

สัญลักษณ์ที่ ใ ช้ ในการ วิ เคราะห์ข้ อ มูล  ก าหนด
ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี x̄ แทน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน และ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
7.2.1 การประเมินประสิทธิภาพ ด้านระบบ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ด้านระบบ 
รายการประเมิน x̄ S.D. ประสิทธิภาพ 

1. ง่ายต่อการใช้งาน 4.4 0.51  มาก 
2.รองรับการใช้งานพร้อมกัน
จ านวนมาก 

4.3 0.67  มาก 

3.ความถูกต้องในการท างานของ
ฟังก์ชันต่างๆ 

4.3 0.48  มาก 

4. พร้อมใช้งานตลอดเวลา 4.4 0.51  มาก 

ผลสรุปการประเมิน
ประสิทธิภาพด้านระบบ 

4.35 0.53  มาก 

 
จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ มีต่อ

ประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  
(x̄ = 4.35) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ดังน้ันระบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านระบบตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ในระดับมาก 

 
7.2.2 การประเมินประสิทธิภาพ ด้านข้อมูล 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ด้านข้อมูล 
รายการประเมิน x̄ S.D. ประสิทธิภาพ 

1. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 4.4 0.51 มาก 
2. ข้อมูลมีความถูกต้อง 4.6 0.51 มาก 
3. ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ 4.4 0.51 มาก 
4. ข้อมูลมีความหลากหลาย 4.4 0.51 มาก 
ผลสรุปการประเมิน
ประสิทธิภาพ ด้านข้อมูล 

4.45 0.50 มาก 

 
จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ มีต่อ

ประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  
(x̄ = 4.45) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ดังน้ันระบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านข้อมูลตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ในระดับมาก 

 
7.2.3 การประเมินประสิทธิภาพ ด้านการออกแบบ 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ด้านการออกแบบ 
รายการประเมิน x̄ S.D. ประสิทธิภาพ 

1. การใช้ฟอนต์ตัวหนังสืออ่านง่าย 
ชัดเจน 

4.4 0.51 มาก 

2. การใช้สีและขนาดของตวัอักษร
มีความเหมาะสม 

4.5 0.51 มาก 

3. ความสวยงามในการออกแบบ 4.5 0.52 มาก 
4.รองรับการใช้งานทุกขนาด
หน้าจอ 

4.5 0.52 มาก 

ผลสรุปการประเมินประสิทธภิาพ 
ด้านการออกแบบ 

4.47 0.50 มาก 

 
จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ มีต่อ

ประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  
(x̄ =4.47) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ดังน้ันระบบที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านการออกแบบตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ในระดับมาก 
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8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ครั้งน้ี
ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบในการบริหาร
การ จัดการ  ร้ าน ซ่อมรถ จักรยนต์ สามารถ จัด เ ก็บข้ อ มูล
รายละเอียดการซ่อมและออกใบเสร็จให้กับลูกค้าได้ 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านซ่อม
รถจักรยานยนต์ ควรมีการแจ้งคิวล าดับที่ชัดเจน ในการรับ
บริการการรับซ่อม และควรพัฒนาในรูปแบบ แอปพลิเคชัน
เพิ่มเติม 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ถูกจัดเก็บภายในประเทศไทยน้ัน
ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้ในงานต่าง ๆ มากนัก ในบทความน้ีจึงน าเสนอ
การจัดเตรียมข้อมูลวัฒนธรรมที่พร้อมต่อการน าไปใช้งาน โดยน า
ข้อมูลแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุจากศูนย์ข้อมูลกลาง กรม
ศิลปากร และฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญในประเทศไทย 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยเริ่มกระบวนการ
ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูล โดยดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทาง
วัฒนธรรมด้ วย เครื่ อง มือ Pentaho จาก น้ันน าข้ อ มู ลมา
ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบที่ มีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มี
มาตรฐานไปในทางเดียวกัน จากน้ันน าเข้าสู่กระบวนการตัดค า
ภาษาไทยด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือ Machine 
Learning โดย ใช้ ไลบรารี  PyThaiNLP ซ่ึ ง เป็น โม เดลที่ ถู ก
พัฒนาขึ้นเพื่องาน วิจัยและพัฒนาการประมวลผลภาษา 
(ภาษาไทย) ด้วยภาษา Python และใช้งานผ่านโปรแกรม 
Jupyter Notebook โดยผลการด าเนินงานที่ได้คือ จ านวนข้อมูล
แต่ละประเภทที่ผ่านการท า POS Tagging แล้ว พบกลุ่มค า
ประเภทกลุ่มค านามมากที่สุด  พบกลุ่มค ากริยาและกลุ่มค าสรรพ
นามรองลงมาตามล าดับ และพบกลุ่มค าคุณศัพท์น้อยที่สุด 
 
ค ำส ำคัญ: ประมวลผลข้อมูล, ตัดค าภาษาไทย,  คลังข้อมูลทาง
วัฒนธรรม 
 

ABSTRACT 
Currently, Cultural information collected in Thailand 
has not been used in many works. In this paper is 
present information about Archaeological and 
Antiquities from data source include sac.or.th and 
datacenter.finearts.go.th. The process starting from data 
preparation for use in Extract-Transform-Load Process 
(ETL) and extract information from cultural data source 
with the Pentaho tool. After that, modified the 
information to more quality with standards.  And import 

them into Thai Word Tokenization Process with 
Machine Learning techniques with PyThaiNLP library. 
The model was developed for the research and 
development of Natural Language Processing (NLP) with 
Python Language in Jupyter Notebook  program. The 
result show amount of information in each type after 
POS Tagging found most nouns, verb and pronouns 
respectively. The least is adjective group. 
 
Keywords: Data processing, Word tokenization, Cultural 
data 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรม เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
โบราณสถาน น้ันมีอยู่จ านวนมาก ทั้งในรูปแบบเอกสารและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงถูกรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรม
เหล่าน้ีจากหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูล
ทางวัฒนธรรมเพียงประเภทเท่าน้ัน นอกจากน้ีข้อมูลเหล่าน้ีเป็น
ข้อมูลดิบที่ยังไม่สามารถน าไปใช้ประมวลผลในงานด้านอ่ืน ๆ ได้
ทันที ผู้จัดท าได้เล็งเห็นความส าคัญของชุดข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
ใช้ในงานวิจัยที่เก่ียวข้องทางด้านวัฒนธรรม ซ่ึงหากไม่มีชุดข้อมูล
พื้นฐานหรือข้อมูลไม่มีคุณภาพแล้วน้ัน ความก้าวหน้าทางวิจัยก็
เป็นไปได้ด้วยความยากล าบาก ดังน้ัน วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
น้ี คือ การจัดเตรียมชุดข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมที่ใช้ส าหรับ
งานวิจัยในอนาคต ผู้จัดท าได้ค้นคว้าหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
และน าข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้ในการด าเนินงานครั้งน้ี โดยน าข้อมูล
จากศูนย์ข้อมูลกลาง กรมศิลปากร และฐานข้อมูลแหล่ง
โบราณคดีที่ส าคัญในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน)  ซ่ึง เป็นข้อมูลเ ก่ียวกับแหล่งโบราณคดี
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ มีอยู่ ในประเทศไทย  โดยการ
ด าเนินงานเริ่มตั้งแต่การเตรียมข้อมูลซ่ึงมีรายละเอียดข้อมูล เช่น 
ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม การขึ้น 
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ทะเบียน สภาพปัจจุบัน เป็นต้น เม่ือท าการดึงข้อมูลส าเร็จแล้ว
จึงท าการท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) ที่ได้มาให้
ข้อมูลพร้อมน าไปใช้งานต่อไป และน าข้อมูลเข้าสู่กระบวนการตัด
ค าภาษาไทย และท า POS Tagging เพื่อสร้างชุดข้อมูลที่พร้อม
ส าหรับน าไปใช้งานในอนาคต 
 

2. หลักการและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
การจัดเตรียมข้อมูลทางวัฒนธรรมที่พร้อมใช้งานจ าเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ Extract Transform Load 
(ETL) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  หรือ Natural 
Language Processing (NLP) รวมถึงการตัดค าส าหรับข้อความ
ภาษาไทยที่เป็นพื้นฐานในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดย
ต้องศึกษาการใช้งานเครื่องมือ แหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการดึงข้อมูล
และค าศัพท์ที่ เ ก่ียวข้องในกระบวนการ Extract Transform 
Load และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  เพื่อท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมี
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
 
2.1 กระบวนการ ETL 
ETL ย่อมาจาก Extract Transform Load เป็นกระบวนการ
หน่ึงในระบบ Data Warehouse โดยกระบวนการน้ีจะดึงข้อมูล
ออกมาจากหลาย ๆ ที่ โดยน ากระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลมาประยุกต์ใช้ ซ่ึงมีการเชื่อมโยงและปรับข้อมูลให้
เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง
สามารถใช้งานร่วมกันได้ และท้ายที่สุดท าการส่งมอบข้อมูล
เหล่าน้ัน ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ขององค์กรโดยมีกระบวนการหลัก ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี [1] 

1) กระบวนการดึงข้อมูล (Extract) เป็นกระบวนการ
เริ่มต้นของระบบ ETL จากแหล่งของข้อมูล โดยทั่วไปแล้วระบบ 
Data Warehouse จะประกอบไปด้วยข้อมูลจากหลาย ๆ ที่ โดย
ข้อมูลที่อยู่ต่างที่กันน้ัน อาจจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

2) กระบวนการแปลงข้อมูล (Transform) คือ ขั้นตอน
การแปลงข้อมูลน้ีจะมีการใช้กฎหรือฟังก์ชัน เพื่อที่จะแปลงข้อมูล
ให้ได้ตามที่ต้องการก่อนที่จะน าข้อมูลเข้าไปยังปลายทาง ข้อมูล
จากต้นทางบางแหล่งข้อมูลมีความจ าเป็นน้อยมาก หรือแทบจะ
ไม่ต้องการการแปลงข้อมูลเลย แต่ในบางแหล่งอาจจะต้องการ
กระบวนการที่ซับซ้อน ซ่ึงจะกินทรัพยากรระบบ และเวลาในการ
ประมวลผล ทั้งน้ี ความซับซ้อนของข้อมูลน้ันขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของธุรกิจหรือเป้าหมายของการน าข้อมูลไปใช้งาน  

3) ขั้นตอนการน าข้ อมูลเข้าสู่ ระบบ (Load) คือ 
กระบวนการโหลดข้อมูล ซ่ึงโดยทั่วไปจะน าข้อมูลเข้าไปในระบบ 
Data Warehouse ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร หรือ

ธุรกิจว่าจะให้ข้อมูลไหลไปในทิศทางใด ซ่ึงบางองค์กรหรือบาง
งาน จะมีการสะสมของข้อมูล และความถี่ของการน าข้อมูลเข้าสู่
ระบบ อาจจะมีการล้างข้อมูลแล้วทับข้อมูลใหม่ โดยทั่วไปแล้ว
ข้อมูลของ Data Warehouse จะมีการใช้กันปีต่อปี เม่ือขึ้นปี
ใหม่แล้ว จะมีการล้างข้อมูลของปีเก่า และเก็บไว้ในระบบข้อมูล
ส ารอง เน่ืองจากว่ากระบวนการน าข้อมูลเข้าจะต้องปฏิสัมพันธ์
กับฐานข้อมูล (Database) ดังน้ันจะต้องมีประเด็นเรื่องของ 
Database Constraints,  Referential Integrity แ ล ะ 
Database Trigger เข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการน าข้อมูลเข้า 
ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีรวม ๆ แล้วเรียกว่า กระบวนการควบคุมคุณภาพของ
ข้อมูล (Data Quality performance of ETL Process)  

ภาพรวมของกระบวนการ ETL แสดงดังภาพที่ 1 โดย
ขั้นตอนแรก Extract  คือ การดึงข้อมูลจากแหล่งของข้อมูล
ภายนอก Transform คือ การแปลงข้อมูลเพื่อให้ได้ตรงตามกับ
ความต้องการ และ Load คือ การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบปลายทาง
ที่ต้องการ ซ่ึงโดยทั่วไปจะหมายถึงระบบ Data Warehouse 
หรือฐานข้อมูลอ่ืน ๆ 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการ ETL 
 

2.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)  
AI คือ เครื่องจักร (Machine) ที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการ
ท าความเข้าใจ และเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ อาทิเช่น การรับรู้ 
การเรียนรู้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาต่าง ๆ เครื่องจักรที่มี
ความสามารถเหล่าน้ีก็ถือว่าเป็น ปัญญาประดิษฐ์ จึงสามารถ
กล่าวได้ว่า AI ถือก าเนิดขึ้นเม่ือเครื่องจักรมีความสามารถที่จะ
เรียนรู้  AI ท างานโดยรวบรวมข้อมูลปริมาณมหาศาลด้ วย
ความเร็ว ประมวลผลซ้ า ๆ ผ่านขั้นตอนการประมวลผลที่ชาญ
ฉลาด ที่ช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถเรียนรู้จากรูปแบบ และ
ลักษณะของข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ AI เป็นแขนงของการศึกษาที่
กว้างขวาง ประกอบไปด้วย ทฤษฎี วิธีการ และเทคโนโลยี รวมถึง
แขนงย่อยหลัก ๆ [2] ได้แก่  

1) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) ในการ
สร้างแบบจ าลองการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ โดยใช้วิธีการจาก
โครงข่ายประสาทเทียม สถิติ การวิจัยด าเนินการ (Operations 
research) และหลักฟิสิกส์ในการค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ใน
ข้อมูลโดยไม่จ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมในการค้นหา 
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2) โครงข่ายประสาทเทียม คือ หน่ึงในระบบการเรียนรู้
ของเครื่อง โดยใช้การเชื่อมโยงระหว่างยูนิต (เหมือนกับเซลล์
ประสาท) ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูล โดยการตอบสนองต่อ
ข้อมูลภายนอก ถ่ายทอดข้อมูลซ่ึงกันและกันระหว่างแต่ละยูนิต 
การประมวลผลจ าเป็นต้องใช้ทางผ่านข้อมูลหลายทาง เพื่อค้นหา
ความเชื่อมโยง และถ่ายทอดความหมายจากข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
เหล่าน้ัน 

3) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) ใช้โครงข่าย
ประสาทเทียมขนาดใหญ่ที่มีหน่วยประมวลผลหลายชั้น โดย
อาศัยประโยชน์จากความก้าวหน้าในศักยภาพของคอมพิวเตอร์
และเทคนิคในการเรียนรู้รูปแบบของข้อมูลปริมาณมหาศาลที่มี
ความซับซ้อนที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแล้ว 

4 )  ระบบการประมวลผลข้ อ มูลที่ มี การ เ รี ยนรู้  
(Cognitive computing) เป็นแขนงย่อยหน่ึงของ AI ที่พยายาม
แสดงปฏิสัมพันธ์ให้เสมือนมนุษย์ผ่านเครื่องจักรกล การใช้ AI 
และการประมวลผลหน่วยความจ า มีเป้าหมายสูงสุด คือ การใช้
เครื่องจักรกลในการเลียนแบบกระบวนการของมนุษย์ผ่าน
ความสามารถในการตีความภาพ และค าพูด ซ่ึงจะตอบสนองโดย
ทันที   

5) การประมวลผลภาพ (Computer vision) ใช้การ
จดจ ารูปแบบ และการเรียนรู้เชิงลึกในการจดจ าสิ่งที่อยู่ในภาพ
หรือวิดีโอ เม่ือเครื่องจักรกลสามารถประมวลผล วิเคราะห์ และ
เข้าใจรูปภาพ มันจะสามารถจับภาพ หรือวิดีโอได้แบบเรียลไทม์ 
รวมถึงตีความสภาพแวดล้อมได้ 

6 )  ก า ร ป ร ะ มวลผลภ าษาธร ร มชาติ  ( Natural 
Language Processing) ห รื อ เ รี ย ก สั้ น  ๆ  ว่ า  NLP คื อ 
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ ท าความเข้าใจ
และสร้างภาษามนุษย์ ซ่ึงรวมถึงค าพูดด้วย ขั้นถัดไปของ NLP 
คือ การโต้ตอบด้วยภาษาธรรมชาติ ซ่ึงช่วยให้มนุษย์สามารถ
สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ภาษาเพื่อด าเนินการงานต่าง ๆ 

 
2.3 Machine learning 
Machine Learning คือ การท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตัวเองจากข้อมูลที่มีอยู่ โดยสามารถใช้ความรู้ที่มี ในการ
วิเคราะห์ เชื่อมโยง คาดการณ์ และประมวลผลได้ด้วยตัวเอง โดย
ไม่ต้องรอให้มนุษย์สอน การเรียนรู้ของเครื่อง หรือ Machine 
Learning น้ัน เป็นรูปแบบหน่ึงของการวิเคราะห์ข้อมูล ที่
ด าเนินการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองอย่างเป็นอัตโนมัติ ซ่ึงเป็น
สาขาหน่ึงของเทคโนโลยีด้าน AI (Artificial Intelligence) ซ่ึง
ตั้งอยู่บนรากฐานแนวคิดที่ว่า ระบบต่าง ๆ น้ัน สามารถที่จะ
เรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับชุดข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงสามารถระบุ 
และทราบรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และน าไปสู่ การตัดสินใจได้
เองโดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพามนุษย์อีกต่อไป [4] 

3. วิธีการด าเนินการ 
ในการด าเนินการผู้จัดท าได้น าข้อมูลในหมวดโบราณคดี และ
หมวดโบราณวัตถุและศิลปวัตถุมาใช้ โดยภาพรวมขั้นตอนการ
ด าเนินงานแสดงดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
จากภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของการด าเนินงาน โดย
มีรายละเอียดหรือขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
 
3.1 ขั้นตอนการท าความเข้าใจคุณลักษณะข้อมูล  (Data 
Understanding) 
ในขั้นตอนน้ี เริ่มกระบวนการตั้งแต่การจัดเก็บ และรวบรวม
ข้อมูล ตลอดจนการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
ได้รับ โดยเลือกว่าจะใช้ข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนในการ
วิเคราะห์ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
3.1.1 คัดเลือกหรือก าหนดแหล่งข้อมูล  
ในส่วนน้ีจะเป็นการตรวจสอบ และวิเคราะห์ว่า แหล่งข้อมูลที่
ได้รับมอบหมาย ในแต่ละแหล่งข้อมูลน้ัน มีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
ดึงข้อมูลหรือไม่ โดยหากพบข้อมูลที่ไม่จะเป็นจ านวนมากใน
ข้อมูลชุดน้ัน ก็จะไม่น ามาใช้ในการดึงข้อมูล น ามาเพียงแค่ชุด
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เท่าน้ัน ซ่ึงเป็นการลดระยะเวลาในการ
ท างานในขั้นตอนการท า Data Cleaning ด้วย 

 
3.1.2 การดึงขอมูลมาจากหลากหลายแหลง (Extract) 
เป็นการดึงข้อมูลจากหลายข้อมูล โดยดึงจาก Portal Web ที่
รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยในขั้นตอนการดึง
ข้อมูลน้ี จะเริ่มจากการน าชุดข้อมูลที่ได้คัดเลือกหรือผ่านการ
วิเคราะห์มาแล้วว่ามีประโยชน์ สามารถใช้ในการดึงข้อมูลได้มาใช้ 
ซ่ึงท าการดึงข้อมูลโดยผ่านโปรแกรม Pentaho  

 
3.1.3 การแปลงขอมูลใหตรงกับความตองการ (Transform) 
การสกัดข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ข้อมูลที่สกัดได้ จะได้เป็นข้อมูล
ดิบ ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีอาจจะยังไม่สามารถไปประยุกต์ ใช้ กับ
คลังข้อมูลได้โดยตรง เน่ืองจากคุณภาพของข้อมูลอาจจะยังไม่ดี
พอ ดังน้ันจึงต้องท าการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นเสีย
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ก่อนที่จะน าไปใช้ในคลังข้อมูลต่อไป โดยข้อมูลจะถูกท าการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น เน่ืองจากข้อมูลที่สกัดได้มา
จากหลากหลายแหล่งข้อมูล และแต่ละแหล่งข้อมูลอาจมี
โครงสร้างข้อมูลที่แตกต่างกัน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลน้ีจะช่วย
ให้แน่ใจว่า เม่ือท าการรวมข้อมูลเข้าด้วยกันแล้วข้อมูลที่ได้มาตรง
ตามความต้องการ 
 
3.1.4 การบรรจุขอมูลผลลัพธที่ไดสูปลายทาง (Load) 
คือ การโหลดข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ผ่านขั้นตอน
การแปลงข้อมูล (Transform) น าเข้าสู่ Local Database ก่อน
น าข้อมูลไปใช้งานต่อ ๆ ไป โดยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่
สร้ า ง เพื่ อท าก าร  Extract Transform Load ในโปรแกรม 
Pentaho 
3.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
ในขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนส าหรับเตรียมข้อมูลก่อนที่จะน าข้อมูล
ไปสู่ขั้นตอนการตัดค า ซ่ึงจะต้องท าให้ข้อมูลมีคุณภาพ และพร้อม
ใช้ ง าน น่ันคื อ  การท า  Data Cleaning และการท า  Data 
Mapping โดยมีรายละเอียดการท างาน ดังน้ี  
 
3.2.1 การท า Data Cleaning 
เป็นกระบวนการตรวจสอบ และแก้ไข หรือลบรายการข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องออกไป จากชุดข้อมูลตาราง หรือฐานข้อมูล เม่ือข้อมูลไม่
ถูกต้อง หรือไม่สัมพันธ์กับข้อมูลอ่ืน ๆ จึงต้องมีการแทนที่การ
ปรับปรุง หรือการลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเหล่าน้ีออกไป เพื่อให้
ข้อมูลมีคุณภาพ โดยสามารถท าโดยตรวจสอบ และวิเคราะห์ชุด
ข้อมูลที่ได้จากการดึงขอมูล มาท าการปรับเปลี่ยน แก้ไข ให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน เช่น ส่วนข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลอยู่ ให้ท าการใส่
เครื่องหมาย “-” ลงไป 
 
3.2.2 การท า Data Mapping 
เป็นการท าให้ข้อมูลที่มีความหมายเดียวกันแต่อยู่ในรูปแบบที่
แตกต่างกันให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ว่าค่า
ของข้อมูลน้ันจัดอยู่ในหัวข้อไหน และท าการเปลี่ยนข้อมูล 
ให้ตรงกับชุดข้อมูลอ่ืน 
 
3.3 ขั้นตอนการตัดค าภาษาไทย  
การตัดค า เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการวิเคราะห์ และประมวลผล
ภาษา รวมถึงการพัฒนาระบบที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ซ่ึงใช้เทคนิคการ
เ รี ย นรู้ ข อ ง เ ค รื่ อ ง  ( Machine learning) โ ด ย ใ ช้  Library 
“PyThaiNLP” ส า ห รั บ ตั ด ค า ภ า ษ า ไ ท ย ใ น  module 
word_tokenize ผ่าน engine ชื่อ “newmm” โดยดูได้จาก
ตัวอย่างการตัดค า 

 

3.4 ขั้นตอนการก าหนดหน้าที่ของค า (Part-Of-Speech 
Tagging) 
คือ การน าค าหรือวลีที่ผ่านการตัดค าเรียบร้อยแล้ว ได้เป็น
หน่วยค าต่าง ๆ โดยมีการแสดงค าออกเป็นค ากลุ่มต่าง ๆ  และมี
การบอกถึงคุณลักษณะหรือหน้าที่ของค า โดยจ าแนกออกเป็น 7 
กลุ่มค าใหญ่ๆ ดังน้ี กลุ่มค านาม (Nouns) กลุ่มค าสรรพนาม 
(Pronouns) กลุ่ มค าคุณศั พท์  (Adjectives) กลุ่ มค า ก ริ ย า 
(Verbs) กลุ่ มค ากริ ย า วิ เศษณ์  (Adverbs) กลุ่ มค าบุ พบท 
(Prepositions) กลุ่มค าสันธาน (Conjunctions) และกลุ่มค า
อุทาน (Interjections) [3] 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนในหัวข้อที่ 3 สามารถ

สรุปผลการด าเนินงานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

4.1 การเตรียมข้อมูล 
ส าหรับขั้นตอนการเตรียมข้อมูลน้ัน จะเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหรือ
ก าหนดแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีเพียงแค่ชุดข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เท่าน้ัน และท าการดึงข้อมูลโดยผ่านโปรแกรม Pentaho โดยดึง
ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญในประเทศไทย 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และศูนย์ข้อมูลกลาง 
กรมศิลปากร เม่ือดึงข้อมูลส าเร็จจึงน าข้อมูลน้ันมาปรับเปลี่ยนให้
ข้อมูลมีคุณภาพมากขึ้น ก่อนที่จะด าเนินงานในขั้นตอนอ่ืน ๆ 
ถัดไป โดยข้อมูลทั้งหมดที่เตรียมได้ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปจ านวนข้อมูลทัง้หมดดึงได้จากฐานข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 

จ านวน
ข้อมูล

ทั้งหมดใน
ฐานข้อมูล 

จ านวน
ข้อมูลดึง

ได ้

ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่
ส าคัญในประเทศไทย ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร )องค์การ

มหาชน (หมวดโบราณดคี  

471 471 

ศูนย์ข้อมูลกลาง กรมศิลปากร 
หมวดด้านโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ 

881 881 

ศูนย์ข้อมูลกลาง กรมศิลปากร 
หมวดด้านโบราณคดี 

8,000 2,721 

 
จากตารางที่ 1 ในส่วนข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง กรมศิลปากร 
หมวดด้านโบราณคดี ในขณะที่ด าเนินการได้พบปัญหาความ
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ขัดข้องทางเครือข่าย ส่งผลท าให้ข้อมูลที่ได้มาจึงมีจ านวนน้อย
กว่าจ านวนข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล 
4.2 การตัดค าภาษาไทย 
ส าหรับขั้นตอนการตัดค าภาษาไทย จะท าการตัดค าจากประโยค 
หรือข้อความภาษาไทย โดยใช้วิธีตัดค าที่ยาวที่สุด เริ่มจาก
ตัวอักษรซ้ายสุดของข้อความน้ัน ไปยังตัวอักษรถัดไป จนกว่าจะ
พบว่าเป็นค าที่มีอยู่ในพจนานุกรม หลังจากน้ัน ท าการค้นหาค า
ถั ด ไป  จนกว่าจะจบข้ อความที่ ต้ องการ  โดย ใช้ ไลบรารี  
PythaiNLP ผ่าน module word_tokenize และใช้ Engine ชื่อ 
“newmm” ซ่ึงผลลัพท์ที่ ได้จากการใช้ Engine ทั้งหมดน้ัน 
“newmm” ถือว่าสามารถตัดค าได้ดีที่สุดมากกว่าตัวอ่ืน ๆ ที่มี 
โดยท าการใช้งานผ่านโปรแกรม Jupyter Notebook  
4.3 การท า POS Tagging 
เม่ือข้อมูลผ่านการตัดค าเรียบร้อยแล้ว จะได้เป็นค าต่าง ๆ ในแต่
ละข้อความ โดยเม่ือน าข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่มค าในการท า POS 
Tagging แล้ว จะได้ค าต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงลักษณะ หรือหน้าที่ใน
ประโยคน้ัน โดยสามารถสรุปจ านวนข้อมูลแต่ละประเภทที่ผ่าน
การท า POS Tagging แล้ว พบว่าในแต่ละข้อความจะพบค า
ประเภทกลุ่มค านามมากที่สุด พบกลุ่มค ากริยาเป็นอันดับสอง 
และกลุ่มค าคุณศัพท์พบน้อยที่สุด ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 สรุปประเภทของค าทัง้หมดจากข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง  
กรมศิลปากร หมวดโบราณคดี 

ประเภทค า จ านวน (ค า) 
กลุ่มค านาม )Nouns) 819 
กลุ่มค าสรรพนาม  ) Pronouns) 122 
กลุ่มค าคุณศัพท์ )Adjectives) 39 
ตัวเลข (Number) 20 
ค ากริยา )Verbs) 160 

 
ส่ ว น ข้ อ มู ล ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง โ บ ร า ณ ค ดี  ศู น ย์

มานุษยวิทยาสิรินธร ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลพบว่าข้อมูลอยู่
ในรูปแบบที่ยากต่อการท าความสะอาด (Cleaning) และ
จัดรูปแบบ เน่ืองจากข้อมูลไม่มีส่วนที่บ่งบอกว่าข้อมูลน้ันเป็นชื่อ
สถานที่ ที่ตั้ง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ซ่ึง
จ าเป็นต้องใช้บุคคลเข้ามาช่วยในการคัดกรองข้อมูล 
 

5. สรุปผลการด าเนินงานและงานวิจัยในอนาคต 
บทความน้ีน าเสนอการจัดเตรียมข้อมูลโบราณคดีและโบราณวัตถุ 
โดยน าข้อมูลมาจากศูนย์ข้อมูลกลาง กรมศิลปากร และ
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) ซ่ึงข้อมูลมีรายละเอียดของ ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะทาง

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม การขึ้นทะเบียน สภาพปัจจุบัน 
เป็นต้น ซ่ึงในการด าเนินงานเริ่มต้นจากการดึงข้อ มูลจาก
แหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมต่าง ๆ และน าข้อมูลเหล่าน้ันมาท าการ
ตัดค าภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine 
Learning) และท า POS Tagging เป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยผล
การด าเนินงานครั้งน้ีสามารถสรุปได้ว่า ประเภทของค าทั้งหมด
จากข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง กรมศิลปากร  พบกลุ่มค านาม 
(Nouns) มากที่สุด และพบค ากริยา (Verbs) กลุ่มค าสรรพนาม 
(Pronouns) รองลงมาตามล าดับ และพบกลุ่มค าคุณศัพท์  
(Adjectives) น้อยที่สุด ซ่ึงในขณะการด าเนินงานได้พบปัญหา
ความขัดข้องทางเครือข่าย ส่งผลท าให้ข้อมูลที่ได้มามีจ านวนน้อย
กว่าจ านวนข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล  

งานวิจัยในอนาคต ผู้จัดท าจะจัดท าระบบน าเสนอ
ข้อมูลแผนที่ทางวัฒนธรรม โดยจะแสดงข้อมูลของวัตถุ หรือ
แหล่งโบราณคดีภายในประเทศว่าแต่ละจังหวัดมีมากหรือน้อย
เพียงใด แต่ละจังหวัดมีวัตถุ หรือโบราณคดีใดมากที่สุด โดย
อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้ท าการดึงมาจากศูนย์ข้อมูลกลาง กรม
ศิลปากร  
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ตัวแบบพยากรณ์ ด้วยค่าความถูกต้อง และ ค่าความแม่นย า   
ของโมเดลด้วยโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้  Multilayer 
Perceptron กับเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจโดยใช้ J48 ด้วยวิธีทดสอบ 
ได้แก่ การแบ่งข้อมูลสุ่มออกเป็นร้อยละ (Percentage split)  20 
40 และ 66 การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มออกเป็นจ านวนกลุ่มตาม     
ตัวเลขที่ใส่ (Cross-validation Folds)  5- Folds  10- Folds 
และ 15-  Folds การแบ่งข้อมูลใน  การ Use training แบ่ง      
60 : 40 , 70 : 30  และ 80 : 20 จากผลการศึกษาพบว่า         
การแบ่งข้อมูลในการ Use training set  แบ่งเป็น 60 :  40      
ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจโดยอัลกอรึทึมที่ใช้ คือ J48 มีค่าความ
ถูกต้อง 77.63% และค่าความแม่นย า 77% ซ่ึงมีค่าความถูกต้อง
สูงและค่าความแม่นย าสูง จึงได้น าโมเดลดังกล่าวมาใช้ในการ
พัฒนาเว็บไซต์ 
 
ค ำส ำคัญ: การพยากรณ์ , การท าเหมืองข้อมูล , ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

ABSTRACT 
The objective of this study is to apply data mining 
technique to create a model to develop a website for 
learning achievement prediction. The learner compared 
the prediction model with accuracy and precision value 
of model by using an artificial neural network, using 
Multilayer Perceptron with J48 decision tree technique. 
Moreover, the test methods included the percentage 
data split (Percentage split) including 20, 40, and 66   
the data randomly split into groups according to the 
number entered (Cross-validation Folds) including         
5-Folds 10-Folds and 15-Folds and data sharing in use 

training split including 60 : 40, 70 : 30 and 80 : 20. From 
the results of this study, it’s found that data sharing in 
use training split into 60 : 40 by a decision tree 
technique with the algorithm J48 got 77.63% accuracy 
and 77 precision which is both high value. Therefore, 
this model was used to develop the website.  
 
Keywords: Prediction, Data mining, Learning 
achievement 

1. บทน า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ันเหมือนสิ่งที่บ่งบอกถึงทักษะในด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียน และแสดงให้เห็นถึงผลที่ได้จากการเรียนของ  
ตัวผู้เรียน แต่จากปัญหาที่เกิดขึ้นคือ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร บางกลุ่มน้ันก าลังประสบปัญหาเรื่อง
ผลสัมฤทธ์ิที่ มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ ากว่าเกณฑ์ ซ่ึงปัญหาเรื่อง     
การลดลงของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต อาจเกิดจาก
หลาย ๆ ปัจจัยเข้ามามีบทบาทท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น เช่น พฤติกรรมการใช้ชี วิตประจ า วัน           
และ พฤติกรรมการเรียนที่แตกต่างจากเดิม  ทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ที่ เข้ ามามีบทบาทส าคัญในการด าเ นินชี วิต           
ซ่ึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีก็เปรียบเสมือนดาบกับ 2 คม เพราะ
เทคโนโลยีเหล่าน้ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ แต่ก็สามรถท าให้
เกิดโทษได้เหมือนกัน เช่น ใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน ติดโซเซียล
มีเดียมากเกินไปจนส่งผลกับการเรียน แต่ก็ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี   
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
และสภาพแวดล้อมรอบตัวของนิสิต เอง ก็อาจมีส่วนท าให้         
ผลการเรียนลดลงเหมือนกัน และอาจจะส่งผลกระทบต่อการ   
หางานท าในอนาคตหลังจากจบการศึกษา ซ่ึงสาเหตุที่ท าให้ระดับ
ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี อาจมีหลายปัจจัย
เข้ามาเก่ียวข้อง ดังน้ันการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาตัวแบบ    
การพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการศึกษา เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมวางแผนนโยบาย เพื่อส่งเสริม
ให้นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น จากแนวคิดที่จะพัฒนา
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ตัวแบบการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้ศึกษามีความ
สนใจที่จะศึกษาและพัฒนาระบบ โดยใช้เทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูล ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงที่สามารถน ามาใช้สร้างแบบจ าลอง
โมเดลโดยใช้วิธีจ าแนกประเภทของนิสิตที่มีข้อมูลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ใด  
      วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังน้ี  
      1)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องที่ส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนิสิต  
      2)  เพื่อสร้างและพัฒนาตัวแบบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนิสิต 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสั มฤท ธ์ิท า งการ เ รี ย น  [8 ] เ ป็ นคุณลั กษณะ ความรู้  
ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนท าให้
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของสมรรถภาพทางสมอง 
ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการตรวจสอบระดับความสามารถของ
บุคคลว่าเรียนแล้วรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใดมาก
น้อยเท่าไร ตลอดจนผลที่ เกิดขึ้นจากการฝึกฝนประสบการณ์   
ทั้งในโรงเรียน และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ โดยทั่วไปการวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจะวัดความรู้ความสามารถตามที่เรียนซ่ึงส่วนใหญ่
จะเป็นด้านความรู้เครื่องมือที่ใช้วัดส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบ 
เรียกว่า แบบทดสอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่าผู้เรียน
เม่ือผ่านกระบวนการเรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้        
ในระดับใด เพื่อที่ผู้สอนจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ตามศักยภาพ แต่การสร้างแบบทดสอบ
ให้ มีคุณภาพผู้สอนจะต้อง มีความรู้ เ ก่ียว กับลักษณะของ
แบบทดสอบ หลักการสร้าง การเลือกชนิดของแบบทดสอบ      
ให้เหมาะสมกับเน้ือหา และการน าผลจากการสอบไปใช้ปรับปรุง
และสรุปผลการเรียน ในมุมของนักวัดผลประเมินผลทางการ
ศึกษาได้ให้ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ว่าเป็นสิ่งที่
แสดงออกถึงความสามารถในการกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงได้ที่ไม่เคย
กระท า หรือกระท าได้น้อยก่อนที่จะมีการเรียนการสอนซ่ึงเป็น
พฤติกรรมที่มีการวัดได้เป็นความส าเร็จที่ได้รับจากความพยายาม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึง ระดับความรู้ ความสามารถและทักษะที่ผู้เรียนได้รับ
และพัฒนาตนให้ดี ขึ้ นจากการเรียนการสอ น ซ่ึงต้ อง ใช้          
ความพยายามเป็นอย่างมากในการศึกษาเรียนรู้  เพราะต้อง      
ใช้ความช านาญในทักษะความสามารถเป็นอย่างมากเพื่อ         
ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด  และสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้

ไปประยุกต์ ใช้ ในชี วิตประจ า วันได้  โดยแสดง ในรูปของ
ความส าเร็จ 
ปัจ จัยที่ มี อิท ธิพลต่อผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรี ยน  [6 ] ได้ แ ก่          
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน เพศ โดยพฤติกรรมการเรียน                 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทั้งน้ีจาก   
การวิจัยพบว่านักเรียนเพศหญิง จะมีแนวโน้มที่ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ดีกว่านักเรียนเพศชาย  
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน [2] เป็นปัจจัยที่มีเป็น
แรงจูงใจให้ผู้ เ รียนสนใจในการเรียนที่ จะเรียนให้ ส า เ ร็ จ         
ลุล่วง และเป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่ผู้ เ รียน                        
ผู้ ศึ กษาสรุป ได้ ว่ า  ปั จ จัยที่ ส่ งผลกระทบต่ อผลสั มฤ ท ธ์ิ          
ทางการเรียนเป็นตัวแปรที่จะส่งผลกระทบ และมีอิทธิพล       ต่อ
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เช่น เพศ ที่แต่ละเพศจะมีความสนใจที่
แตกต่างกัน วิชาที่เรียน ซ่ึงผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีความถนัด หรือ
ความชอบที่แตกต่างกันออกไป และเจตคติต่อการเรียนที่
แตกต่างกัน ซ่ึงตัวแปรเหล่า น้ี เปรียบเสมือนสิ่ งที่บ่ งถึ งผล             
ที่จะเกิดขึ้น หรือผลที่สามารถท าได้ โดยตัวแปรต่าง ๆ เหล่าน้ี
ย่อมมีความแตกต่างกัน และเกิดการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละตัว
บุคคล 
 
2.2  แนวคิดการท าเหมืองข้อมูล  
การท าเหมืองข้อมูล [7] เป็นเทคนิคการค้นหารูปแบบข้อมูล
จ านวนมากโดยใช้ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์  และวิธีทางสถิติ       
การเรียนรู้ และการจดจ าเพื่อหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ถูกซ่อน
อยู่ในชุดข้อมูลน้ัน ๆ และความรู้ที่ได้จากการท าเหมืองข้อมูลมี
หลายรูปแบบ ได้ แ ก่  การจ าแนกประ เภทข้ อ มูล  (Data 
Classification) การหากฎ เพื่ อระบุประ เภทของ วัตถุ จาก
คุณสมบัติของวัตถุ  การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering)     
แบ่งข้อมูลที่ มีลักษณะคล้ายกันออกเป็นกลุ่ม โดยมีขั้นตอน     
การท างานที่จะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นความรู้ทั้ งหมด    
การท าเหมืองข้อมูลจะต้องเลือกประเภทให้เหมาะสมกับงาน      
มีขั้นตอนการท างานของเหมืองข้อมูลดังน้ี การสร้างตัวแบบใน
การพรรณนา (Descriptive Modeling) หรือการเรียนรู้แบบไม่มี
ผู้สอน (Unsupervised Learning) เป็นการน าข้อมูลที่มีอยู่มา
ศึกษาเพื่อหากฎความสัมพันธ์ (Association) หรือการจัดกลุ่ม 
(Clustering) ซ่ึงไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการท านาย แต่จะเน้น   
การพิจารณาข้อมูลเป็นหลัก เพื่ออธิบายรูปแบบที่ ชัด เจน        
การสร้ างตั วแบบ ในการท านาย  ( Predictive Modeling)        
หรือการเรียนรู้แบบ มีผู้ สอน (Supervised Learning) เป็ น      
การน าข้อมูลในที่มีอยู่แล้วมาสร้างตัวแบบเพื่อท านายสิ่งที่เ กิด 
โดยมีการใช้ข้อมูลฝึกหัด (Training Data) ซ่ึงอัลกอลิทึมน้ีมุ่งเน้น
การแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของข้ อ มูล            
ถ้าลักษณะข้อมูลเป็นไม่ต่อเน่ือง เรียกว่า การจ าแนกประเภท 
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(Classification) แต่ถ้ าลักษณะข้อมูลเป็นต่อเ น่ือง เรียกว่า      
การถดถอย (Regression) สามารถสร้างตัวแบบโดยการเรียนรู้ 
ได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่  
       1)  ต้นไม้ตัดสินใจมีโหนดของรากเป็นโหนดเริ่มต้น              
โหนดการตัดสินใจเป็นโหนดที่อยู่ จุดตรงกลางก่ิงก้านต่าง  ๆ     
การเชื่อมต่อระหว่างโหนดแสดงลักษณะที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ
แต่ละโหนด และโหนดใบ (Leaf Node) เป็นโหนดที่อยู่จุดสิ้นสุด 
ซ่ึงอยู่ในต าแหน่งล่างสุดของแผนภาพต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ       
แผนภาพต้นไม้การตัดสินใจ [3] เป็นวิธีการใช้ผังต้นไม้ในการ
เขียนอธิบายการประมวลผลโดยจ าลองก่ิงก้านสาขาของต้นไม้ 
โดยแตกรากทางซ้ายมือแตกเป็นก่ิงอยู่ทางขวามือ หรืออาจจะ
แตกจากรากที่อยู่ด้านบนลงมาเป็นก่ิงที่อยู่ด้านล่าง และแตกก่ิง
ไปเรื่อย ๆ จนครบเงื่อนไขโดยขั้นตอนการวิเคราะห์และสร้าง
ต้นไม้ตัดสินใจ มีขั้นตอนที่ส าคัญในเทคนิคการเรียนรู้แบบต้นไม้
การตัดสินใจก็ คือการสร้างแบบจ าลองของต้นไม้การตัดสินใจ 
โดยจะต้องเริ่มพิจารณาที่ โหนดรากเป็นอันดับแรกก่อนจะ
พิจารณาใบ และก่ิงก้านสาขาโดยอัลกอรึทึม ID3 ส่วนใหญ่จะใช้
กับข้อมูลไม่ต่อเน่ืองไม่มีการสร้างกฎหลังการตัดทอนข้อมูลที่
ผิดพลาดออกในส่วนอัลกอรึทึม J48 หรือ C4.5 สามารถเข้าถึง
แต่ละโหนดได้โดยไม่มีข้อจ ากัดในการแบ่งข้อมูลลดขนาด และ
ความซับซ้อนของแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจ และสามารถใช้กับ
ข้อมูลที่ต่อเน่ืองที่เป็นตัวเลขได้ และยังมีการสร้างกฎหลังการตัด
ทอนข้อมูล ลักษณะของต้นไม้ตัดสินใจ [1] ประกอบด้วย Leaf 
Nodes และ Decision Nodes โดยที่ Leaf Nodes จะเป็นโหนด
ที่ระบุค่าแอตทริบิวต์เป้าหมายของชุดข้อมูลตัวอย่างส าหรับ 
Decision Node จะก าหนดการทดสอบเป็นการเรียนรู้แบบ 
Inductive Approach โดยเรียนรู้การจ าแนก โดยมีเงื่อนไข
ค าอธิบายค่าแอตทริบิวต์ วัตถุจะต้องแสดงในรูปของกลุ่มของ
คุณสมบัติที่มีจ านวนคงที่ แล้วประเภทของคลาสที่จะก าหนด
ให้กับชุดข้อมูลตัวอย่างจะต้องถูกก าหนดไว้         
       2)  โครงข่ายประสาทเทียม [7] โครงข่ายประสาทเทียม 
(Neural Network) มีลักษณะเรียนรู้จากตัวต้นแบบแล้วระบบ
ท าการฝึกฝน โดยจ าลองความสามารถของมนุษย์ในด้านของการ
เรียนรู้จดจ าและจ าแนกสิ่งต่าง ๆ  แบบเป็นขั้นตอนมีการส่งผ่าน
ข้อมูลระหว่างกันโดยการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาท (Neuron) 
โดยเส้นเชื่อมแต่ละเส้นจะมีน้ าหนักถ่วง (Weight) เพื่อก าหนด
น้ าหนักถ่วงความส าคัญของข้อมูลเข้าซ่ึงก าหนดค่าเริ่มต้นโดย
การสุ่มแต่ละโหนดท าการค านวณค่าผลรวมเชิงเส้นแบบถ่วง
น้ าหนักผ่านฟัง ก์ชั่น ค านวณค่าความคลาดเคลื่อน (Error) 
ระหว่างค าตอบที่ท านายกระบวนการใช้ชุดข้อมูลเข้า และข้อมูล
เป้าหมายของกระบวนการในจ านวนที่มากพอมาใช้ในการสอน    
โครงข่ายประสาทเทียม [10] มีการเรียนรู้และสามารถตัดสินใจ
เสมือนกับการท างานของสมองมนุษย์ หลักการท างานของ

โครงข่ายประสาทเทียม จะมีอินพุตหลายค่าเข้ามาในโครงข่าย
โดยจะถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ X(n) และแต่ละ
อินพุตจะถูกน ามาคูณด้วยค่าความรู้หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นค่า
น้ าหนัก (Weight) แทนด้วย W(n) โดยที่ปกติผลคูณของค่า
น้ าหนักที่ถูกน าเข้าสู่โครงข่ายจะถูกน ามารวมกันและส่งเข้าไปใน
ฟังก์ชั่น เพื่อน าไปหาเอาต์พุต การแบ่งข้อมูลเพื่อใช้ในการวัด
ประสิทธิภาพของโมเดลการจ าแนกประเภทข้อมูลเพื่อท าการ
ทดสอบน้ีมี 3 วิธีการใหญ่ Use Training Set เป็นวิธีการที่ง่าย
ที่สุดน่ันคือ ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างโมเดล และข้อมูลที่ใช้ในการ
ทดสอบโมเดลเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน กระบวนการน้ีเริ่มจากการ
แบ่งข้อมูลด้วยการสุ่มออกเป็น 2 ส่วนโดยข้อมูลส่วนที่หน่ึงใช้ใน
การสร้ าง โม เดลและข้ อ มูลส่ วนที่ สอง ใช้ ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของโมเดล ถ้าได้ผลการวัดที่ได้น้อยแสดงว่าโมเดล
ไม่เหมาะสมกับข้อมูล Split Test การสุ่มข้อมูลเพียงครั้งเดียวซ่ึง
ในบางครั้งถ้าการสุ่มข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบที่มีลักษณะคล้าย
กับข้อมูลที่ใช้สร้างโมเดลท าให้ผลการวัดประสิทธิภาพได้ออกมา
ดีในทางตรงข้าม ถ้าการสุ่มข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบที่มีลักษณะ
แตกต่ าง กับข้ อ มูลที่ ใ ช้ สร้ า ง โม เดลมากท า ให้ ผลการ วัด
ประสิทธิภาพออกมาแย่ ดังน้ันจึงควรใช้วิธี Split Test น้ีท าการ
สุ่มหลายครั้ง แต่ข้อดีของวิธีการน้ี คือใช้เวลาสร้างโมเดลน้อย 
Cross-validation Test วิ ธี น้ี เป็นวิ ธีที่ นิยมใช้ ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของโมเดลเน่ืองจากผลที่ ได้มีความน่าเชื่อถือ       
การวัดประสิทธิภาพด้วยวิธี Cross-validation จะท าการแบ่ง
ข้อมูลออกเป็นหลายส่วน (แสดงด้วยค่า k) เช่น 5-fold คือ    
การแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน โดยที่แต่ละส่วนมีจ านวนข้อมูล
เท่ากัน หรือ 10-fold cross-validation คือ การแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 10 ส่วน โดยที่แต่ละส่วนมีจ านวนข้อมูลเท่ากันหลังจาก
น้ันข้อมูลหน่ึงส่วนจะใช้เป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล
ท าวนไปเช่นน้ีจนครบจ านวนที่แบ่งไว้ 
  
2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
รัศเมศวร์ ตันวีนุกูล [9] เป็นงานวิจัยที่น าเสนอโมเดลในการ
ท านายจ านวนนักศึกษา ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ซ่ึงหลังจาก
ที่ท าการวิเคราะห์ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรน าเข้ากับ
จ านวนนักศึกษาคณะด้วยวิธีการคัดเลือกข้อมูลแบบใช้ วิ ธี        
การตรวจสอบประสิทธิภาพของข้อมูลแบบ Use Training Set      
ใช้โครงข่ายประสาทเทียม พบว่าการท านายจ านวนนักศึกษาให้
ค่าความแม่นย าเป็นที่ น่าพอใจ โดยให้ค่าประสิทธิภาพใน        
การพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 87.98  
       ณัฏฐา ผิวมา [4] เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจ าลอง
พยากรณ์แนวโน้มการสมัครงานตรงกับวุฒิการศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ และเพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อการสมัครงานที่ตรงกับวุฒิการศึกษาใน
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องค์กรที่มีความ น่าเชื่อถือ ซ่ึงมีการก าหนดผลการเรียนเฉลี่ยใน
การรับสมัครงาน ดังน้ันการพัฒนาแบบจ าลองพยากรณ์ แนวโน้ม
การสมัครงานตรงกับวุฒิการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์โดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม พบว่าแบบจ าลองที่มีค่าความถูกต้องมาก
ที่สุด คือ 75.63%       
       ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ [5] เป็นงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ 
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ข้อมูลของเทคนิคโครงข่ายประสาท
เทียมแบบแพร่กลับ และเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ C4.5    
เทคนิคที่ให้ค่าประสิทธิภาพสูงที่สุดจะถูกน ามาใช้ในการสร้าง
โมเดลพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษา ผลการเปรียบเทียบ
พบว่าเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ ให้ค่าความ
ถูกต้อง ร้อยละ 85.71 ซ่ึงมากกว่าเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 
C4.5 ซ่ึงมีค่าร้อยละ 76.62 
 

3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
3. 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล    
ในการศึกษา ผู้ศึกษามีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิต
คณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศรวร จังหวัดพิษณุโลก      
รหัส 57 - 59 ทั้งหมดจ านวน 600 คน โดยมีขั้นตอนในการเก็บ
รวมรวมข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผู้
ศึกษาก าหนดขั้นตอนการตั้งหัวข้อ และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะ
น ามาศึกษา 
     1)  ก าหนดขอบเขตที่จะศึกษา และเลือกหัวข้อที่จะน ามา
ศึกษา เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพิจารณาแหล่งข้อมูล 
ที่จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ และสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา  
     2)  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการน ามาใช้ในการศึกษา    
โดยท าการคัดเลือกตัวแปรของข้อมูลที่ผู้ศึกษาจะน ามาใช้       
และเตรียมขอข้อมูลให้ตรงตามก าหนดการเน่ืองจากต้องใช้
ระยะเวลาในการท าเรื่องขอข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการศึกษา 
     3)  น าข้อมูลของนิสิตมาคัดเลือกข้อมูลที่สามารถใช้งาน     
กับข้อมูลที่ไม่สามารถใช้งานได้ แล้วท าการเรียบเรียงข้อมูลใหม่ 
เช่น ท าการลบข้อมูลที่มีจ านวนแอทริบิวต์ไม่ครบเป็นต้น จาก
ข้อมูลที่ได้ สามารถคัดเลือกแอททริบิวต์ (Attribute) ที่เก่ียวข้อง
เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาจ านวน 14 แอททริบิวต์ ได้แก่ เพศ รอบ
ที่รับเข้า เกรดเฉลี่ยมัธยมปลาย เกรดรายวิชาทักษะภาษาไทย 
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษพัฒนา ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิชาแคลคูลัส วิชาสถิติวิเคราะห์ 
วิชาเคมีเบื้องต้น ชีววิทยาเบื้องต้น วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น ดังตาราง  

ตาราง 1 แสดงข้อมูลแอททริบิวต ์
ช่ือข้อมูล ความหมาย 

SEX เพศ 
BYTEDES รอบที่รับเข้า 
GPAX เกรดเฉลี่ยตอนรับเข้า 
th001201 ทักษะภาษาไทย 

en001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
en001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา 
en001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
mt252111 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
ca252112 แคลคูลัส 
st255121 สถิติวิเคราะห์ 
cm256103 เคมีเบื้องต้น 
bi258101 ชีววิทยาเบื้องต้น 
fi261103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 
GPAY ผลลัพธ์ )เกรดเฉลี่ยที่ได้(  

 
     4)  น าข้อมูลที่คัดเลือกมาแก้ไข และลบข้อมูลที่ไม่สามารถ
น ามาใช้ เพื่อหาข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ได้ และเรียบเรียงข้อมูล
ใหม่อีกรอบหลังจากน้ันให้บันทึกไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเป็น
นามสกุล .csv และ .arff  ซ่ึงเป็นนามสกุลไฟล์พื้นฐานที่น ามาใช้
ในโปรแกรม Weka เน่ืองจากไฟล์ .csv น ามาใช้ในการสร้าง
โมเดลส่วนไฟล์ .arff น ามาใช้ในการทดสอบ 
 
3. 2 การวิเคราะห์ข้อมูล    
การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างโมเดลที่น ามาใช้ในการพยากรณ์ 
แบ่งขั้นตอนและวิธีการท า ได้แก่ ต้นไม้ตัดสินใจ กับโครงข่าย
ประสาทเทียม เพื่อหาโมลเดลที่ มีประสิทธิภาพมากที่สุด                  
จึงต้องท าการทดสอบหลายรอบ และหลายรูปแบบเพื่อใช้
เปรียบเทียบกัน และหาโมเดลที่มีค่าความถูกต้องสูงที่สุดเพื่อ
น ามาใช้ในการศึกษา โดยผลลัพธ์ที่ได้จะน ามาใช้ในการตัดสินใจ
ว่าจะน าโมเดลดังกล่าวมาใช้งานได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากผล
ของ ค่าความถูกต้องและค่าความแม่นย า ผลของการทดสอบ
โมเดลด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ผลที่ได้จากอัลกอริทึม C4.5 
หรือJ4 8 ด้วยวิธีการทดสอบ Use training set 60  70 และ 80 

วามถูกต้องของโมเดลที่ ได้คือค่าค 77.63% 71.05% และ
68.42% ตามล าดับ ค่าความแม่นย าของโมเดลที่ได้คือ 77% 
69.70% และ 66.10% ตามล าดับ Cross-validation  5 -Folds  
10-Folds  และ 15-Folds ค่าความถูกต้องของโมเดลที่ได้คือ 
66.05% 67.10% และ 66.57% ตามล าดับ ค่าความแม่นย าของ
โมเดลที่ ได้คือ 65.10% 66.60% และ 65.30% ตามล าดับ
Percentage split  20 40 และ  60 ค่าความถูกต้องของโมเดลที่

ได้คือ 6 7.43% 71.05% และ 71.31% ตามล าดับ ค่าความ
แม่นย าต้องของโมเดลที่ได้คือ 66.10% 71.40% และ 71.50% 
ตามล าดับ ดังตาราง 2  
 
 
 
 
 

ตาราง 2 ผลค่าประสิทฺธิภาพของโมลเดลด้วยต้นไม้ตัดสินใจ 
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วิธีที่ใช้ในการทดสอบ 

ค่าความถูกต้องของ
อัลกอริทึม J48  (%)  

ค่าความแม่นย าของ
อัลกอริทึม J48  (%)  

Use training set 60 77.63 77 
Use training set 70 71.05 69.70 
Use training set 80 42.68  66.10 
Cross-validation Folds 
5 

66.05 65 .10  

Cross-validation Folds 
10 

67.10 66.60 

Cross-validation Folds 
15 

66.57 65.30 

Percentage split  20  67.43 66.10 
Percentage split  40  71. 05 71.40 
Percentage split  66  71.31 71.50 

 
 ผลของการทดสอบโมเดลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
จากอัลกอริทึม Multilayer Perceptron ด้วยวิธีการทดสอบ    
Cross-validation  5 -Folds   1 0 -Folds  แ ล ะ 1 5 -Folds           
โดยการตั้งค่า Hidden node เป็น 5 ค่าความถูกต้องของโมเดล
ที่ได้คือ 68.15% 66.57% และ 70% ตามล าดับ ค่าความแม่นย า

ของโมเดลที่ได้คือ 67.20% 66.60% และ 69.90% ตามล าดับ 
และการตั้งค่า Hidden node เป็น 7 ค่าความถูกต้องของโมเดล
ที่ได้ คือ 68.15% 63.94% และ 72.89% ตามล าดับ ค่าความ
แม่นย าของโมเดลที่ได้ คือ 67.60% 69.40%  และ 72.60% 
ตามล าดับ ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3  การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มออกเป็นจ านวนกลุ่มตามตัวเลข 
Hidden 
node 

วิธีที่ใช้ในการทดสอบ ค่าความถูกต้อง 
(%) 

ค่าควาแม่นย า 
(%) 

 Cross-validation 
Folds  5  

68.15 67. 20 

5 Cross-validation 
Folds 10 

57.66  66.60 

 Cross-validation 
Folds 15 

70 69.90 

 Cross-validation 
Folds  5  

68.15 67.60 

7 Cross-validation 
Folds 10 

63.94 69.40 

 Cross-validation 
Folds 15 

72.89 72.60 

 ผลของการทดสอบโมเดลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
จากอัลกอริทึ มแบบ Multilayer Perceptron ด้ วย วิ ธีการ
ทดสอบ Percentage split  20 40 และ  60 โดยการตั้งค่า 
Hidden node เป็น 5 ค่าความถูกต้องของโมเดลที่ ได้คือ 
64.47% 65.78% และ62.79% ตามล าดับ ค่าความแม่นย าของ
โมเดลที่ได้คือ 68.30% 65.50% และ 63.50% ตามล าดับ และ
การตั้งค่า Hidden node เป็น 7 ค่าความถูกต้องของโมเดลที่ได้

คือ 65.78% 66 .66 % และ58.13% ตามล าดับ ค่าความแม่นย า
ของโมเดลที่ได้คือ 69.40% 66.50% และ 59.30% ตามล าดับ 
ดังตาราง 4 
 

ตาราง 4  ค่าที่ได้จากการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มเป็นร้อยละ 
Hidden 
node 

วิธีที่ใช้ในการทดสอบ ค่าความถูก
ต้อง (%) 

ค่าควาแม่น
ย า  (%)  

 Percentage split 
20 

64.47 68.30 

5 Percentage split 
40 

65.78 65. 50 

 Percentage split 
66 

62.79 63.50 

 Percentage split 
20 

65.78 69.40 

7 Percentage split 
40 

66.66 66.50 

 Percentage split 
66 

58.13 59.30 

      
 ผลของการทดสอบโมเดลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
จากอัลกอริทึ มแบบ Multilayer Perceptron ด้ วย วิ ธีการ
ทดสอบ Use training set 60  70 และ 80 โดยการตั้ งค่า 
Hidden node เป็น 5 ค่าความถูกต้องของโมเดลที่ ได้คือ 
72.36% 72.80% และ72.36% ตามล าดับ ค่าความแม่นย าของ
โมเดลที่ได้คือ 72.40% 74.90% และ 71.70% ตามล าดับ และ
การตั้งค่า Hidden node เป็น 7 ค่าความถูกต้องของโมเดลที่ได้
คือ 76.31% 71.49% และ65.78% ตามล าดับ ค่าความแม่นย า

ของโมเดลที่ได้คือ 77% 70.10% และ 68.50% ตามล าดับ ดัง
ตาราง 5 
 

ตาราง 5  ค่าที่ได้จากการแบ่งข้อมูล Use training set 
Hidden 
node 

วิธีที่ใช้ในการทดสอบ ค่าความถกู
ต้อง (%) 

ค่าควาแม่น
ย า  (%)  

 Use training set 60 72.36 72.40 
5 Use training set 70 72.80 74.90 
 Use training set 80 72.36 71.70 
 Use training set 60 76.31 77 
7 Use training set 70 49.71  70. 10 

 Use training set 80 65.78 68.50 
 
 จากผลลัพธ์การเปรียบเทียบค่าความถูกต้อง กับค่า
ความแม่นย าของโมเดลที่ได้ จากตาราง 2 – 5 โมลเดลที่ใช้
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ โดยอัลกอริทึม C4.5 หรือJ48 วิธีการ
ทดสอบ Training Data ที่มีอัตราส่วน 6 0 : 40 โดยข้อมูลที่ใช้ 
training 60 ต่อข้อมูลที่ใช้ testing data 40 ซ่ึงมีค่าความถูกต้อง
อยู่ที่ 77.63% ค่าความแม่นย าที่ 77% ซ่ึงมีค่าความถูกต้อง            
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และค่าความแม่นย าสูงจึงน าโมเดลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาตัว
แบบพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อไป 
     

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
การศึกษาครั้งน้ีน าเทคนิคการเหมืองข้อมูลมาใช้ในการพยากรณ์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้ศึกษาได้เลือกใช้โมลเดลโดยพิจารณาที่
ค่าความถูกต้อง กับค่าความแม่นย าที่สูง มาใช้ในการพัฒนา     
ตัวแบบพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
4. 1 ผลการพัฒนาระบบ 
 เม่ือได้โมลเดลที่มีประสิทธิภาพแล้วในการพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับ
ผู้ใช้งาน สามารถน าโมเดลมาใช้ในเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML, 
PHP, CSS, JavaScript ในการพัฒนาและแสดงผลข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบที่สวยงาม ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลตัวเว็บไซต์ โดยหน้า
แรกประกอบด้ วยห น้าหลัก  ส าหรับ ใส่ ข้ อ มูล เพื่ อ ใ ช้ ใ น              
การพยากรณ์ ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงหน้ากรอกข้อมูล 

 
     หน้าเว็บไซต์แสดงผลของการพยากรณ์ที่ผู้ใช้ ประกอบไป
ด้วยหน้าที่ใช้แสดงผลลัพธ์ของการพยากรณ์ ซ่ึงมีอยู่ 4 ระดับ  
ได้แก่ พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก และมีช่วงเกรดที่ได้ก ากับอยู่      
ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงผลการพยากรณ์ 

5. สรุป 
จากการศึกษาแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจด้วยโปรแกรม weka 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดล ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบข้อมูล
ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ และโครงข่ายประสาทเที ยม           
จากการเปรียบเทียบค่าความถูกต้อง และค่าความแม่นย า      
ของโมลเดลที่ได้จากโครงข่ายประสาทเทียมกับเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้อัลกอริทึม Multilayer Perceptron 
จากโครงข่ายประสาทเทียม และ J48 จากเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ   
โดยมีวิธีการทดสอบวิธีต่างๆ ได้แก่ การแบ่งข้อมูลในการ       
Use training set แบ่งเป็น 60 : 40,  70 : 30   และ 80 : 20 
เพื่อใช้ในการ training และ testing การแบ่งข้อมูลแบบสุ่ม
ออกเป็นจ านวนกลุ่มตามตัวเลขที่ใส่ (Cross-validation Folds) 
โดยก าหนดเป็น 5 , 10 และ 15 การแบ่งข้อมูลแบบสุ่มเป็น     
ร้อยละ (Percentage split)  20, 40 และ 66 และในโครงข่าย
ป ร ะสาท เที ย ม ด้ วย อั ล ก อริ ทึ ม  Multilayer perceptron            
ในการทดสอบโมเดล ผู้ศึกษาได้ตั้งค่า Hidden node เป็น 5, 7    
จากการทดสอบโมเดลข้างต้นผู้ศึกษาได้โมเดลที่มีค่าความถูกต้อง
และค่าความแม่นย าที่ดีที่สุดจากแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจด้วย
อัลกอริทึม J48  โดยวิธีทดสอบแบบ Use training set  60 : 40 
น้ันมีมีค่าความถูกต้องที่ 77.63%  ค่าความแม่นย าที่ 77% 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันงานว่ิงมาราธอนมีผู้สนใจร่วมท ากิจกรรมจ านวนมาก ผู้
จัดงานว่ิงแต่ละครั้งเตรียมมีทีมงานเก็บภาพบรรยากาศการว่ิง
ตลอดเส้นทางของผู้ร่วมงานไว้เป็นจ านวนมากและโพสต์ลงเว็บ
หลังส้ินสุดกิจกรรม อย่างไรก็ตามการหาภาพผู้ร่วมงานแต่ละคน
จากรูปภาพทั้งหมดด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย ในงานว่ิงแต่ละครั้ง
ผู้ร่วมงานจะได้แผ่นป้ายที่ มีหมายเลขประจ าตัวของการแข่ง 
เรียกว่าบิบ (BIB) มาติดที่ เสื้อผ้าของตน เราจึงคิดว่าการใช้
หมายเลขบิบสามารถค้นหาตัวคนในรูปถ่ายได้ บทความน้ีเสนอ
แนวคิดในการจัดท าเว็บแอพพลิเคชั่นเก็บรูปภาพงานแข่งขันที่
สามารถตรวจจับและวิเคราะห์บิบ เพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถ
ค้นหารูปภาพของตนเองโดยใช้บิบ 

ระบบต้องมีผู้ดูแลระบบท าการอัพโหลดรูปภาพในงาน
แข่งขันเข้าฐานข้อมูล รูปภาพจะถูกค้นหาต าแหน่งบิบอัตโนมัติ 
ถัดมาบริเวณแผ่นป้ายจะถูกแยกตัวเลข ตัวเลขแต่ละตัวน าไปเข้า
โมเดลเพื่อทราบว่าเป็นตัวเลขใด หน่ึงรูปภาพมีบิบได้มากกว่า
หน่ึงแห่ง เม่ือผู้ร่วมงานต้องการค้นหาก็เพียงใส่หมายเลขบิบลงใน
ช่องค้นหา ระบบจะเทียบหมายเลขบิบในฐานข้อมูล รูปภาพ
ทั้งหมดของหมายเลขบิบน้ีจะถูกแสดงบนหน้าเว็บ ระบบน้ีรองรับ
บิบที่อ่านออกเท่าน้ัน ถ้าบิบถูกบังบางส่วน หรือผู้ร่วมงานอยู่ไกล
จนตัวเล็กมาก ระบบจะไม่สามารถวิเคราะห์บิบได้ 

 
ค ำส ำคัญ: เว็บแอพพลิเคชั่น , การแข่งขันมาราธอน , การ
วิเคราะห์รูปภาพ, เลขประจ าตัวนักกีฬา, โครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชัน, การเรียนรู้เชิงลึก 
 

 
 
 
 

ABSTRACT 
Currently, many marathon events are attended.  Every 
marathon has a team capturing a lot of pictures along  
the path of the participants and posts it on the website 
after the event ends.   However, searching images of 
each participant from all images by oneself is not an 
easy task.  In a marathon, participants receive a 
signboard with their race number called Bib attached 
to their clothing.  We therefore think that Bib number 
can use to search for people in photos.   This article 
presents the concept of a web application for storing 
images of marathons that can detect and analyze Bib, 
so that participants can find their own pictures using 
Bib.  

This system starts with the administrator 
uploading the pictures of the competition to the 
database.  For each picture, bib region is detected. The 
further process is extract the digits from bib region.  The 
extracted digit can be passed to a pre-trained model to 
recognize the number. One image may have more than 
one bib location.  When participants need to find their 
own picture, just enter the Bib number into the search 
box.  The system will compare the number in the 
database.  All images of this number will be displayed 
on the page.  This system only supports readable 
letters; when Bib is partially shielded or the picture of 
participants is too small, the system will not be able to 
analyze Bib.
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1. บทน า 
ในปัจจุบันน้ีงานแข่งขันมาราธอน[1][2]หรืองานว่ิงต่าง ๆ ได้รับ
ความนิยมและมีผู้ร่วมสมัครแข่งขันหรือเข้าร่วมว่ิงเป็นจ านวน
มาก นอกจากน้ีจ านวนผู้ร่วมงานที่เพิ่มมากขึ้นที่เพิ่มมากขึ้น 
เน่ืองจากประชาชนได้เริ่มหันมาสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น 
ซ่ึงเมื่อมีจ านวนผู้ร่วมงานที่เพิ่มมากขึ้นจ านวนรูปภาพที่ถูกบันทึก
ไว้ภายในงานก็มีจ านวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้รูปภาพที่ถูกบันทึก
จากงานว่ิงต่าง ๆ ค้นหารูปว่ิงเป็นไปด้วยความล่าช้า ยากล าบาก
ต่อการค้นหาใช้ เวลาในการค้นหารูปภาพว่ิงใช้ เวลานาน 
นอกจากน้ันผู้เข้าร่วมการแข่งขันยังไม่สามารถที่จะทราบผลการ
ว่ิงของตนเองในงานแข่งขัน[3][4] เช่น ข้อมูลอัตราความเร็วที่ใช้ 
ระยะทางที่ใช้ในการว่ิง  
 ในงานวิจัยน้ีน าเสนอการจัดท าเ ว็บแอพพลิ เคชั่น
ส าหรับจัดเก็บรูปถ่ายของนักว่ิง ผู้ร่วมงานว่ิงที่ถูกบันทึกไว้ในงาน
แข่งขันเพื่อให้ผู้ ใช้สามารถค้นหารูปภาพของตนเองได้จาก
หมายเลข BIB ที่ได้ในงานแข่งขันเพื่อลดระยะเวลาและง่ายต่อ
การค้นหารูปภาพแก่ผู้ใช้ และนอกจากน้ันยังสามารถที่จะแสดง
ข้อมูลที่ใช้ในการแข่งขันต่าง ๆ เช่น ความเร็ว ระยะทาง เป็นต้น 
 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 เว็บไซต์ ScoutFoto 
เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ส าหรับหารูปภาพในการว่ิงมาราธอน โดยจะมีชื่อ
งานการแข่งขันแต่ล่ะงาน วันเดือนปีและสถานที่ที่มีการจัดงาน
แสดงไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกการแข่งขันที่ตนเองเป็น
ผู้เข้าร่วมเข้าและค้นหารูปภาพตนเองได้สะดวกมากขึ้น โดย
รูปภาพที่โหลดสามารถโหลดได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและเว็บไซต์น้ี
มีการเป็นพาร์ทเนอร์กับงานแข่งต่าง ๆ นอกจากที่จะสามารถ
ค้นหารูปภาพการแข่งขันแล้วยังสามารถอัพโหลดรูปภาพการ
แข่งขันได้อีกด้วย นอกจากเว็บไซต์ น้ีจะมีรูปส าหรับงานว่ิง
มาราธอนแล้วยังมีรูปส าหรับงานกีฬาชนิดอ่ืนอีกด้วย 
 

 
ภาพที่ 1 หน้าลักของเว็บไซต์ ScoutFoto 

2.2 เว็บไซต์ flashframe 
เป็นเว็บไซต์ที่สามารถค้นหารูปการณ์ว่ิงมาราธอนของตนเองได้ 
โดยที่ผู้ใช้งานสามารถกรอกรายการการแข่งขันที่ตนเองเป็น
ผู้เข้าร่วมแล้วค้นหาได้ หรือหากต้องการที่จะดูการแข่งอ่ืน ๆก็
สามารถเลือกดูได้โดยกดที่  All Events ก็จะปรากฏรายการ
แข่งขันทั้งหมดที่ได้มีการร่วมมือกับ flashfram 
 
 

 
ภาพที่ 2 หน้าแสดงรายการการแข่งขันทั้งหมด 

 

2.3 เว็บไซต์ running connect 
เป็นเว็บไซต์ที่รวบงานแข่งขันมาราธอนของประเทศไทย โดยใน
หน้าแรกจะแสดงงานแข่งขันทั้งหมดเอาไว้ให้ผู้ใช้ได้เลือกงานแข่ง
ที่ตนได้เข้าร่วม หรือสามารถค้นหางานแข่งได้ในช่องค้นหา ใน
งานแข่งที่แสดงไว้จะแสดงเป็นสัญลักษณ์ของงาน ชื่อการแข่งขัน
และวันเดือนปีที่ได้มีการจัดการแข่งขัน เว็บไซต์น้ีจะสามารถ
ค้นหารูปจาก BIB Number ได้แล้วยังสามารถค้นหาจากรูปจาก
ใบหน้าได้ด้วย  
 

 

 
ภาพที่ 3 หน้าแสดงรายการแข่งขันที่ก าลังจัดขึ้นบน map 

 
2.4 เว็บไซต์ THAIRUN 
เป็นเว็บไซต์ที่รวบงานแข่งขันมาราธอนของประเทศไทย โดยใน
หน้าแรกจะแสดงงานแข่งขันทั้งหมดเอาไว้ให้ผู้ใช้ได้เลือกงานแข่ง
ที่ตนได้เข้าร่วม หรือสามารถค้นหางานแข่งได้ในช่องค้นหา ใน
งานแข่งที่แสดงไว้เป็นชื่อการแข่งขันและวันเดือนปีที่ได้มีการ
จัดการแข่งขัน นอกจากเว็บไซต์น้ีจะสามารถค้นหารูปจาก BIB 
Number ได้แล้วยังสามารถค้นหาจากรูปจากใบหน้าได้ด้วยหรือ
จะค้นหาจากช่างภาพก็สามารถเลือกจากช่างภาพที่มีการแสดงไว้
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ได้ และยังมีช่องทางให้สนับสนุนการงานวิจัยด้วยส าหรับผู้ที่
ต้องการอีกด้วย 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าแสดงรายละเอียดราคาของรูป 

 

2.5 Runner BIB Number Recognition System  
ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยนอกจากที่จะตรวจจับ BIB แล้วยังได้มีการ
ตรวจจับใบหน้าของนักแข่งโดยจะตรวจจับบริเวณรอบดวงตา
ของนักแข่ง ส่วนที่ตรวจจับหมายเลข BIB จะมีการตัดบริเวณส่วน
ล าตัวของผูเ้ข้าแข่งขันก่อนแล้วจึงจะตรวจจับหมายเลข BIB ของ
นักแข่งขัน เทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยน้ี ผู้ที่ วิจัยได้ใช้ Haar-like 
feature ในการตรวจจับใบหน้าเน่ืองจากมีการสร้าง  sub-
window จากน้ันจึงมีการประมวลผลในส่วนต่าง ๆของใบหน้า
ก่อนที่จะน าเข้าสู่ระบบ และใช้ Tesseract OCR ในการรู้จ า
ตัวอักษร เน่ืองจาก Tesseract OCR มีเส้นแบ่งตัวอักษรออกจาก
กันท าให้ง่ายต่อการรู้จ า 
 

 
ภาพที่ 5 รูปแสดงการตรวจจับใบหน้า 

 
2.6 Racing BIB Number Localization on Complex 
Backgrounds 
การหลักการท างานของงานวิจัยน้ีเริ่มแรกจะเริ่มจากการระบุตัว
ของนักแข่งว่าในพื้นที่ใดที่มีนักแข่งอยู่ ในขั้นตอนที่สองจะเป็น
การตรวจจับ Racing BIB Number โดยงานวิจัยน้ีออกแบบมา
เพื่อตรวจจับใบหน้าของนักว่ิงเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะเอาไปใช้ใน
การค้นหา RBN ซ่ึงจะอยู่ข้างล่างของใบหน้าจึงมีการตรวจหน้า
ใบหน้าของนักว่ิงก่อน การตรวจจับใบหน้าจากน้ันท าการ
ฝึกอบรมและจ าแนกประเภท หลังจากการตรวจจับนักว่ิงสามารถ
ที่จะตรวจสอบต าแหน่ง RBN จริง  
 

 
ภาพที่ 6 ภาพแสดงการตรวจจับใบหน้าเพ่ือค้นหาบริเวณล าตัว 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเที่ยบงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

ชื่อผลงานที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อด ี ข้อเสีย 

1. ScoutFoto - มีชื่อ วัน เวลาที่มีการ
จัดแข่งขันแสดงไว ้
- มีการร่วมมือกับผู้จัด 
การแข่งที่หลากหลาย 

- ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่
การแข่งขัน 
- ไม่ทราบวัน เวลาที่จะ
มีการอัพโหลดรูปภาพ 

2. flashframe - มีรูปจากงานแข่งอ่ืน 
- มีบริการส าหรับผู้ที่
ต้องการเก็บรูปถ่าย โดย
เว็บไซต์จะเก็บเงินค่ารูป
และกรอบแล้วส่งให้กับ
ผู้ที่ต้องการ 

- ในการแข่งขันบางการ
แข่งขันไม่มีรูปภาพ 
- มีรายการการแข่งขัน
เป็นจ านวนมาก ยาก
ต่อการเลื่อนหารูป 

3. running 
connect 

- สามารถจ ากัด
ช่วงเวลาของรูปภาพที่
แสดงได ้
- มีรายละเอียดของงาน
ที่เปิดรับสมัครและที่
ก าลังจะจัดอยู่ 

- มีงานการจ านวนการ
แข่งขันไม่มาก 
-รูปภาพที่โหลดฟรี จะ
เป็นรูปที่มีความ
ละเอียดต่ า 

4. THAIRUN - มีรายชื่อช่างภาพ
แสดง สามารถค้นหารูป
ได้จากรายชื่อช่างภาพ 
- มีการแข่งขันที่เยอะ 

-รูปภาพที่โหลดฟรี รูป
จะมีความละเอียดต่ า 
- ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่
ของการแข่งขัน 

5. Runner BIB 
Number 
Recognition 
System 

- ใช้เวลาในการ
ประมวณผลน้อย 
- ประหยัดทรัพยากรใน
การประมวณผล 
- มีความถูกต้อง 
แม่นย าที่สูง 

- จ าเป็นต้องใช้ BIB ใน
ระดับที่สามารถอ่านได ้
- ถ้ามีสิ่งกีดขวางจะไม่
สามารถจดจ า BIB ได ้
- ความแม่นย าจะลดลง
เมือ่สิ่งกีดขวางอยู่บน
พ้ืนที่ BIB 

6. Racing BIB 
Number 
Localization 
on Complex 
Backgrounds 

- ใช้เวลาการ
ประมวลผลน้อย 
- สามารถตรวจจับ
ใบหน้า 
- สามารถปรับปรุง
รูปภาพให้ชัดเจนมาก
ขึ้น 

- จะตรวจจับข้อความที่
ไม่เก่ียวข้องกับ BIB 
ด้วย 
- ใบหน้าที่ไม่ชัดหรือ
โดนบังจากสิ่งอ่ืนจะไม่
สามารถตรวจจับได้ 
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เป็นการเปรียบเทียบงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่แสดงข้อดีและข้อเสีย
โดยแสดงในลักษณะตารางเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดัง
ตารางที่ 1 

 
3. วิธีการน าเสนอ 

วิธีการน าเสนอประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของการสร้างโมเดล
ของ BIB Number และส่วนที่สองคือ การออกแบบและพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับการค้นหา 
3.1) ส่วนของการสร้างโมเดล BIB Number 

 
ภาพที่ 7 การสร้างโมเดลการรู้จ า BIB Number 

 

ในส่วนน้ีประกอบด้วยการใช้ Convolution Neural Network 
ส าหรับสร้างโมเดล BIB Number ส าหรับใช้ในส่วนของการค้นหา
และวิเคราะห์ข้อมูลของนักว่ิง 
3.2) ส่วนของการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับการค้นหาและ
วิเคราะห์รูปภาพ ส่วนประกอบน้ีประกอบด้วยโครงสร้างของ
ระบบ (Structure chart) และขั้นตอนการท างานของระบบซ่ึง
แสดงด้วย Flowchart 
 

 
ภาพที่ 8 Structure chart ในส่วนของการพัฒนาเว็บส าหรับการค้นหา 

 

จากภาพที่ 8 จะประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญ ดังน้ี 
1) ส่วนของผู้ใช้  ในส่วนของผู้ใช้น้ีทุกคนสามารถเข้ามาค้นหา 
รูป ดาวน์โหลดรูปภาพได้เลยโดยไม่จ าเป็นสมัครสมาชิกและจะ
แสดงข้อมูลสรุปของนักว่ิงคนน้ันๆ 

 
ภาพที่ 9 Structure chart ในส่วนของผู้ใช ้

2.) ส่วนของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบจะเป็นคนที่รูปภาพในงาน
แข่งขันต่างๆ และรายละเอียดข้อมูลงานแข่งขัน 

 
ภาพที่ 10 Structure chart ในส่วนของผู้ดูแลระบบ  

 

 
ภาพที่ 11 สถาปัตยกรรมการท างานของระบบ 

 

จากภาพที่ 11 จะแสดงถึงระบบการท างานของระบบ โดยเริ่ม
จากจากผู้ใช้จะใช้ mobile client เป็นตัวเชื่อมต่อกับระบบ 
ผู้ใช้จะกรอกหมายเลข BIB Number ของตนเองในช่องค้นหา 
แล้วหมายเลขที่ผู้ ใช้ ได้กรอกจะเข้าไปใน model ส าหรับ
วิเคราะห์รูปภาพ ตัว model จะดึงรูปภาพจาก database เพื่อ
น ามาวิเคราะห์หารูปภาพที่มีหมายเลข BIB ตรงกับที่ผู้ใช้ได้กรอก 
เม่ือเจอวิเคราะห์รูปภาพแล้วจะมีการเก็บหมายเลข BIB เป็นค่า 
value แล้วน าค่า value ที่เก็บไว้มาเทียบกับหมายเลข BIB ที่ผู้
ใช้ได้ท ากรอกเข้ามา ถ้าหากค่าตรงกันจะส่งรูปภาพและข้อมูล
ของผู้ใช้คนน้ันกลับไป และแสดงบน mobile client 
 

3.2) แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน (Flow chart) 

 
ภาพที่ 12 flowchart แสดงการท างานของระบบ 
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4.1 ฮาร์ดแวร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์,ระบบปฏิบัติการ window 10  
4.2 ซอฟต์แวร ์
4.2.1 Atom Editor 
เป็นตัว editor ที่ถูกพัฒนาจากค่าย GitHub ใช้เพื่อพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่น 
4.2.2 XAMPP 
โปรแกรม web server ใช้จ าลองเครื่องแม่ข่ายเพื่อไว้ทดสอบเว็บ
แอพพลิเคชั่นที่จัดท าขึ้น 
4.2.3 jupyter notebook 
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา model ที่ใช้ในการรู้จ า 
4.2.4 phpMyAdmin 
โปรแกรมที่ใช้ในการเก็บข้อมูลปละรูปภาพต่างๆ 
4.3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 
HTML,Javascript,PHP,phython 
 

5. ผลการทดลอง 
 

5.1 ชุดข้อมูลรูปภาพนักวิ่ง 
ชุดข้อมูลรูปภาพของนักว่ิงที่ใช้ทั้งหมดจ านวน 1,600 ภาพ ซ่ึง
ประกอบด้วยชุดข้อมูลส าหรับ train จ านวน 1,120 ภาพ และ 
ชุดข้อมูลส าหรับ test จ านวน 480 ภาพ โดยรูปภาพที่ใช้ส าหรับ 
train ทั้งหมด 1,120 ภาพจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือรูปภาพนัก
ว่ิงคนเดียวแบบใกล้ (ภาพที่13) จ านวน 300 รูป รูปภาพนักว่ิง
คนเดียวแบบระยะทางไกล (ภาพที่14) จ านวน 300 รูป รูปภาพ
นักว่ิงที่มากกว่าหน่ึงคนแบบใกล้ (ภาพที่15) จ านวน 220 รูป   
และรูปภาพนักว่ิงที่มากกว่าหน่ึงคนแบบไกลจ านวน 300 รูป 
 

 
ภาพที่ 13 ตัวอย่างรูปภาพคนเดียวแบบใกล้ 

 

 
ภาพที่ 14 ตัวอย่างรูปภาพคนเดียวแบบไกล 

 

 
ภาพที่ 15 ตัวอย่างรูปภาพนักวิ่งที่มากกว่าหนึ่งคนแบบใกล้ 

 

 
ภาพที่ 16 ตัวอย่างรูปภาพนักวิ่งที่มากกว่าหนึ่งคนแบบไกล 

 
5.2 การวัดประสิทธิภาพ  
ในงานน้ีจะท าการวัดประสิทธิภาพโดยวัดค่าความถู กต้อง 
(Accuracy) ส าหรับตรวจจับ BIB Number ดังแสดงในสมการ 
(1) ดังต่อไปน้ี 
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5.3 ผลลัพธ์ที่ได้ 
ในการรู้จ า BIB Number ได้ท าการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ในส่วนของการสร้างโมเดลโดยใช้ CNN เน่ืองจากเหมาะ
ส าหรับการวิเคราะห์รูปภาพ ใช้เวลาในการวิเคราะห์รูปภาพได้
อย่างรวดเร็วและในอนาคตสามารถน าไปต่อยอดเพื่อพัฒนาส าห
แอปพลิเคชันบน mobile และส่วนของการรู้จ า BIB Number 
ของนักว่ิงได้ผลลัพธ์ความถูกต้องอยู่ที่ 75% 
 
5.4 ส่วนของการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น 
ในส่วนน้ีส าหรับการค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูลของนักว่ิง โดยได้
ตัวอย่างของการออกแบบหน้าจอ ดังรูป 
  
 

 
ภาพที่ 17 หน้าแรกของเว็บไซต ์

 

 
ภาพที่ 18 หน้าจอแสดงรูปภาพในงานแข่งขัน 

 
โดยภาพที่17 จะเป็นรูปหน้าแรกของเว็บไซต์ซ่ึงจะประกอบด้วย
งานว่ิงที่ก าลังจะมีการจัดขึ้นแสดงอยู่ข้างบนสุด ถัดมาจะเป็นช่อง
ที่ให้ผู้ใช้กรอกชื่องานว่ิงที่ต้องการค้นหาและจะมีรายการแสดง
งานว่ิงทั้งหมดอยู่ข้างล่าง 

 ภาพที่18 จะเป็นหน้าแสดงรูปภาพของงานว่ิงที่ ถูก
บันทึกไว้ โดยจะช่องให้ผู้ใช้กรอกหมายเลข BIB เพื่อค้นหารูปของ
ตนเอง 
 

6. สรุปผล  
การใช้เว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับค้นหารูปภาพจาก BIB Number 
โดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ไม่จ าเป็นต้องสมัครสมาชิก ผู้ใช้
สามารถกรอกหมายเลข BIB เพื่อค้นหาได้ท าให้ใช้เวลาในการ
ค้นหาน้อยลง และยังมีข้อมูลสถิติต่าง ๆที่ผู้ใช้ใช้ในงานแข่งขัน
แสดงขึ้นมาด้วย เช่น ระยะทาง ความเร็ว เป็นต้น 
 จากการทดลองใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นค้นหารูปภาพ
จาก BIB Number ยังมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถพัฒนาได้ตามที่
ต้องการอยู่ ได้แก่ เรื่องของความถูกต้องในการแสดงรูปภาพยังไม่
สามารถที่จะแสดงรูปภาพที่มี BIB Number ได้ครบถ้วนตามที่
ผู้ใช้กรอกได้ทั้งหมด 
 

7. แนวทางในการพัฒนาต่อ 
เ ว็บแอพพลิ เคชันในการค้นหารูปภาพจาก BIB Number 
นอกจากจะเป็นเว็บแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่
ผู้ใช้ค้นหารูปภาพได้ล าบากแล้ว ยังเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ 
ลดระยะเวลาในการค้นหาและยังแสดงข้อมูลสถิติที่ใช้ในงาน
แข่งขันอีกด้วย 
 แนวทางในการพัฒนาต่อคือ พัฒนาข้อจ ากัดที่ยังไม่
สามารถพัฒนาให้ตรงตามความต้องการ ได้แก่ เรื่องของความ
ถูกต้องในการแสดงรูปภาพ ยังไม่สามารถแสดงรูปภาพได้
ครบถ้วนตามหมายเลขที่ผู้ใช้กรอกไป และอาจจะเพิ่มในส่วนของ
การจ ากัดช่วงเวลาของรูปภาพให้สามารถก าหนดช่วงเวลาที่
รูปภาพได้มีการถูกบันทึกไว้ 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอการเปรียบเทียบการวิเคราะห์วัตถุของสาม
ขั้นตอนวิธีได้แก่ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชินแบบ L1, ซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชินแบบ L2 และโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น บนพื้นฐานการหาลักษณะเด่นของภาพแบบ 
SIFT โดยน าภาพถ่ายของวัตถุมาท าการวิเคราะห์และสกัด เพื่อ
หาจุดสนใจของภาพ (Keypoints) แล้วน าค่าเข้าขั้นตอนวิธีทั้ง
สามวิธี น าผลมาเปรียบเทียบกัน ซ่ึงผลที่จากการทดสอบวัตถุ
จ านวน 16 ชิ้น ได้ค่าความถูกต้องของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชิน
ด้วยเคอร์เนลฟังก์ชันเชิงเส้น โดยอาศัยเร็กกูลาไรเซชันแบบแอบ
โซลูทนอร์ม  (SVM-L1), ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชินด้วยเคอร์เนล
ฟังก์ชันเชิงเส้น โดยอาศัยเร็กกูลาไรเซชันแบบยูคริเดียนนอร์ม  
(SVM-L2) และโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซ็ปตรอนหลาย
ชั้น คิดเป็นร้อยละ 79, 83 และ 21 ตามล าดับ ซ่ึงขั้นตอนวิธีที่มี
ความแม่นย ามากที่สุดคือ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชินด้วยเคอร์เนล
ฟังก์ชันเชิงเส้น โดยอาศัยเร็กกูลาไรเซชันแบบยูคริเดียนนอร์ม  
(SVM-L2) ทั้งน้ีแสงขณะถ่ายภาพและระยะห่างของวัตถุและ
กล้องมีผลต่อความแม่นย าของการวัดประสิทธิภาพ 
 
ค ำส ำคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม, ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชิน, 
SIFT 
 

ABSTRACT 
This paper presents the comparison of object analysis 
of three algorithms which are  Support Vector Machine 
using Linear kernel penalty L1 (SVM L1), Support Vector 
Machine using Linear kernel penalty L2 (SVM L2), and 
Artificial Neural Network Multilayer Perceptron (MLP). 
The process is based on the Scale-invariant feature 
transform feature of the image by taking photos of 
objects for analysis and extraction to find key points 
and input values into all three methods and compare 
the results. In which the results from the testing of 16 
classes obtained the accuracy of SVM L1, SVM L2 and 

MLP representing 79.0%, 83.0% and 21.0% respectively. 
Thus, the result show that Linear Support Vector 
Machine L2 out performs the other algorithms. 
Moreover, the light while shooting and the distance of 
the object and camera also affects the accuracy of the 
performance measurement. 
 
Keywords: Artificial Neural Network, Support Vector 
Machine using Linear kernel penalty, SIFT 
 

1. บทน า 
การรู้จ าวัตถุ (Object Recognition) เป็นหัวข้อวิจัยด้านหน่ึงใน
คอมพิวเตอร์ วิทัศน์ (Computer Vision) ว่าด้วยการพัฒนา
ขั้นตอนวิธีที่สามารถท าให้คอมพิวเตอร์สามารถรู้ จ า วัตถุ  
(Object) จากภาพของวัตถุน้ันได้ โดยที่วัตถุที่คอมพิวเตอร์จะ
รู้จ าจะต้องเคยถูกเรียนรู้หรือถูกบันทึกข้อมูลส าคัญมาล่วงหน้า
แล้ว ปัจจุบันน้ีงานวิจัยทางด้านการรู้จ าวัตถุ โดยใช้เทคนิค
คอมพิวเตอร์ วิทัศน์ ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก และถูกน าไป
ประยุกต์หลากหลายด้านอาทิ การจดจ าใบหน้า , การจดจ า
ลายน้ิวมือ และการจดจ าตัวอักษร  
 โดยทั่วไปแล้วการรู้จ าวัตถุตามหลักของคอมพิวเตอร์วิ

าจุดสนใจของวัตถุมีหลากหลายวิธีทัศน์ มีขั้นตอนวิธีในการหาค่  
[1]  โดยมีวิธีที่ เป็นที่ นิยมคือ SIFT (Scale Invariant Feature 
Transform) และหลังจากท าการหาความสอดคล้องได้จนครบ
ทุกจุดในภาพแล้ว ก็อาจพบว่ามีจุดบางจุดที่เป็นจุดที่อาจจะอยู่
นอกความสนใจในการพิจารณา ซ่ึงมีผลท าให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การประมาณ จึงท าให้ต้องท าการวิเคราะห์เพื่อคัดกรองจุดที่อยู่
นอกเหนือจุดสนใจออก โดยใช้วิธีการท าซ้ า (Iterative Method) 
จนกระทั่งได้ค่าผิดพลาดน้อยที่สุด 
 ซ่ึ ง ในปั จ จุบัน น้ั น มี ก ารน าคอมพิ ว เต อร์ วิทั ศ น์ม า
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทางคณะผู้จัดท าจึงเล็งเห็นว่าหาก
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สามารถน าวิธีการเหล่าน้ันมาประยุกต์ ให้เกิดการค านวณมูลค่า
สินค้าโดยการแยกแยะวัตถุน้ันจะท าให้เกิดความสะสวกสบายแก่
ผู้บริการและผู้รับบริการ ซ่ึงจะใช้หลัก Scale and orientation 
invariant features transform ในการแยกแยะวัตถุ 
 

2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
1. การประมวลผลภาพ (Image Processing) 
 การประมวลผลภาพ หมายถึ ง  การน าภาพมา
ประมวลผลหรือคิดค านวณด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เรา
ต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
 โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่ส าคัญ คือ การท าให้ภาพมีความ
คมชัดมากขั้น การก าจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การแบ่ง
ส่วนของวัตถุที่เราสนใจออกมาจากภาพ เพื่อน าภาพวัตถุที่ได้ไป
วิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง และทิศทางการ
เคลื่อนของวัตถุในภาพ จากน้ันเราสามารถน าข้อมูลเชิงปริมาณ
เหล่าน้ีไปวิเคราะห์ และสร้างเป็นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในงาน
ด้านต่าง ๆ [2] 
2. Scale Invariant Feature Transform (SIFT) 

วิธีการ SIFT [3] เป็นวิธีการหาลักษณะเด่นของรูปภาพ
ที่รับเข้ามา โดยไม่ขึ้นกับขนาดหรือทิศทางของวัตถุในภาพ จาก
งานวิจัยของ [4] [5] เสนอวิธีการ SIFT จะประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนส าคัญ คือ 1) การสร้างปริภู มิค่าในมิติขนาดและ
ระยะทาง 2) การก าหนดต าแหน่งจุดสนใจ 3) การก าหนดทิศทาง
ของจุดสนใจ 4) การสร้างค าอธิบายลักษณะเด่นของภาพ ดังภาพ
ที่ 1 ขั้นตอนการค้นหาจุดสนใจของภาพ สามารถอธิบายได้ด้วย
ค่า 
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการหาลักษณะเด่นของภาพด้วยวิธี SIFT 

 
𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎) ที่เกิดการท าคอนโวลูชัน (Convolution) ภาพ 
𝐼(𝑥, 𝑦) ด้วยวิธีเกาส์เซียนหลายระดับ 
 
       𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎) = 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦) (1) 

เม่ือ 
 

            𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) =  
1

2𝛱𝜎2
ⅇ

−(
𝑥2+𝑦2

2𝜎2 )
 (2) 

 
โดย 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) เป็นตัวกรองแบบเกาส์เซียนโดยค่าการ
ก าหนดตัวแปร 𝜎 สามารถศึกษาเพิ่มเติมใน [6] ข้อมูลภาพที่
ผ่านการคอนโวลูชันแล้ว จะต้องหาค่าความแตกต่ างของ
แผ่นข้อมูลภาพระหว่างชั้นของข้อมูลที่อยู่ติดกัน ด้วยวิธีการ 
Difference-of-Gaussian (DOG) ดั ง ภ า พ ที่  2  เ ช่ น  แ ผ่ น
ข้อมูลภาพ 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎1) ที่ผ่านการคอนโวลูชันด้วยค่าตัว
กรองเกาส์เซียน 𝜎1 และแผ่นข้อมูลภาพ 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎2) ที่
ผ่านการคอนโวลูชันด้วยค่าตัวกรองเกาส์เซียน 𝜎2 จะหาค่า 
DoG ดังสมการที่ 3 
 

 
ภาพที่ 2 DoG ของแต่ละชว่งข้อมูล 

 
  𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎1) = (𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎1) ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦)) 
  𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎2) = (𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎2) ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦)) (3) 
  𝐷𝑜𝐺 = 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎2) − 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎1) 
 

ขั้นตอนถัดไป คือ การหาค่าสูงสุดและต่ าสุดเพื่อเลือก
เป็นจุดสนใจ จุดข้อมูลภาพจะถูกเทียบค่ากับจุดข้างเคียงใน
แผ่นข้อมูลเดียวกัน 8 จุดและเทียบกับจุดข้อมูลภาพในชั้นที่อยู่
ติดกัน 9 จุด ตามภาพที่ 3 จุดที่ควรพิจารณาจะเป็นจุดในชั้นที่ k 
จุดสนใจที่เลือกจะเลือกเฉพาะจุดที่เป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่ าสุดใน
บริเวณที่พิจารณาเท่าน้ัน 
 

 
ภาพที่ 3 พิจารณาจุดของภาพ เพ่ือเลือกเป็นจุดสนใจ 
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เม่ือได้จุดสนใจแล้ว จะท าการหาขนาด 𝑚(𝑥, 𝑦) 
และทิศทาง 𝜃(𝑥, 𝑦) ของจุดภาพที่ผ่านการกรองทั้งหมด เพื่อ
น าไปสร้างลักษณะเด่นของภาพ 
 

          𝑚(𝑥, 𝑦) =  √(𝐿𝑥)2 + (𝐿𝑦)2 (4) 
         𝜃(𝑥, 𝑦) = arctan ((𝐿𝑦)/(𝐿𝑥)) (5) 
 
โดย 𝐿𝑥 และ 𝐿𝑦 คือค่าเกรเดียนท์ในแนวตั้งและแนวนอน 
 หลังจากน้ันจะสร้างลักษณะเด่นของภาพ โดยจะสร้าง
พื้นที่สนใจที่มีจุดสนใจเป็นจุดศูนย์กลาง แล้วแบ่งพื้นที่สนใจเป็น
พื้นที่ย่อย ขนาด 4 X 4 ดังภาพที่ 4 ค านวณภาพแท่งความถี่ของ
ทิศทางเกรเดียนต์ ตามขนาดของเกรเดียนต์ ในแต่ละพื้นที่ย่อย 
ทิศทางของจุดจะถูกแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม เพื่อค านวณค่าแท่ง
ความถี่ของแต่ละพื้นที่ย่อย ได้ดังสมการที่ 6 
 
ℎ𝑟(𝐼,𝑚)

(𝑘) =  ∑ 𝑀(𝑥, 𝑦)(1 −|𝛩(𝑥, 𝑦) −𝑥,𝑦𝜖𝑟(𝐼,𝑚)

                        𝐶𝑘|/𝛥𝑘        (6) 
 
เม่ือ 𝛩(𝑥, 𝑦) เป็นสมาชิกของกลุ่ม 𝑘, 𝐶𝑘 คือ ทิศทางของ
ศูนย์กลาง, 𝛥𝑘 คือช่วงข้อมูลทิศทางของกลุ่ม และ (𝑥, 𝑦) คือ
จุดร่วมของภาพในพื้นที่ย่อย เม่ือค านวณครบทุกพื้นที่ย่อย แล้ว
น าค่าแท่งความถี่ของทิศทางมาเรียงต่อกันจะได้ลักษณะเด่นของ
ภาพที่หาจากวิธีการ SIFT ขนาด 128 ข้อมูล 
 
         𝑢 = ℎ𝑟(1,1)

, … , ℎ𝑟(1,𝑚)
, … , ℎ𝑟(4,4)

  (7) 
 

 
ภาพที่ 4 ลักษณะเด่นของภาพที่จะได้จากวิธี SIFT 

 
หลังจากน้ันจะท าการแปลงค่าลักษณะเด่นที่ได้ให้อยู่ในรูปของค่า
มาตรฐานหน่ึงหน่วย ดังภาพที่ 4 
3. อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน หรือ SVM เป็นอัลกอริทึมใน
การคัดแยกกลุ่มเพื่อจัดประเภทหรือจ าแนกประเภทข้อมูลที่มี
การน ามาใช้ในด้านการประมวลผลภาพ เป็นวิธีการจ าแนกกลุ่ม

ข้อมูล ที่อาศัยระนาบการตัดสินใจที่เรียกว่า ระนาบเกิน หรือ
ไฮเปอร์เพลน (Hyperplane) มาใช้ในการจ าแนกกลุ่มข้อมูล โดย
ใช้สมการเส้นตรงในการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มแยกออกจาก
กัน [7] ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนมีรูปแบบในการเรียนรู้เป็น
กระบวนการเลือกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุด จะท าให้ได้ค่าที่
เหมาะสมที่สุดเป็นค าตอบ ดังน้ันซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนจึง
เป็นที่นิยมและเริ่มน าไปใช้ในงานด้านการรู้จ ารูปแบบซ่ึงจะ
เลือกใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบแบ่งกลุ่ม 
 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนส าหรับการแบ่งกลุ่มข้อมูล
น้ันจะใช้ระนาบเกินที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Hyperplane) 
ในการแบ่งกลุ่ม ในการสร้างระนาบเกินที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มข้อมูล
สามารถ สร้างได้หลายแบบ แต่จะมีระนาบเกินที่เหมาะสมที่สุด
เพียงระนาบเดียวเท่าน้ัน ที่สามารถรักษาระยะห่างมากที่สุด
ระหว่างข้อมูล 2 กลุ่มที่ใกล้กันมากที่สุดได้ 
 ก าหนดให้ (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), … , (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛) เ ม่ือ 𝑥 ∈
𝑅𝑚, 𝑦 ∈ {−1, 1} เป็นตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการสอน 
 ส าหรับปัญหาเชิงเส้น ข้อมูลมิติขนาดสูงได้ถูกแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม โดยใช้ระนาบตัดสินใจ พิจารณาชุดของกลุ่มข้อมูล โดยที่
ก าหนดให้กลุ่มข้อมูลเป็นข้อมูล ที่มีค่าเป็นบวก และ เป็นข้อมูล 
ที่มีค่าเป็นลบ การสร้างระนาบตัดสินใจเพื่อแบ่งแยกกลุ่มข้อมูล
สามารถค านวณได้ดัง สมการที่ 8 
 
(𝑤 ∗ 𝑥1) + 𝑏 > 0 ถ้า 𝑦𝑖 =  +1 และ (𝑤 ∗
𝑥2) + 𝑏 < 0 ถ้า 𝑦𝑖 =  −1             (8) 
 

ในการหาระนาบเกินที่เหมาะสมที่สุด จะท าการหา
ต าแหน่งของซัพพอร์ตเวกเตอร์ (Support Vector) เพื่อใช้เป็น
ตัวแทนของกลุ่มข้อมูลทั้งชุด ในการพิจารณาเกณฑ์แบ่งกลุ่มโดย
อาศัยหลักการ คือ จะใช้ระนาบเกินที่เป็นระยะห่างที่สุดระหว่าง
ข้อมูล 2 กลุ่ม ที่อยู่ใกล้กันมากที่สุดเพียง ระนาบเดียวเท่าน้ัน 
ในทางทฤษฎีจะต้องไม่มีข้อมูลเกินเข้ามาในระหว่างขอบระนาบ
ทั้งสอง จากน้ัน จึงหาระนาบที่รักษาระยะห่างจากขอบมากที่สุด 
(Maximum Margin) และถือว่าระนาบดังกล่าวคือ ระนาบ
ส าหรับการแบ่งกลุ่มที่เหมาะที่สุดแสดงดังรูปที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5 ตวัอย่างระนาบการตดัสินใจแบ่งกลุ่มข้อมูลของ 

ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 

272



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

 

 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชินด้วยเคอร์เนลฟังก์ชันเชิงเส้น 
โดยอาศัยเร็กกูลาไรเซชันแบบแอบโซลูทนอร์ม  (SVM-L1) 
ก าหนดให้ 𝑤 คือค่าน้ าหนักของเวกเตอร์, 𝐶 คือค่าพารามิเตอร์
ของระยะขอบที่ก าหนด และ 𝜉 (𝑥𝑖) คือตัวแปรที่ใช้วัดระดับ
ของการ จ า แ น ก ต า มปร ะ เ ภ ท  𝑎𝑖  โ ด ยที่  𝑐 > 0 เ ป็ น
พารามิเตอร์ของค่า error 
 

                  min
𝑤,𝑏,𝜉

1

2
‖𝑤‖2 + 𝐶 ∑ 𝜉𝑖

𝑀
𝑖=1           (9) 

 
 ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชินด้วยเคอร์เนลฟังก์ชันเชิงเส้น 
โดยอาศัยเร็กกูลาไรเซชันแบบยูคริเดียนนอร์ม  (SVM-L2) เป็น
การใช้ผลรวมก าลังสองของตัวแปร slack ซ่ึงก าหนดให้ 𝑤 คือ
ค่าน้ าหนักของเวกเตอร์, 𝐶 คือค่าพารามิเตอร์ของระยะขอบที่
ก าหนด 
 

                  min
𝑤,𝑏,𝜉

1

2
‖𝑤‖2 + 𝐶 ∑ 𝜉𝑖

2𝑀

𝑖=1
        (10) 

 
4. เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron) 
 โ ค ร ง ข่ า ย ป ร ะ ส า ท เ ที ย ม แ บ บ  Multi-Layer 
Perceptron [8] เป็นภาพแบบหน่ึงของโครงข่าย ประสาทเทียม
ที่มีโครงสร้างเป็นแบบหลาย ๆ ชั้นใช้ส าหรับงานที่มีความซับซ้อน
โดยมีกระบวนการ ฝึกฝนเป็นแบบมีผู้สอน (Supervise) และใช้
ขั้นตอนการส่งค่าย้อนกลับ (Back propagation) ส าหรับการ
ฝึกฝนกระบวนการส่งค่าย้อนกลับ ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อยคือ 
การส่งผ่านไปข้างหน้า (Forward Pass) การส่งผ่านย้อนกลับ 
(Backward Pass) ส าหรับการส่งผ่านไปข้างหน้า ข้อมูลจะผ่าน
เข้าโครงข่ายประสาทเทียมที่ชั้นข้อมูลเข้า และจะส่งผ่านจากอีก
ช้ันหน่ึงไปสู่ อีกชั้นหน่ึงจนกระทั่ งถึงชั้นข้อมูลออก ส่วนการ
ส่งผ่านย้อนกลับค่าน้ าหนักการเชื่อมต่อ จะถูกปรับเปลี่ยนให้ 
สอดคล้องกับกฎการแก้ข้อผิดพลาด (Error-Correction) คือ
ผลต่างของผลตอบที่แท้จริง (Actual Response) กับผลตอบ
เป้าหมาย (Target Response) เกิดเป็นสัญญาณผิดพลาด (Error 
Signal) ซ่ึงสัญญาณผิดพลาดน้ีจะถูกส่งย้อนกลับเข้าสู่โครงข่าย
ประสาทเทียมในทิศทางตรงกันข้ามกับการเชื่อมต่อและค่าน้ า  
หนักของการเชื่อมต่อจะถูกปรับจนกระทั่งผลตอบที่แท้จริงเข้า
ใกล้ผลตอบ เป้าหมายสัญญาณที่มีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ 
MLP มี  2 ประ เภทคือ  Function Signal และ  Error Signal 
Function Signal เป็นสัญญาณเข้าที่มาจากโหนดในชั้นก่อนหน้า 
และจะส่งผ่านไปข้างหน้าจากโหนดหน่ึงไปสู่อีกโหนดหน่ึง Error 
Signal เป็นสัญญาณย้อนกลับที่เกิดขึ้นที่โหนดในชั้นข้อมูลออก

ของโครงข่ายประสาทเทียม และถูกส่งผ่านย้อนกลับจากชั้นหน่ึง 
ไปสู่อีกชั้นหน่ึง 

หลักการท างานของ Multi-Layer Perceptron คือใน
แต่ละชั้นของชั้นซ่อนตัว (Hidden Layer) จะมีฟังก์ชันส าหรับ
ค านวณเม่ือได้รับสัญญาณ (Output) จากโหนดในชั้นก่อนหน้า 
เรียกว่า Activation Function โดยในแต่ละชั้นไม่จ าเป็นต้องเป็น
ฟังก์ชันเดียวกันก็ได้ชั้นซ่อนตัวน้ันมีหน้าที่ ส าคัญคือจะพยายาม
แปลงข้อมูลที่เข้ามาในชั้น (Layer) ให้สามารถแยกแยะความ
แตกต่างโดยใช้ เส้นตรงเส้นเดียว (Linearly Separable) และ
ก่อนที่ข้อมูลจะถูกส่งไปถึงชั้นข้อมูลออก (Output Layer) ใน
บางครั้ง อาจจ าเป็นต้องใช้ชั้นซ่อนตัวมากกว่า 1 ชั้นในการแปลง
ข้อมูลให้อยู่ ในภาพ Linearly Separable ในการค านวณหา 
Output ในปัญหาการจ าแนกท าได้โดยการใส่ข้อมูล Input เข้า
ไปในโครงข่ายประสาทเทียมที่เราได้ท าการหาไว้แล้ว จากน้ันให้
ท าการเปรียบเทียบค่าของ Output ใน Output Layer และให้
ท าการเลือกค่าของ Output ที่มีค่าสูงกว่า (Neuron ที่มีค่าสูง
กว่า) และท าการรับค่าของพยากรณ์ที่ตรงกับ Neuron ที่เลือก 
และให้น าค่าของมาเปรียบเทียบกับ ค่าที่ยอมรับได้ หากค่าของ 
อยู่ในช่วงที่รับได้ (Error น้อยกว่า Error ที่เราก าหนด) ก็ให้ท า
การรับ ข้อมูลชุดถัดไป แต่หากค่าของ มากกว่าค่าที่ยอมรับได้ ให้
ท าการปรับค่าน้ า หนักและ Biased ตาม ขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น เม่ือท าการปรับน้ าหนักเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการรับข้อมูล
ชุดถัดไปและท าตามขัน้ ตอนซ้ า อีกรอบจนกระทั่ง ถึงข้อมูลชุด
สุดท้าย และเม่ือท าข้อมูลชุดสุดท้ายเสร็จ จะนับเป็น 1 รอบของ
การค านวณ (1 Epoch) จากน้ัน จะท าการหาค่าผิดพลาดรวม
เฉลี่ย จากค่าเฉลี่ยของที่ได้เก็บค่าเอาไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ว่าค่าโดยเฉลี่ยในการจ าแนกน้ันมีค่าน้อยกว่าค่า ผิดพลาดที่
ยอมรับได้หรือไม่ ถ้าใช่แสดงว่าโครงข่ายประสาทเทียมที่สร้างขึ้น
น้ัน สามารถให้ผลลัพธ์ ที่ถูกต้องของทุก ๆ ข้อมูลแล้ว จึงท าการ
จบการเรียนรู้ได้ แต่ถ้าไม่ใช่ให้กลับไปท าตามขั้นตอนแรก โดย
เริ่มรับข้อมูลชุดที่ 1 ใหม่ 

 

 
ภาพที่ 6 เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น  
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3. วิธีด าเนินงาน 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ผังระบบการท างานของระบบตรวจจับวัตถ ุ
 

ระบบการท างานเริ่มต้นจากการถ่ายภาพของวัตถุ โดยภาพถ่าย 
ควรมีพื้นหลังเป็นสีด า มีแสงที่เหมาะสมและระยะห่างระหว่าง
กล้องกับวัตถุประมาณ 15 เซนติเมตร เพื่อให้ได้ภาพที่แม่นย า
ที่สุด แล้วน าภาพที่ ได้เข้ากระบวนการประมวลผลภาพต าม
ขั้นตอนที่แสดงในภาพที่ 7 
 
3.1 การด าเนินงาน 
1. น าภาพเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ในการประมวลผล 

 
ตารางที่ 1 รายละเอียดของชุดข้อมูลวตัถ ุ

คลาส ชื่อวัตถุ 
จ า 

นวน
ทั้งหมด 

จ านวน
ข้อมูล
สอน 

จ านวน
ข้อมูล

ทดสอบ 
1 น้ าดื่มเซเว่นซีเล็ค 54 44 10 
2 อาโทริ ขนมขาไก่ 54 44 10 

3 
ปลาหมึกอบเบนโตะ 
ซีฟู้ดสแน็ค 

54 44 10 

4 
ปลาหมึกอบเบนโตะ 
ปลาหมึกอบ
ทรงเครื่อง 

54 44 10 

5 บีสชินรสส้ม 54 44 10 
6 บีสชินรสมะพร้าว 54 44 10 
7 น้ าดื่มคริสตัล 54 44 10 

8 
ดิวเบอร์รีคุกก้ีครีม
แยมบลูเบอรี 

54 44 10 

9 
ดิวเบอร์รีคุกก้ีครีม
แยมสตรอเบอร์รี่ 

54 44 10 

คลาส ชื่อวัตถุ 
จ า 

นวน
ทั้งหมด 

จ านวน
ข้อมูล
สอน 

จ านวน
ข้อมูล

ทดสอบ 

10 
ดอยค าน้ ามะเขือ
เทศ ๙๙% 

54 44 10 

11 โฟร์โมสต์ 54 44 10 
12 G nite 54 44 10 
13 โลซาน 54 44 10 

14 
มันฝรั่งทอดกรอบ 
รสมันฝรั่งแท้ 

54 44 10 

15 
เลย์ เอ็กซ์ตร้าบาร์บี
คิว 

54 44 10 

16 เมจิ 54 44 10 
 

 
ภาพที่ 8 ชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ 

 
2. SIFT feature ท าการสร้างปริภูมิค่าในมิติขนาดและระยะทาง 
เม่ือได้ขนาดและระยะทางก็จะการก าหนดต าแหน่งจุดสนใจการ
ก าหนดทิศทางของจุดสนใจและสร้างค าอธิบายลักษณะเด่นของ
ภาพ ดังภาพที่ 1 
3. ท าการแปลง Descriptiors ของแต่ละ keypoints ให้อยู่ในรูป
ของ vector ด้วยกระบวนการ vector quantization 
4. ท าการสร้างโมเดลด้วยข้อมูลเทรนนิงเพื่อใช้ ในการ วัด
ประสิทธิภาพ 
5. ท าการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ด้วยวิธี ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมช 
ชินแบบ L1, ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชินแบบ L2 และโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น ประกอบด้วย ชั้น
ข้อมูลน้ าเข้า ชั้นซ่อน (Hidden layer) 100 ชั้น และชั้นข้อมูล
ส่งออก (Output layer) 
 
 
 
 
 
 

แปลง Descriptiors แต่ละ keypoints 
 

เปรียบเทียบผลลัพธ์ 
 

Training and Validating models 
 
 

SIFT feature 

เร่ิมต้น 

น าเข้าภาพ 

จบการท างาน 
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4. การทดสอบระบบ 
 

ตารางที่ 2 ผลการประมวล 

คลาส
ที่ 

คิดเป็นร้อยละความถูกต้อง 
ซัพพอร์ต
เวกเตอร์ 

แมชชินแบบ 
L1 

ซัพพอร์ต
เวกเตอร์ 

แมชชินแบบ 
L2 

โครงข่ายประสาท
เทียมแบบเพอร์

เซ็ปตรอนหลายชั้น 

1 100 69 0 
2 67 89 3 
3 33 33 31 
4 53 46 23 
5 82 95 0 
6 95 95 0 
7 69 65 57 
8 46 75 0 
9 82 76 62 
10 100 100 33 
11 89 89 0 
12 89 100 82 
13 90 90 0 
14 71 10 0 
15 100 91 0 
16 82 100 0 

เฉลี่ย 79 83 21 
 

5. บทสรุป 
5.1 สรุปผล 
จากการทดสอบวิเคราะห์วัตถุจากภาพถ่าย โดยวิธีการต่าง ๆ อัน
ได้แก่ วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชินแบบ L1, วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์
แมชชินแบบ L2 และโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์
เซ็ปตรอนหลายชั้น เพื่อหาวิธีการที่ เหมาะสมที่สุดในการ
วิเคราะห์วัตถุจากภาพถ่าย จึงท าการทดสอบโดยใชจ้ านวนข้อมูล
ทั้งสิ้น 16 คลาส และแต่ละคลาสน าเข้าภาพถ่ายจ านวน 54 รูป 
โดยแบ่งเป็นข้อมูลสอน 44 รูป และข้อมูลทดสอบ 10 รูป และ
จากผลการทดลองพบว่า วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชินแบบ L1 
ได้ค่าความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 79 วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชิน
แบบ L2 ได้ค่าความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 83 และวิธีโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น ได้ค่าความถูกต้อง
อยู่ที่ร้อยละ 21  
 จึงสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่า วิธีที่เหมาะสมที่สุด
ในการวิเคราะห์วัตถุจากภาพถ่ายคือ วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แม
ชชินแบบ L2 ที่ได้ค่าความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 83 ทั้งน้ีค่าความ
ถูกต้องขึ้นอยู่กับแสงและระยะห่างระหว่างวัตถุกับกล้องซ่ึงจะ
ส่งผลกับค่าความถูกต้องและแม่นย า อีกทั้งวัตถุบางชนิดที่มีผิว

มันวาวจึงท าให้เกิดการสะท้อนของแสงที่ตัววัตถุท าให้การวัดค่า
อาจมีความคลาดเคลื่อน 
 
5.2 วิจารณ์ผลวิจัย 
จากการทดลองของทั้งสามขั้นตอนวิธี พบว่าขั้นตอนซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชินแบบ L2 ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด เน่ืองจากมี
ความแม่นย าในการจ าแนกค่อนข้างสูงกว่า ของซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชินแบบ L1 อยู่เล็กน้อย และขั้นตอนวิธีสุดท้ายที่
ได้ผลความแม่นย าน้อยที่สุดคือ โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
เพอร์เซ็ปตรอนหลายช้ัน  
 
5.3 ข้อจ ากัดระบบ 
1. ภาพถ่ายต้องมีพื้นหลังสีด า 
2. ขนาดภาพไม่ควรมีขนาดน้อยกว่า 640X640 
3. ในการแยกแยะวัตถุสามารถท าได้ที่ละ 1 ชิ้นเท่าน้ัน  
4. ระยะห่างจากวัตถุถึงกล้อง 15 เซนติเมตร 
 
5.4 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ข 
1. ในการพัฒนาโดยใช้ภาษาไพธอนร่วมกับ Open source 
Computer Vision (OpenCV  (ค่อยข้างที่จะมีตัวแบบให้เลือก
เยอะ ซ่ึงท าให้เสียเวลาเพราะจ าเป็นจะต้องศึกษาตัวแบบ 
แนวทางในการแก้ไข ควรเฉพาะเจาะจงว่าจะใช้ตัวแบบไหน 
2. แสงและระยะภาพที่ไม่เท่ากันในแต่ละภาพ ดังน้ันควรมีการ
สร้างส าหรับถ่ายภาพโดยใส่พื้นหลังเป็นสีด า และมีขนาดของ
ความสูง 15 เซนติเมตร 
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บทคัดย่อ 
ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีน้ันจะต้องมีความรู้
พื้นฐานจากวิชาในมัธยมปลายซ่ึงแต่ละวิชาจะมีผลต่อวิชา
ในระดับปริญญาตรี ผู้ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจะ
มีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันในการกระท าโครงงานครั้งน้ี
ผู้ จั ดท า โครงงานมี วัตถุประสงค์ เพื่ อต้องการทราบ
ความสัมพันธ์ของผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและในระดับปริญญาตรีว่ามีความสอดคล้องกัน
หรือไม่ ใชเทคนิค Decision Tree และNaive Bayes  โดย
จะน าค่าความถูกต้องของทั้งสองเทคนิคเปรียบเทียบว่า
เทคนิคใดให้ค่าความถูกต้องของข้อมูลมากที่สุด จะใช้ผล
การวิเคราะห์ของข้อมูลน้ันมาประยุกต์ใช้ในการท าเว็บไซต์
ตรวจสอบคะแนนเพื่อเลือกหลักสูตรที่เหมาะสม  

 
ABSTRACT 

The admission to a bachelor’s degree must have 
basic knowledge a bout subject in results high 
school, who enter a bachelor’s degree will have 
different knowledge basic provider have the 
objective for know the relationship of academic 

performance the work use Decsion Tree technique 
and apply the result is a website 
 

1. บทน า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหน่ึง เป็นวิทยา
เขตที่   4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  การจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการ
ขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 
8 (พ.ศ.2540-2544) ซ่ึงเน้นการพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์ให้
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศซ่ึงนโยบายดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์อีกหน่ึงอย่างคือ เพื่อเป็น
แหล่ งสร้ า งก าลั งคนที่ มี คุณภาพ ด้ านการผลิต  ด้ าน
การ เกษตร  ด้ าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี  ด้ าน
อุตสาหกรรมการเกษตร ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการ
บริหารจัดการตลาดและธุร กิจ ตลอดจนการอนุรัก ษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและธรรมชาติ  
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สิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร จ านวน 2,008 คน แบ่งเป็นคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรจ านวน 298 คน
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 602  คน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการจ านวน  824 คนคณะ
สาธารณสุขศาสตร์จ านวน 284 คน (งานทะเบียนละ
ประมวลผล.//รายงานสถิติจ านวนนิสิต ประจ าปีการศึกษา 
2 5 5 7 . / / สื บ ค้ น เ ม่ื อ  1 7  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 2 ,/จ า ก 
http://www.csc.ku.ac.th/reg/?p=3000)  และในปี 2560 
มีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 1 ,407  คน และแต่ละปี
การศึกษามีผู้ส าเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษาตามหลักสูตร 
และมีนิสิตบางรายจบล่าช้า เน่ืองจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
ผลการเรียนในรายวิชาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียนไม่
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ถนัด หรือไม่สามารถสอบผ่านในรายวิชา
น้ัน  เป็นต้น สาเหตุที่ท าให้เกิดปัจจัยดังกล่ าวเกิดจาก
พื้นฐานการเรียนจากระดับมัธยมศึกษาของแต่ละบุคคลไม่ 
เหมือนกัน และการเลือกเรียนสายในระดับมัธยมท าให้บาง
รายวิชาที่ได้ศึกษาในระดับมัธยมไม่สอดคล้องกับระดับ
ปริญญาตรี 

ดังน้ันผู้จัดท าโครงงานจึงได้ท าโครงงานเรื่องการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาและใน
ระดับปริญญาตรี ว่ามีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกันหรือไม่ 

วัตถุประสงค์โครงการ  
เพื่อหาความสัมพันธ์ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายและระดับปริญญาตรีว่ามีความสอดคล้องและไป
ในทิศทางเดียวกัน 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  เหมืองข้อมูล  (Data Mining)  การ
ท าเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการค้นคว้าหาความสัมพันธ์ 
รูปแบบและแนวโน้มใหม่ๆโดยการใช้วิธีทาง คณิตศาสตร์
และสถิติวิเคราะห์ข้อมูล [4]  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์คือ ความรู้ที่แผงอยู่ ในข้อมูลที่ สามารถ
น าไปใช้ในการตัดสินใจและด าเนินงานโดยไม่เกิด ความ
ผิดพลาดหรือสร้างความเสียหายภายหลัง [9] โดย มีขั้นตอน
ต่าง ๆ ตามมาตรา 6 ขั้นตอน(CRISO-DM) 1) ขั้นตอนการ
ท าความเข้าใจการวิจัยและธุรกิจ (Business/Research 
Understanding) 2) ขั้นตอนการท าความเข้า ใจข้ อ มูล 
(Data Understanding) 3)ขั้นตอนการจัด เตรียมข้ อ มูล 

( Data Preparation) 4) ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ตั ว แ บ บ 
(Modeling 5) ขั้นตอนการประเมินตัวแบบ (Evaluation 6) 
ขั้นตอนการใช้งาน (Deployment) 

1) เทคนิคการจ าแนกข้อ มูลด้วยวิ ธี ต้น ไ ม้
ตัดสินใจ (Decision Tree)  การสร้างโมเดลด้วยต้นไม้
ตัดสินใจ [5] จะท าการคัดเลือกคุณลักษณที่มีความสัมพันธ์
กับคลาสมากที่สุดขั้น มาเป็นโหนดบนสุดของ Tree (root 
node) หลังจากน้ันก็จะหาคุณลักษณะถัดไปเรื่อย ๆ ในการ
หา ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะน้ีจะใช้ตัววัดที่เรียกว่า 
Information Gain (IG) การค านวณค่า Information Gain 
จะใช้ค่า Entropy ซ่ึงเป็นการวัดความแตกต่างหรือการ
กระจัดกระจายของข้อมูลถ้ามีความแตกต่างกันมากค่า 
Entropy ซ่ึง เป็นการ วัดความแตกต่างหรือการกระจัด
กระจายของข้อมูลถ้าข้อมูลมีความแตกต่างกันมากค่า 
Entropy  ก็จะมีค่าสูงในทางตรงกันข้ามถ้ามีข้อมูลมีความ
คล้ายกันมากค่า Entropy ก็จะมีค่าต่ า อัลกอริทึมของ 
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจส่วนใหญ่ไม่รองรับข้อมูลแบบต่อเน่ือง 
จึงมีการแบ่งให้เป็นข้อมูลแบบไม่ต่อเน่ืองเสียก่อน อัลกอริทึม
ส าหรับการแบ่งข้อมูลเป็นแบบต่อเน่ืองคือ ID3, C4.5 และ 
C5.0 เป็นต้น ส าหรับงานวิจัยน้ีอัลกอริทึม ของเทคนิคของ
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 [6] โดยการพิจารณาค่าบ่งชี้
ความเหมาะสมของ Attribute เรียกว่า Gini (Gini Index) 
และค านวณหาค่าตัวบ่งชี้ในการจ าแนกประเภทของชุด
ข้อมูล หรือ Ginisplit โดย Attribute ที่ มีค่าน้อยที่สุดถือว่า
มีอ านาจในการจ าแนกประเภทได้ดีที่สุด   

2) เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีแรนดอมฟอร์
เรส (Random Forrest)  การจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีด้วยวิธี
แรนดอมฟอร์เรสเป็นชุดของการจ าแนกประเภทแบบไม่ตัด
แต่ ง ก่ิ ง  (unpruned) หรือต้นไ ม้ถดถอย  (Regression  
Trees) ซ่ึงถูกสร้างจากการน าข้อมูลไปฝึกสอน สุ่มตัวเลือก
ตัวอย่าง ข้อมูลและคุณลักษณะข้อมูลแล้วน ามาสร้างเป็น
ต้นไม้ตัดสินใจซ่ึงมีตัวอย่างส่วนหน่ึงที่ไม่ถูกเลือกเรียกข้อมูล
ส่วนน้ี ว่า Out-of-Bag (OOB) จะถูกน ามาใช้ในการทดสอบ
ต้นไม้ตัดสินใจ [6] และน าผลการท านายที่ได้มาโหวด (Vote) 
เพื่อหาค าตอบสุดท้าย [8] 

3) เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีแบ็กกิง 
(Bagging)   การจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีแบ็กกิงเป็นวิ ธีการ
สร้างตัวแบบแต่ละตัวที่ใช้ชุดข้อมูลเรียนรู้สุ่มจากชุดข้อมูล 
เ รี ย น รู้ ที่ ก า ห น ด ใ ห้ ใ น แ บ บ คื น  ( Sampling Whit  
Replacement) กล่าวคือเม่ือสุ่มข้อมูลข้อมูลขึ้นมาได้หน่ึง
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ตัวจะ คืนข้อมูลน้ันกลับเข้าไปยังชุดข้อมูลเดิม ท าให้ข้อมูล
น้ันมีโอกาสถูกสุ่มซ้ าอีกในอนาคต ข้อมูลแต่ละตัวในชุด
ข้อมูล เรียนรู้ที่ โอกาสถูกสุ่มเพื่อใช้ในการสร้างตัวแบบ
เท่ากับ โดยที่  n เป็นจ านวนข้อมูลในชุดข้อมูลเรียนรู้ที่
ก าหนด ถ้า ท าการสุ่มข้อมูลด้วยวิธีน้ี n ครั้งเพื่อสร้างชุด
ข้อมูลส าหรับตัวแบบ 1 ตัวจะได้ชุดข้อมูลที่เป็น subset 
ของข้อมูล เรียนรู้ที่ก าหนดให้ ทั้งน้ีเน่ืองจากข้อมูลเดียวกัน
อาจะถูกสุ่มซ้ า ท าให้ชุดข้อมูลจากการสุ่มมีจ านวนข้อมูลไม่
ถึง n ตัว โดยเฉลี่ยแล้วจะมีขนาดประมาณ 63.2% ของ n 
[9] 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
ชัชชฎา วันดี [10] ศึกษาวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการจ าแนกข้อมูลการเลือกอาชีพของนิสิต ระดับปริญญา
ตรีหลังส าเร็จการศึกษา โดยในการวิจัยน้ีได้ใช้ชุดข้อมูล
ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต และข้อมูล ระเบียนประวัติ
ของนิสิตระดับปริญญาตรีหลังส าเร็จการศึกษา คณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสารคาม ระหว่างปี พ.ศ. 
2550-2554 จ านวน 12 คุณลักษณะและ 2,515 ระเบียน 
ซ่ึงได้น าเทคนิคแบบจ าลองต้นไม้ ตัดสินใจ (Decision Tree) 
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) และ
เทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์  (Naïve Bayes) มาท าการ
เปรี ยบ เที ยบประสิท ธิภาพ ผลจาการศึ กษาพบ ว่ า
ประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลแบบ ต้นไม้ตัดสินใจ มี
ประสิทธิภาพในการจ าแนกสูงสุดด้วยค่าเฉลี่ย 88.62% และ
ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การเลือกอาชีพ ตรงหรือไม่ตรงกับ
สาขา มี 4 ปัจจัย คือสาขาวิชาเรียน เรดเฉลี่ยเฉพาะวิชา
สาขา เพศ และเกรดเฉลี่ยรวม   สมฤทัย กลัดแก้ว [11] 
การศึกษามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกต้ังต าแหน่งงานให้ สอดคล้องกับความสามารถของ
บัณฑิตด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่มและ
การจ าแนกประเภทข้อมูล ด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความถูกต้องของการพยากรณ์ระหว่างการ
วิ เ ค ร าะ ห์ ก า ร ถด ถ อย โ ล จิ สต คิ  พหุ กลุ่ ม  ( Logistic 
Regression) และการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้
ตัดสินใจ 3) เพื่อพัฒนาตัวแบบการ ตัดสินใจการเลือก
ต าแหน่งงานให้สอดคล้องกับความสามารถของบัณฑิต  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ข้อมูลภาวะบัณฑิตที่มีงานท า
ที่เข่รับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2555-2557 
จ านวน 1,933 คน เครื่องมือที่ใช้ใน        การศึกษาได้แก่ 
แบบส ารวจข้อมูลภาวะบัณฑิตมีงาน าของศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ห มู่บ้านจอมบึงสถิติที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคพหุ
กลุ่มและการจ าแนก ประเภทข้อมูลด้วยวิธีต้อนไม้ตัดสินใจ
พบว่าเทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ
มีค่าความ ถูกต้องมากกว่าการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค
พหุกลุ่มเล็กน้อย โดยค่าความถูกต้องของเทคนิคการจ าแนก 
ประเภทข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจเท่ากับ 57.37% และ
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคพหุกลุ่มมีค่าความ ถูกต้อง 
56.3 %   Sathyavathi,  Niraimathi, and Priyadarshini 
[12] ศึกษาวิจัยเรื่อง เหมืองข้อมูลส าหรับสร้างตัวแบบ 
ข้ อ มูล เพื่ อการตัดสินใจส าหรับการพยากรณ์อ าชี พ 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือก
อาชีพ โดยการใช้เครื่องมือเหมืองข้อมูลแบบจ าแนกกลุ่ม 
ID3,CHAID โดยใช้ขั้นตอนในการด าเนินงานการท าเหมือง
ข้อมูล แบบจ าแนกกลุ่มใช้โปรแกรม Rapid miner เป็น
เครื่องมือ ขั้นตอนวิธีใช้การเปรียบเทียบในการจัดกลุ่มข้อมูล
ข้อมูล คือ ID3 ,CHAID,Dccision tree ประสิทธิภาพที่ ได้
ค่าสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบจากขั้นตอนวิธีดังกล่าวจะพบบว่า 
Decision Tree ได้ให้ค่าความถูกต้องสูงสุดที่สุดในการ
พยากรณ์ส าหรับจ าแนกกลุ่มข้อมูล  Campagni, Merlini, 
Sprugnoli and Verri [13] ศึกษาวิจัยเรื่อง ต้นแบบการท า
เหมืองส าหรับอาชีพ นักศึกษา ผลการวิจัยพบว่าระเบียบ
วิธีการท าเหมืองข้อมูลและล าดับรูปแบบของเทคนิคการ
จ าแนก กลวิธีในการ กรับปรุงประสิทธิภาพของนักศึกษา
ตามตารางการสอบ โดยจะแนะน าถึงอาชีพในอุดมคติก่อน 
นักศึกษาจะต้องท า การทดสอบหลังจาก เรียนจบให้
สอดคล้องกับหลักสูตรที่เรียนโดยทันที แล้วเปรียบเทียบกับ
นักศึกษาทั่วไปหับ นักศึกษาที่ใช้เทคนิคว่ามีความแตกต่าง
กันและประยุกต์ใช้ วิธีการดังกล่าวนักศึกษาจริง พบว่า
นักศึกษาที่ได้รับ แนวคิดอาชีพในอุดมคติจะมีผลการเรียนใน
เทอมและจบการศึกษาที่ดีขึ้น   
 

3. วิธีการด าเนินโครงงาน 
1. ขั้นตอนการด าเนินโครงการประกอบด้วย   
    1.ศึกษาเทคนิคการหาความสัมพันธ์ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับข้อมูลในการน ามาวิเคราะห์จาก เอกสาร 
บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เก่ียวข้องและสรุป
เลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับข้อมูล 
    2 .จัดเตรียมข้อมูล โดยประกอบด้วยข้อมูล รายวิชา
เฉพาะบังคับ ของแต่ละหลักสูตร คะแนนผลการเรียนใน
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ระดับมัธยมศึกษา คะแนนผลการเรียนในระดับปริญญาตรี 
ข อ งผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ กษา ในปี ก า รศึ กษา  2 560  ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร โดยการสุ่มจ านวน 50 คนต่อหลักสูตร  เพื่อ
น ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคที่เลือกไว้ โดยมี
ขั้นตอนตามมาตรฐาน 6 ขั้นตอนดังน้ี  
 2.1ท าความเข้าใจข้อมูล ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
เป็นข้อมูลผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยจะประกอบ
ไปด้วย คะแนนรวมในรายวิชา วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์,
ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษา และผลการเรียนใน
ระดับปริญญาตรี  
3.การเตรียมข้อมูล  
   3.1) คัดเลือกข้อมูล (Data Perprocessing) น าข้อมูล
จากตารางมาท าการรวมกันโดยใช้โปรแกรม Excel  
    3.2) จัดรูปแบบข้อมูล (Data Tranformation) ท าการ
จัดรูปแบบข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความพร้อมที่จะน าไปใช้งาน 
4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างตัวแบบโดยการใช้เทคนิคที่
ศึกษาโดยมีเทคนิคที่เลือก ด้วยโปรแกรม RapidMiner   
5) การแปลผลและประเมินผลจากเทคนิคการจ าแนกข้อมูล
ด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
6)การน าตัวแบบไปประยุกต์ใช้ในการท า WebSite การ
ตรวจสอบคะแนนเพื่อเลือกหลักสูตร  
    6.1) การออกแบบระบบงานและหน้าแสดงผล  
การออกแบบหน้าจอแสดงผลของระบบใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาคือ โปรแกรม Sublime Text 3  โดยใช้ภาษาที่ใช้ใน
การพัฒนาคือ HTML SQL JAVAScript และ CSS ระบบจะ
แสดงผลออกมาทาง Web browser โดยจะแบ่งการ
แสดงผลหลักๆ ออกเป็น 2 หน้า หลักๆ 
6.1.1) หน้าแรก 
 หน้าแรกจะแสดงหน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชัน
เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลคะแนนในระดับมัธยมศึกษา 
 

 
 

6.1.2) หน้ารายงาน  
 หน้ารายงานจะแสดงข้อมูลที่ท าการวิเคราะห์ผล
และแสดลผลลัพธ์ของคะแนนว่าคะแนนของนักเรียนมีความ
เหมาะสมที่จะเรียนในหลักสูตรใดบ้างโดยจะแสดงเป็นป็อป
อัพของเว็บไซต์  
 

 
    
ประชากร 
  ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ครั้ง น้ี คือ ผู้ส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร  จ านวนทั้งสิ้น 2,008 คน   
 
กลุ่มตัวอย่าง   
กลุ่มตัวอย่างที่น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ผู้ส าเร็จการศึกษา
จาก 4 คณะ 10 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรอาหารปลอดภัย
และโภชนาการ,หลักสูตรทรัพยากรเกษตรและจัดการผลิต  ,
หลักสูตร เทคโนโลยีการอาหาร,หลักสูตรวิศวกรรมโยธา,
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า,หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและ
การ ผลิต,หลักสูตรการเงิน,หลักสูตรการบัญชี,หลักสูตรการ
จัดการ และ สาธารณสุขศาสตร์  การเลือกหลักสูตร กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการอัตราร้อยละการส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 ของแต่ละหลักสูตร ผลลัพธ์อัตรา ร้อย
ละมาเทียบหลักสูตรทั้งหมด เลือกล าดับที่น้อยที่สุดแต่ละ
คณะ 3 หลักสูตรเลือกท าการศึกษา 3.จัดเตรียมข้อมูลโดย
ประกอบด้วย  1.รหัสหลักสูตร  2.รหัสนิสิต 3.รหัสวิชา 4.
คะแนนวิชาเฉพาะ บังคับทุกวิชา 
ค านิยามศัพท์   
 วิชาแกน หมายถึง วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้   วิชาเฉพาะบังคับ 
หมายถึง  วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และปฏิบัติงานได้  
เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล    
1.โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่โปรแกรม Rapid 
Miner    
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคจ านวน 2 เทคนิค คือ 1. 
Decision tree และ 2.Naïve Bayes มาท าการวิเคราะห์
ข้อมูลและท านายผล [3 ]เพื่อจ าแนกผลการวิเคราะห์ และ
จ าแนกค่าความถูกต้องของ ข้อมูล 
 3.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่  สถิติการวิเคราะห์โดย
พิจารณาค่าความถูกต้องที่มีค่าที่สูงที่สุด (Accuracy) เป็น
ค่ า ที่ บ่ ง บ อ ก ถึ ง  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด 
(instrument) ในการอ่านค่าหรือแสดงค่าที่วัดได้เข้าใกล้ค่า
จริง โดยการ ค านวณค่าความถูกต้อง/ความแม่นย าใช้สมการ 
%Accuracy = 100 - %Error. 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Decision tree   
เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด โดย
ได้น าข้อมูลมาสร้างตัวแบบการพยากรณ์ใน รูปแบบ
โครงสร้ างต้นไม้  ซ่ึ ง มีการ เ รี ยนรู้ข้ อ มูลแบบมีผู้ สอน 
(Supervised learning) สามารถสร้างตัวแบบการจัด กลุ่ม 
(clustering) ได้จากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลฝึกหัด ( training 
data ser) ได้โดยอัตโนมัติและสามารถพยากรณ์กลุ่ม ของ
รายการที่ยังไม่เคยน ามาจัดกลุ่มอีกด้วย Decision tree 
ประกอบด้วย  โหนด (node) คือ สมบัติต่างๆที่เป็น จุดแยก
ข้อมูลว่าให้ไปในทิศทางใด ซ่ึงโหนดที่อยู่สูงที่สุดเรียกว่า 
โหนดราก (root node)  ก่ิง (branch) คือสมบัติ ของโหนด
ที่แตกออกมาโดยจ านวนก่ิงที่จะเท่ากับสมบัติของโหนด  ใบ 
(leaf) คือ กลุ่มของผลลัพธ์ในการแยกแยะ ข้อมูล ซ่ึงโหนดที่
อยู่ล่างสุดเรียกว่าโหนดใบ (leaf node) [1] โดยสามารถ
แสดงส่วนประกอบของต้นไม้ตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเทคนิค Decision tree 
 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ 
1.เลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการน ามาวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์เข้ามาประมวลผลเป็นไฟล์นามสกุล .CSV  โดย
ใช้  ReadCSV Operator 

 

 
 
 
 
 

2. จัดรูปแบบข้อมูลด้วย Format your columns 
โดยก าหนด Std_id เป็น ID และ Major เป็น Label ให้กับ
ชุดข้อมูล 

 
 

3. แบ่งข้อมูลเพื่อท าการตรวจสอบ โดยใช้ Split 
Validation Operators 
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4. สร้างตัวแบบโดยใช้ Decision Tree ในส่วน
Training แ ล ะ  Apply Model ใ ช้  Operators 
performance ในการหาค่าความถูกต้องในส่วน Testing 
 

 
 
5.ส่วนแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ 
 

 
 
6. ผลการวิเคราะห์  
ค่า Performance  ของผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูล  
1.คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 60.0% 
2.คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์            63.04% 
3.คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ             33.33% 
4.คณะสาธารณะสุขศาสตร์               45.65% 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค  Naïve Bayes   
เป็น เครื่ อง จักร เ รี ยนรู้ ที่ อาศั ยหลั กความ น่ าจะ เ ป็ น 
(probability ) [2]ตามทฤษฎีของเบย์ (Bayestheorem) ซ่ึง
มีอัลกอริทึมที่ไม่ซับซ้อน เป็นขั้นตอนวิธีในการจ าแนกข้อมูล 
โดยการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อน ามา สร้างเงื่อนไขการ
จ าแนกข้อมูลใหม่ เป็นการจ าแนกข้อมูลโดยใช้ความน่าจะ
เป็นและการค านวณการแจกแจงความ น่าจะเป็นตาม
สมมติฐานที่ตั้งให้กับข้อมูลจากการค านวณตัวอย่างใหม่ที่จะ
ได้ถูกนน ามาปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูล ใหม่โดยผนวกกับ
ข้อมูลเดิมที่มี หลักกการของนาอีฟเบย์ ใช้การค านวณหา

ความน่าจะเป็นซ่ึงถูกใช้ในการท านายผล เป็นวิธีในการแก้ไข
ปัญหาแบบการจ าแนกที่สามารถคาดการณ์ผลลัทธ์ได้ จะ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อใช้ในการสร้าง
เงื่อนไขความน่าจะเป็นส าหรับแต่ละความสัมพันธ์   
 
ตัวอย่างการวิเคราะห์  
1.โหลดไฟล์ข้อมูลด้วยโอเปอร์เรเตอร์ Read CSV    

 
 
2. เลือกโอเปอร์เรเตอร์ Spill-Validation เพื่อแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน และใช้โอเปอร์เรเตอร์ Naïve Bayes และ
ค านวณค่าความถูกต้อง ( accuracy ) 

 
 
3.แสดง Sub process ภายในโอเปอร์เรเตอร์ Validation  
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•Training เป็นข้อมูลที่แบ่งเป็นข้อมูลเพื่อนน ามาสร้างโมเดล 
(classification model) 
•  Testing เ ป็ นส่ วนที่ แ บ่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อท า ก า รทดสอบ
ประสิทธิภาพของโมเดล 
 (evaluate model performance ) 
 
ค่าความถูกต้องของโมเดล Naïve Bayes 
 

 
เทคนิค Naïve Bayes วิเคราะห์ได้ค่า Accuracy 53.33% 
รหัสวิชา C5701 มีความสัมพันธ์  class precision 43.75% 
รหัสวิชา C5101 มีความสัมพันธ์  class precision 75.00% 
รหัสวิชา C5201 มีความสัมพันธ์  class precision 60.00% 
 
ผลการท านาย Naïve Bayes 
 

 
 
การสร้างเว็บไซต์  
การออกแบบหน้าจอแสดงผลเว็บไซต์ตรวจสอบคะแนน โดย
ภาษาที่พัฒนาคือ HTML และ JavaScript และ CSS  โดย
จะแบ่งการแสดงผลหลักๆออกเป็น 2 หน้าคือ 
หน้าแรก  
  

1.หน้าแรกแสดงตัวเลือกคณะที่ต้องการตรวจสอบคะแนน 
และมีช่องส าหรับกรอกข้อมูลคะแนนที่ต้องการตรวจสอบ 
โดยคะแนนน้ันจะเป็นคะแนน GPA รวมของรายวิชาใน
ระดับมัยธยมศึกษา 

 
 
2.หน้ารายงานผลการตรวจสอบคะแนน 
 หน้ารายงานผลจะแสดงหลักสูตรที่ตรงตามเกณฑ์
คะแนนรับเข้าและแสดงคะแนนของผู้ ใช้ที่ กรอกเพื่อ
ตรวจสอบหลักสูตร 
 

 
 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 
จากที่ผู้จัดท าโครงงานได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียน
เพื่อหาความสัมพันธ์ของผลการเรียนทั้งใน ระดับมัธยม
ปลายและระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา กรณีศึกษา ผู้ส าเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2560 มก.ฉกส  ทาง ผู้จัดท าได้มี
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องการหาความสัมพัน ธ์จาก
บทความวิจัยที่เก่ียวข้อง และศึกษาเทคนิคการใช้ ต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) และเทคนิคการท านาย (Naïve 
Bayes) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และท านาย ข้อมูล  เม่ือ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จได้ผลลัพธ์แล้วน้ันจึงน าผลลัทธ์
ที่ได้มาแปลเป็นกฎแล้วจึงน ามาประยุกต์ใช้  ทางผู้จัดท าได้
ท าการออกแบบเว็บไซต์ตรวจสอบคะแนนเพื่อเลือกหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับคะแนน  ผู้จัดท าได้ท าการเปรียบเทียบค่า
ความถูกต้องข้อมูล (accuracy) ทั้งสองเทคนิค  
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6. สรุป 
จากการใช้ เทคนิค Decision Tree และเทคนิค Naïve 
Bayes ได้ข้อสรุปผลว่า เทคนิคที่เหมาะสมกับ ข้อมูลและให้
ค่าความถูกต้องสูงสุดคือเทคนิค Naïve Bayes ค่าความถูก
ต้อง (Accuracy) เท่ากับ 54.95% จึงเป็นไปได้ว่า เทคนิค 
Naïve Bayes เป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูล  
และสรุปได้ว่าผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และผลการเรียนในระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธ์กัน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลยังเกิดปัญหาคือข้อมูลบางชนิดอาจะ 
ยังไม่สัมพันธ์กันเม่ือน ามาวิเคราะห์แล้วท าให้ผลลัพธ์ยังไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  ข้อมูลบางชุดไม่สามารถท า
การวิเคราะห์จากทั้งสองเทคนิคได้เน่ืองจากข้อมูลไม่เพียงพอ
และไม่เหมาะสมกับเทคนิค ดังน้ันในการวิเคราะห์ควรศึกษา
เทค นิคการ วิ เคราะห์ข้ อ มูล ให้ ละ เ อียด  และศึกษา
รายละเอียดข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูลและ
เทคนิคมีความสัมพันธ์กันกับชุดข้อมูลทุกชุด และยังสามารถ
น าผลการวิเคราะห์ต่อยอดได้ เช่น การพยากรณ์การจบ
การศึกษา เพื่อแบ่งกลุ่มนักศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถติดตามได้อย่างใกล้ชิดในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะไม่
จบการศึกษา  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาท าวิจัยครั้ง น้ี น า เสนอเทคนิคเหมืองข้อมูลมาใช้
วิ เ คราะห์ทุนการศึ กษาส าหรับ นิสิ ตคณะ วิทย าศ าสต ร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ทุน มีจ านวนตัวแปร 6 ตัว 
ภายใต้ข้อมูล 55 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิค OneR Attribute 
Evalution ในโปรแกรมเวก้า เพื่อหาว่าตัวแปรใดมีผลต่อการได้
ทุนการศึกษามากที่สุดของผู้สมัครทุนทั้งหมด จากน้ันได้ท าการ
คัดเลือกตัวแปรของแต่ละทุนอีกครั้งโดยใช้เทคนิคเดิม เพื่อหาว่า
ตัวแปรใดมีผลและไม่มีผลต่อการได้ทุนการศึกษาน้ัน ๆ จากผล
การพัฒนาการสร้างโมเดล พบว่าโมเดลที่สร้างโดยใช้เทคนิค 
OneR Attribute Evalution  ของทั้ง 3 ทุน คือ ทุนการศึกษา
เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทุน ปตท.สผ. และ ทุนบริษัทไทย
ออยล์ จ ากัด (มหาชน) มีค่าความส าคัญที่มากที่สุดรวมกัน  คือ 
2.62 2.52 และ 3.49 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นค่าที่จะน ามาใช้ในการ
หาเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษา และมาใช้ในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบทุนการศึกษาน้ันให้สามารถ
รองรับการแสดงผลผ่านหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกันต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ:  ทุนการศึกษา, เหมืองข้อมูล 
 

ABSTRACT 
This research applied a data mining technique to 
analyze scholarships for Faculty of Science students, 
Naresuan University.  There were 3 scholarships, 6 
variables under 55 samples. OneR Attribute Evaluation 
technique in Weka program to find which variables 
affect to getting a scholarship most for all scholarship 
applicants, then the same technique was applied again 
to select variables to find which variables affect to and 
do not affect to getting a scholarship. From model 
development, a model created from OneR Attribute 

Evaluation technique for three scholarships, namely 
Scholarship for Naresuan University Students, PTTEP 
Scholarship and Thai Oil Public Company Limited 
Scholarship, has the highest importance scores as 2.62, 
2.52 and 3.49 respectively. These values were used to 
find likelihood (percentage) of getting a scholarship and 
for web application development in order for the 
scholarship system to support rendering on different 
screen sizes. 
 
Keywords: Scholarship, Data Mining 
 

1. บทน า 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนิสิตเป็น
จ านวนมาก เน่ืองจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตภูมิภาค
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีนิสิตทั้งที่ก าลัง
ศึกษาและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นจ านวนมาก
ในทุก ๆ ปี ซ่ึงในจ านวนน้ีจะประกอบไปด้วยนิสิตที่ ได้ รับ
ทุนการศึกษาและนิสิตที่ใช้ทุนของตนเองในการศึกษาแตกต่างกัน
ไป โดยนิสิตที่จะท าการขอทุนการศึกษาน้ันจะต้องผ่านขั้นตอน
การกรอกและยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่ อน า ไป
ประกอบการพิจารณามอบทุนการศึกษาต่อไป 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะ 16 คณะ 
และ 1 วิทยาลัย ได้รับนิสิตเข้าศึกษาต่อตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในทุกปีการศึกษา และในทุก ๆ ปีการศึกษา
ก็จะมีนิสิตสมัครขอรับทุนการศึกษาต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
รวมถึงคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ปัจจุบันการขอรับทุนการศึกษาน้ัน 
นิสิตยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดเก่ียวกับทุนการศึกษาที่ตนเอง
จะขอรับ จึงท าให้นิสิตหลายคนไม่ได้รับทุนการศึกษาตามที่ตนได้
สมัครไว้[1]
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าข้อมูลที่ ได้รับ
จากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเป็นข้อมูลที่
ประกอบไปด้วยข้อมูลนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่สมัครขอรับ
ทุนการศึกษาในปีการศึกษาต่าง ๆ  โดยน ามาใช้เทคโนโลยีที่
เรียกว่า การท าเหมืองข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผล
อย่างมากในการขอรับทุนการศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
เ กิดประโยชน์ต่อการวางแผนของ นิสิตที่ จะส มัครขอรับ
ทุนการศึกษาและเพื่อแก้ไขปัญหานิสิตไม่ได้รับทุนการศึกษา
ตามที่แผนที่หวังไว้ ทั้งน้ีระบบยังสามารถท าการคัดกรองนิสิตที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในทุนการศึกษาเพื่อคัดแยก
นิสิตก่อนส่งรายชื่อเพื่อพิจารณาของรับมอบทุนการศึกษา
ตามล าดับ 

 
2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1) การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining)  หรืออาจจะ

เรียกว่า การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูล(Knowledge Discovery 
in Databases – KDD) [6] เป็นเทคนิคเพื่อค้นหาภาพแบบ 
(pattern) ของข้อมูลจ านวนมหาศาลโดยอัตโนมัติ จัดเป็น
ขบวนการของการดงเอาความรู้ออกมาจากข้อมูลขนาดใหญ่ โดย
ใช้ขั้นตอนวิธีจากวิชาสถิติการเรียนรู้ของเครื่อง และ การรู้จ า
แบบ หรือในอีกนิยามหน่ึง การท าเหมืองข้อมูล คือ กระบวนการ
ที่กระท ากบข้อมูลจ านวนมาก เพื่อค้นหาภาพแบบแนวทาง และ
ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลน้ัน โดยอาศัยหลักสถิติการ
รู้จ า การเรียนรู้ของเครื่องและหลักคณิตศาสตร์[4] 

2)  โ ป ร แกรม เ ว ก้ า  (Weka Data Preprocessing) 
           การกรองแอททริบิวต์ (Attribute Selection) เทคนิค
การกรองแอตทริบิวต์ เป็นการลดจ านวนแอททริบิวต์ที่ ไ ม่
เก่ียวข้องออก โดยแอททริบิวต์ถูกตัดออกไปเหลือเฉพาะแอททริ
บิวต์ที่มีความสัมพันธ์กันเท่าน้ัน ข้อดีของการลดจ านวนแอททริ
บิวต์ คือ ใช้แอททริบิวต์ที่มีความส าคัญมาท าให้ผลการจ าแนก 
(Classiffcation) ได้ค่าความถูกต้อง สู งขึ้นและเวลาในการ
ประมวลผลลดลง งานวิจัยทางด้านการท าเหมืองข้อมูลที่ได้น า
เทคนิคการกรองแอททริบิวต์มาใช้ เช่น งานวิจัยที่ใช้ฐานข้อมูล 
UCI ซ่ึงประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 
  3) เว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) 

เป็นแอปพลิเคชันที่จะสามารถเรียกใช้งานได้ผ่าน 
บราวเซอร์ต่าง ๆ โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเหล่าน้ีลงไป
ในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง แต่จะสามารถเรียกใช้งานได้
ผ่านบราวเซอร์ได้ ซ่ึงท าให้เรียกใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลาและ
เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่าง
อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตเว็บแอพพลิเคชั่นเป็นที่นิยมอย่าง

แพร่หลาย เน่ืองจากความสามารถในการอัปเดตและดูแล โดยไม่
ต้องแจกจ่ายและติดตั้งบนเครื่องผู้ใช้ 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุวิมล สิทธิชาติ .(2560) ได้ศึกษาคุณลักษณะของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงใหม่ ที่มีผลต่อการเรียนแคลคูลัส 1 ส าหรับ
วิศวกร ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อจ าแนกนักศึกษาออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มเสี่ยงที่จะไม่ผ่านรายวิชา และกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลได้เก็บรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะทั้ง 3 
ด้าน รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน  ๆ ของนักศึกษาจ านวน 453 
คน แล้วด าเนินตามกระบวนการ CRISP-DM (Cross Industry 
Standard Process for Data Mining) 
 วิริยาภรณ์ พิชัยโชค และจันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ (2556) 
ได้ศึกษาเทคนิคกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ มาประยุกต์ใช้
ในการพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนโรงเรียนหัวดงราช
พรหมาภรณ์ โดย มีการค านวณค่ า น้ าห นักคะแน นต าม
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ซ่ึงแยกตามเกณฑ์การ
พิจารณาหลักเกณฑ์ที่ใช้ได้มีด้วยกันจ านวน 4 เกณฑ์คือ เกณฑ์
ด้านผลการเรียน เกณฑ์ด้านความประพฤติ เกณฑ์ด้านฐานะ/
เศรษฐกิจ และเกณฑ์ด้านชั้นปี ในแต่ละครั้งของการพิจารณาทุน 
ค่าน้ าหนักที่ก าหนดให้ในแต่ละเกณฑ์จะแตกต่างกันออกไปตาม
วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาน้ัน ๆ เกณฑ์ที่เลือกพิจารณาน้ัน
จัดได้ว่า มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเน่ืองจากค่า Concurrency 
Reasonable (CR) ของ AHP ที่จ านวนเกณฑ์ 4 เกณฑ์น้ันจะต้อง
มีค่าไม่เกิน 9% จึงจะจัดว่าเกณฑ์ที่ได้มีความเหมาะสม ค่าที่
ค านวณได้จากเกณฑ์เหล่าน้ีคือ 5.75% 5.61% 4.40% และ 
5.52% [3] 
 นางสาวตุลารัตน์ ศรีสว่าง และนายสุทธิพันธ์ ไชยวงศ์ 
(2551) ได้ศึกษาการออกแบบเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นการใช้หลักกระบวนการล าดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process : AHP) เข้ามาช่วยงาน
ในลักษณะการถ่วงดุลน้ าหนักของข้อมูล เพื่อช่วยให้เกณฑ์การ
พิจารณาทุนการศึกษามีความเที่ยงตรงและตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งการใช้ซอฟแวร์ในการจัดการข้อมูล
และคัดเลือกนิสิตในระดับเบื้องต้น เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกใน
การคัดเลือกนิสิตและลดระยะเวลาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นจาก
การสืบค้นพบว่าการใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 
(Analysis Hierarchy Process : AHP) เข้ามาช่วยงานในการ
ออกแบบเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา 

อมราภรณ์ มาหัวเขา (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
ใช้เทคนิคดาต้าไมน่ิงพยากรณ์ผลการ เรียนเฉลี่ยและภาวะการมี
งานท า กรณีศึกษา นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
นเรศวร การศึกษาท าวิจัยครั้งน้ี น าเทคนิค Data Mining มาใช้
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วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับใช้ในการท านายผลการ เรียนเฉลี่ยและ
ภาวะการมีงานท า สร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ผลการเรียน
เฉลี่ยและภาวะการมีงาน น าเสนอผ่าน Web Application แบบ 
Responsive 
 

3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การรวบรวมและเตรียมข้อมูลน้ัน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง กับงานวิจัย โดยขอข้อมูล
จากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ข้อมูลนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ที่ได้สมัครรับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2559 – 
2561 มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้สมัครรับทุนการศึกษาจ านวน
ทั้งสิ้น 55 คน โดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาวิจัยว่ามีปัจจัยใดบ้างที่
น ามาพิจารณาการได้ทุนการศึกษาของนิสิตและได้ท าการศึกษา
การท าเหมืองข้อมูล เพื่อน ามาปรับใช้ในการวิเคราะห์การได้รับ
ทุนการศึกษาของนิสิตมาพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงข้อมูลนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษา 
 
ในการเตรียมข้อมูลน าเข้า ผู้วิจัยได้คัดเลือกปัจจัย

น าเข้าหรือแอททริบิวต์ (Attribute) ที่ มีผลต่อการรับสมัคร
ทุนการศึกษา โดยจัดการให้ข้อมูลเป็นข้อมูลแบบไม่ต่อเน่ือง ท า
การ Cleaning ข้อมูล โดยตัด Attribute ที่ไม่จ าเป็นหรือไม่มีผล
ต่อผลลัพธ์ออกการเตรียมข้อมูลมาวิเคราะห์ในโปรแกรมเวก้า 
ไฟล์ข้อมูลจ าเป็นที่จะต้องแปลงจาก .xls ให้ไฟล์เป็นนามสกุล 
.csv จึงจะสามารถน าข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรม เวก้าได้ 
ดังตารางที่ 1 

 
 

ตารางที่ 1 แสดงแอททริบิวต์ทั้งหมด 

 
3.2 การเตรียมข้อมูล 
 เ ม่ือน าข้อ มูลกลุ่ มตั วอย่ างทั้ งหมดเข้า โปรแกรม 
Microsoft Excel แล้วผู้วิจัยได้ท าการ เตรียมข้อมูล โดยคัดเลือก
จากปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการวิเคราะห์การเกิดความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยผู้วิจัยได้ท าการแปลงข้อมูล
เป็นตัวเลข (แสดงดังรูป ) เพื่อคัดเลือกปัจจัยน าเข้า) โดยใช้ 
select attributes ใ น โ ป ร แกรม เ ว ก้ าด้ ว ย วิ ธี ก า ร  OneR 
Attribute Avalution 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  แสดงข้อมูลที่แปลงเป็นตัวเลข 

 
หลังจากท าการแปลงข้อมูลแล้วให้เอาข้อ มูลเข้า

โปรแกรมเวก้า โดยใช้การ OneR Attribute Avalution ซ่ึงเป็น
การลดจ านวนแอททริบิวต์ที่ใช้กฎ (Rule) หรือที่เรียกว่า IR โดย
การสร้างต้นไม้ตัดสินใจหน่ึงระดับ แล้วสร้างกฎจากต้นไม้น้ัน 
โดยกฎที่สร้างได้จากแต่ละแอททริบิวต์จะมีกฎที่แตกต่างกัน และ
เลือกกฎที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุดเพียงกฎเดียวจากแอททริ
บิวต์น้ัน แอททริบิวต์ที่มีความผิดพลาดน้อยสุดจะเป็นแอททริ
บิวต์ที่ดีที่สุด  

จากการท า Cleaning ข้อมูล และการท า OneR 
Attribute Avalution พบว่าปัจจัยน าเข้าที่ มีผลต่อการได้รับ
ทุนการศึกษา ที่จะใช้ส าหรับท าการวิเคราะห์ทุนการศึกษา 
จ านวน  6 แอททริ บิ วต์ ด้ ว ย กั นคื อ  YEAR GPA SALARY 
STUDENTLOAN FAMILY SCHOLARSHIP ซ่ึงเป็นแอททริบิวต์
ที่จะน าไปใช้งานในเวก้าต่อไป 
 

ชื่อข้อมูล ความหมาย 
YEAR ชั้นปี 
GPA เกรดเฉลี่ย 
SALARY รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน 
STUDENTLOAN การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 
FAMILY จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
SCHOLARSHIP ทุนการศึกษา 
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3.3 การสร้างแบบจ าลองเพื่อการพยากรณ์ 
 การสร้างแบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์ทุนการศึกษา ผู้วิจัย

ได้เลือกใช้โปรแกรมเวก้า (Weka) ในการสร้างแบบจ าลอง โดยใช้ 
OneR Attribute Evaluation โ ด ย ผู้ วิ จั ย มี วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง
แบบจ าลองดังน้ี 
 1. น าข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ในรูปแบบไฟล์นามสกุล CSV 
หรือ ARFF เข้าสู่โปรแกรม Weka 
 2. สร้างแบบจ าลอง โดยการ select attributes ใน
โปรแกรมเวก้า ด้วยวิธีการ OneR Attribute Evaluation เพื่อ
หาว่าตัวแปรใดมีความส าคัญต่อทุนการศึกษาน้ันมากที่สุด[5] ซ่ึง
แต่ละทุนมีค่าความส าคัญของแต่ละตัวแปร ยกตัวอย่างมาดังน้ี 
 
ตารางที่ 2 ค่าความส าคัญของตัวแปรของทุน ทุนการศึกษาเพื่อ

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีค่าระดับ
ความส าคัญของตัวแปรมากที่สุด  คือ SALARY YEAR GPA 
STUDENTLOAN FAMILY มีค่ า เท่ า กับ  0.70 0.65 0.55 0.42 
และ 0.30 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าความส าคัญรวมกัน  คือ 2.62 
(MSUM) 

 
 

ตารางที่ 3 ค่าความส าคัญของตัวแปรของทุน ปตท.สผ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 ค่าความส าคัญของตัวแปรของทุน ปตท.สผ. (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทุน ปตท.สผ. มีค่าระดับความส าคัญของตัวแปรมาก

ที่สุด คือ YEAR SALARY FAMILY GPA  STUDENTLOAN มีค่า
เท่ากับ 0.63 0.60 0.51 0.42  และ 0.36 ซ่ึงมีค่าความส าคัญ
รวมกัน คือ 2.52 (MSUM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร ค่า
ความส าคัญ 

(M) 

ช่วงของข้อมูล จ านวน 
ผู้ไดร้ับ
ทุนน้ี 

ค่าน้ าหนัก
ความส าคั

ญ 
(W) 

 
 

YEAR 

 
 
0.63  

ต่ ากว่า 10,000 9 0.64 
00010,  -30,000 0 0.00 

มากกว่า 30,000 5 0.36 
ชั้นปีที่ 1 0 0.00 
ชั้นปีที่ 2 0 0.00 

 
 

SALARY 

 
 
0.60  

ชั้นปีที่ 3 6 0.43 
ชั้นปีที่ 4 6 0.43 

มากกว่าปี 4 2 0.14 

 

ตัวแปร ค่า
ความส าคัญ 

(M) 

ช่วงของข้อมูล จ านวน 
ผู้ไดร้ับทุนน้ี 

ค่าน้ าหนัก
ความส าคัญ 

(W) 

 
 

SALARY 

 
 

0.70 

ต่ ากว่า 
10,000 

4 0.44 

10,000  -
30,000 3 0.33 

มากกว่า 
30,000 2 0.22 

 
 

YEAR 

 
 

0.65 

ชั้นปีที่ 1 6 0.67 
ชั้นปีที่ 2 1 0.11 
ชั้นปีที่ 3 1 0.11 
ชั้นปีที่ 4 0 0.00 

มากกว่าปี 4 0 0.00 

 
 

GPA 

 
 

0.55 

ต่ ากว่า 2.00 0 0.00 
2.00 – 2.50 1 0.11 
2.51 – 3.00 3 0.33 
3.00 – 3.50 4 0.44 
มากกว่า 3.50 1 0.11 

STUDEN
TLOAN 

0.42 
กู้ 5 0.56 

ไม่กู้ 4 0.44 

 
FAMILY 

 
0.30 

3 คน 2 0.22 
4 คน 2 0.22 
5 คน 5 0.56 

มากกว่า 5 คน 0 0.00 
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ตารางที่ 4 ค่าความส าคัญของตัวแปรของทุนบริษัท ไทยออล์ 
จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางที่ 4 ค่าความส าคัญของตัวแปรของทุนบริษัท ไทยออล์ 
จ ากัด (มหาชน) (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และทุน บริษัท ไทยออล์ จ ากัด (มหาชน) มีค่าระดับ

ความส าคัญของตัวแปรมากที่สุด  คือ GPA SALARY YEAR 
FAMILY STUDENTLOAN มีค่าเท่ากับ 0.88 0.78 0.72 0.56 
และ 0.55 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าความส าคัญรวมกัน คือ 3.49(MSUM) 

 
 3.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 จากการสร้างโมเดลในโปรแกรมเวก้า ซ่ึงใช้วิธีการ 
select attributes ด้วยวิธีการ OneR Attribute Evaluation 
เพื่อหาว่าตัวแปรใดมีความส าคัญต่อทุนการศึกษาน้ันมากที่สุด 
จากน้ันผู้วิจัยได้ท าการก าหนดค่าน้ าหนักความส าคัญของแต่ละ
ช่วงข้อมูล ว่าข้อมูลไหนมีความส าคัญต่อทุนการศึกษา และ
ใกล้เคียงกันมากที่สุด จากน้ันก็ท าการรวมค่าความส าคัญของแต่
ละทุนการศึกษา เพื่อน าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าที่ผู้ใช้จะ

กรอกเข้ามาในระบบ โดยการเม่ือผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้ามาระบบจะ
ท าการเอาค่าของกลุ่มข้อมูลน้ันไปคูณกับค่าความส าคัญของแอ
ททริบิวต์น้ัน ๆ จนครบทุกแอททริบิวต์ และน าค่าที่ได้ทั้งหมดมา
รวมกันและหารด้วยค่าความส าคัญของทุนการศึกษาประเภทที่
สมัครขอรับทุนการศึกษา จากน้ันค านวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ 
แล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมา 

ตัวอย่างสมการอย่างง่ายที่ใช้ในการค านวณโอกาสที่จะ
ได้รับทุนการศึกษา ดังน้ี 

O = [((WGPA x MGPA) + (WSAL x MSAL)  
     + (WYEAR x MYEAR) + (WFA x MFA) +  
      (WSTU x MSTU)) / MSUM]x 100 
 

เม่ือ      O  = เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษา 
 WGPA = ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร GPA 
 MGPA = ค่าความส าคัญของตัวแปร  
 WSAL = ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร  

SALARY  
 MSAL = ค่าความส าคัญของตัวแปร SALARY  
 WYEAR = ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร YEAR 
 MYEAR = ค่าความส าคัญของตัวแปร YEAR  
 WFA = ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร  

FAMILY  
 MFA = ค่าความส าคัญของตัวแปร FAMILY 
 WSTU = ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร  
                           STUDENTLOAN 
 MSTU = ค่าความส าคัญของตัวแปร  

STUDENTLOAN  
 MSUM = ผลรวมค่าความส าคัญของทุนการศึกษา 
3.5 การทดสอบโมเดลจากการค านวณด้วยมือ 

แสดงตัวอย่างการทดสอบการค านวณด้วยมือ เพื่อใช้
เป็นแนวทางและตัวเปรียบเทียบในการออกแบบระบบและการ
พัฒนาโปรแกรม ในที่น้ีผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างการค านวณโอกาสที่
จะได้รับทุนการศึกษา ดังน้ี 

กรณี ถ้าผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 
เป็นนิสิตสมัครขอรับทุน บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) นิสิต
ชั้นปีที่ 4 มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50 มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อ
เดือน 10,000  - 30,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 
คน และไม่ได้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.) 
        แสดงวิธีการค านวณดังน้ี 
 O = [((0.77 * 0.72) + (0.69 * 0.88) + (1 * 0.78) +   
                  (0.54 * 0.56) +  (1.00 * 0.55)) / 3.49] * 100 
 O = 80.06% 
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3.6 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบจากน้ันได้พัฒนา
โปรแกรมขึ้นมา โดยมีความสามารถดังต่อไปน้ี  

1) ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ได้ 
2) ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ทุนการศึกษาได้จากข้อมูลที่ใส่ 
3) ผู้ใช้สามารถดูผลการวิเคราะห์ทุนการศึกษาได้ 
4) ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลทุนการศึกษาต่าง ๆ  และข้อมูล

ผู้พัฒนาได้ 
 

Use Case Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 Use Case Diagram ส าหรับผู้ใช้งาน 
 
การวิเคราะห์ทุนการศึกษาส าหรับนิสิตด้วยเว็บแอป

พลิเคชัน ผู้วิจัยได้ท าการ ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อรองรับ
การใช้งานของผู้ที่ต้องค านึงถึงความสะดวกสบาย และความถูก
ต้องของโปรแกรมที่ ใช้งาน ทั้งน้ีผู้ใช้งานสามารถกรอกแบบ
ตรวจสอบปัจจัยหลักของการยื่นขอทุนการศึกษาได้และสามารถ
ที่จะทราบโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาได้  โดยการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันแบบ Responsive web ด้วยโปรแกรม Atom 
Editor และภาษาที่ ใช้ ในการพัฒนาเ ว็บแอปพลิ เคชัน คือ 
HTML5,  CSS และกฎที่ได้จากการสร้างและทดสอบแบบจ าลอง 
มาเขียนเงื่อนไข ด้วยภาษา JavaScript 

 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 

4.1 ผลการพัฒนางานวิจัย 
 ผู้วิจัยท าการสร้างแบบจ าลองวิเคราะห์ทุนการศึกษา 
โดยท า OneR Attribute Evalution ในโปรแกรมเวก้าแล้ว ท า
ให้ทราบว่าตัวแปรใดมีผลต่อการได้ทุนการศึกษามากที่สุดของ
ผู้สมัครทุนทั้งหมด และล าดับต่อไปจะท าการแยกข้อมูลทั้งหมด 
แบ่งออกตามประเภททุนการศึกษาที่เปิดรับเฉพาะนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงทุนที่เปิดรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กอง
ทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทุน ปตท.สผ. และ

ทุน บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้วิธีการท า 
OneR Attribute Evalution ในโปรแกรมเวก้า เพื่อหาว่าในแต่
ละทุนน้ัน ตัวแปรใดมีความส าคัญต่อทุนการศึกษาน้ันมากที่สุด 
ซ่ึงได้ผลลัพธ์ดังน้ี 
 ทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีค่าระดับ
ความส าคัญของตัวแปรมากที่สุด  คือ SALARY YEAR GPA 
STUDENTLOAN FAMILY มีค่าเท่ากับ 0.70 0.65 0.55 0.42 
และ 0.30 ตามล าดับ ซ่ึงแต่ละตัวแปรมีค่าน้ าหนักที่มากที่สุด 
และค่าความส าคัญรวมกัน  คือ 2.62 
 ทุน ปตท.สผ. มีค่าระดับความส าคัญของตัวแปรมาก
ที่สุด คือ YEAR SALARY FAMILY GPA  STUDENTLOAN มีค่า
เท่ากับ 0.63 0.60 0.51 0.42  และ 0.36 ซ่ึงแต่ละตัวแปรมีค่า
น้ าหนักที่มากที่สุด และค่าความส าคัญรวมกัน คือ 2.52 
 ทุน บริษัท ไทยออล์ จ ากัด (มหาชน) มีค่าระดับ
ความส าคัญของตัวแปรมากที่สุด  คือ GPA SALARY YEAR 
FAMILY STUDENTLOAN มีค่าเท่ากับ 0.88 0.78 0.72 0.56 
และ 0.55 ตามล าดับ ซ่ึงแต่ละตัวแปรมีค่าน้ าหนักที่มากที่สุด 
และค่าความส าคัญรวมกัน  คือ 3.49 
 
4.2 ผลการพัฒนาระบบ 
 หลังจากการพัฒนาแบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพที่ดี
ที่สุดแล้ว ผู้ วิจัยได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการวิเคราะห์
ทุนการศึกษาออกมาเป็น web responsive ด้วยโปรแกรม 
Atom  Editor และภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันคือ  
HTML5,  CSS และกฎที่ได้จากการสร้างและทดสอบแบบจ าลอง 
มาเขียนเงื่อนไขด้วยภาษา JavaScript 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้ากรอกข้อมูล 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าผลลัพธ์ 
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5. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่า การสร้างแบบจ าลองวิเคราะห์ทุนการศึกษา 
โดยท า OneR Attribute Evalution ในโปรแกรมเวก้าแล้ว ท า
ให้ทราบว่าตัวแปรใดมีผลต่อการได้ทุนการศึกษามากที่สุดของ
ผู้สมัครทุนทั้งหมด ซ่ึงทุนที่เปิดรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทุน ปตท.สผ. 
และทุน บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
ท า OneR Attribute Evalution ในโปรแกรมเวก้า เพื่อหาว่าใน
แต่ละทุนน้ัน ตัวแปรใดมีความส าคัญต่อทุนการศึกษาน้ันมาก
ที่สุด ได้ข้อสรุปเป็นดังน้ี 

ทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีค่าระดับ
ความส าคัญของตัวแปรมากที่สุด คือ  SALARY มีค่าเท่ากับ 0.70 

ซ่ึงมีค่าความส าคัญรวมกัน คือ 2.52 (MSUM) 
ทุน ปตท.สผ. มีค่าระดับความส าคัญของตัวแปรมาก

ที่สุด คือ  YEAR มีค่า 0.63 ซ่ึงมีค่าความส าคัญรวมกัน คือ 2.52 
(MSUM) 

ทุน บริษัท ไทยออล์ จ ากัด (มหาชน) มีค่ าระดับ
ความส าคัญของตัวแปรมากที่สุด คือ GPA มีค่าเท่ากับ 0.88 ซ่ึงมี
ค่าความส าคัญรวมกัน คือ 3.49 (MSUM) 
 
5.1 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 ในการท างานวิจัยในครั้ง น้ี ข้อมูลที่ ได้มาจากกอง
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจ านวนปัจจัยน าเข้าและ
ข้อมูลที่น้อยเกินไป และข้อมูลมีข้อผิดพลาดหลายจุด เน่ืองจากมี
การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องทุนการศึกษาหลายคน จึงท าให้
พิจารณาทุนได้อย่างจ ากัด ซ่ึงข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับมาจากกอง
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังน้ี 
 1) จ านวนผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวนทั้งสิ้น 55 คน แบ่ง
ออกเป็น นิสิตได้รับทุนนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
9 คน ทุน ปตท.สผ.  14 คน และทุนบริษัท ไทยออล์ จ ากัด 
(มหาชน) 13 คน และนิสิตที่ไม่ได้รับทุน 19 คน 
 2) จ านวนปัจจัยน าเข้า ได้รับมาทั้งหมด 5 ปัจจัย ได้แก่ 
ชั้นปี เกรดเฉลี่ย รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน จ านวนสมาชิก
ในครอบครับ และการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.) 
 3) ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา เป็นการน าค่าน้ าหนักที่ ได้
จากการค านวณในโปรแกมเวก้า มาใช้ในการเขียนโปรแกรม ซ่ึง
ไม่ได้ใช้ Weka plugin PHP จึงท าให้เม่ือมีการปรับเปลี่ยนค่า
น้ าหนักของ แอททริบิวต์ ใหม่ จึงจ าเป็นต้องท าการเขียน
โปรแกรมใหม่ด้วย 
 
 
 

5.2 ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ทุนการศึกษา 
โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางผู้วิจัยเห็น
ว่าควรได้รับการพัฒนาดังน้ี 
 1) ผู้วิจัยควรศึกษาการใช้งานโปรแกรมเวก้า (Weka) 
โดยเฉพาะ Weka plugin PHP ซ่ึงเป็นปลั๊กอินที่สามารถน าค่า
น้ าหนักที่ได้จากการค านวณในโปรแกรมเวก้ามาใช้ในการเขียน
โปรแกรมได้เลย และเม่ือมีการเปลี่ยนค่าน้ าหนักใหม่โปรแกรมจะ
สามารถค านวณได้โดยที่ ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อปรับค่า
น้ าหนักของแอททริบิวต์ใหม่ 
 2) ควรพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ให้อยู่ในรูปแบบของ
แอปพลิเคชันทั้ง Android และ IOS เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของ
ผู้ใช้งานและสะดวกต่อการใช้งานที่มากยิ่งขึ้น 
 3) ควรศึกษาการใช้เทคนิคอ่ืน ๆ  เพิ่มเติมจากงานวิจัย
หรือบทความที่สามารถใช้ในการหาค่าพยากรณ์แบบเดียวกันได้ 
เช่น ใช้เทคนิคต้นไม้ช่วยตัดสินใจ (Decision Tree) โครงข่าย
ประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีน าเสนอ การวิเคราะห์และสกัดคุณลักษณะของข้อมูล
บนทวิตเตอร์ เพื่อใช้ในการระบุช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยไทย โดยพบว่าคุณลักษณะทาง
สถิติของข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ยของความชัน และผลต่างของความ
ชัน สามารถใช้ในการระบุช่วงเวลาในการเริ่มต้นเกิดเหตุการณ์
ส าคัญบนทวิตเตอร์ หลังจากน้ันผู้วิจัยได้น าข้อมูลช่วงเวลาที่เกิด
เหตุการณ์มาสกัดและสร้างกลุ่มค าที่ส าคัญเพื่อให้สามารถบอก
รายละเอียดได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยถูกกล่าวถึงใน
ประเด็นหรือหัวข้อเรื่องใด ท าให้เราสามารถรู้ข้อมูลส าคัญได้
รวดเร็วขึ้น ว่าในช่วงเวลาใดมีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นและรู้ ว่า
เหตุการณ์น้ันเก่ียวข้องกับประเด็นใด  
 
ค ำส ำคัญ: การวิเคราะห์ข้อมูลทวิตเตอร์, การวิเคราะห์และสกัด
คุณลักษณะ, มหาวิทยาลัยไทย, การสกัดเหตุการณ์ส าคัญ 
 

ABSTRACT 
This research presents analyzing and extracting features 
from Twitter data for identifying a duration of an 
important about Thai universities. Authors found that 
some of statistical features, i.e., an average of slopes 
and difference of slopes, can be used to analyze 
patterns of important events before being famous on 
Twitter. In addition, in order to extract topics relating to 
universities, authors create word clouds from such 
important events to show descriptions in each time. 
The obtained results show that we can know about 
occurrence of important events and the topics of them. 

 

Keywords: Twitter data analysis, Feature Analysis and 
Extraction, Thai University, Event Extraction 

1. บทน า 
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้เข้ามามีบทบาทต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในสังคม โดยในประเทศไทย 
แพลตฟอร์ม (Platform) สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้ความนิยมและมี
จ านวนผู้ใช้จ านวนมากได้แก่ เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ 
(Twitter) และอินสตาแกรม (Instagram) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แพลตฟอร์มทวิตเตอร์ ที่มีการรายงานข้อมูลทางสถิติ [1] ว่ามี
อัตราผู้ใช้ในไทยเพิ่มขึ้นมากถึง 35 เปอร์เซ็นต์ในช่วงระยะเวลา 2 
ปีที่ผ่านมา โดยผู้ที่ใช้งานทวิตเตอร์ส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 16 -  34 ปี  ในขณะเดียวกันอายุของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีอายุที่  18 - 22 ปี ดังน้ันหากเ กิด
เหตุการณ์ส าคัญเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมีโอกาสที่นักศึกษาจะใช้
ทวิตเตอร์เพื่อแชร์เหตุการณ์ ณ ขณะน้ัน เพื่อกระจายข่าวสาร ท า
ให้สามารถทราบได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนเป็นกระแส
สังคมที่อยู่ในความสนใจของผู้คนได้อย่างรวดเร็ว [2]  

การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม
ทวิตเตอร์ก าลังเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ สอดคล้องกับข้อมูลสถิติ
การเพิ่มขี้นของผู้ใช้บนทวิตเตอร์ที่กล่าวไปข้างต้น ตัวอย่าง
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ มี
ดังต่อไปน้ี Christine Wilson [7] ได้วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล
อายุของโพสต์ใน เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ และพินเทอร์
เรสท์ ในงานวิจัยที่ [8] ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากทวิตเตอร์
แบ่งจ าแนกความรู้สึกของทวีต ใน [9] ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบ
ติดตามความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับมหาวิทยาลัยรัฐ
และเอกชนในประเทศไทย โดยการวบรวมข้อมูลจากทวิตเตอร์
และจัดอันดับแสดงกราฟปริมาณการถูกกล่าวถึงของแต่ละ
มหาวิทยาลัย และ อาราย พุดตาล [10] ได้ท าการวิเคราะห์
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ทวิตเตอร์ในเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการรวบรวมข้อความจากทวิตเตอร์ผ่าน
เว็บครอว์เลอร์ร่วมกับฟังก์ชันค้นหาขั้นสูงของทวิตเตอร์ น ามา
วิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณลักษณะต่าง ๆ  

จากความส าคัญและงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัย
จึงได้น าเสนอการวิเคราะห์และสกัดคุณลักษณะของการเ กิด
เหตุการณ์ส าคัญที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยไทยบนทวิตเตอร์ 
โดยรวบรวมข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย และน ามา
วิเคราะห์หาคุณลักษณะของการเกิดเหตุการณ์ส าคัญ ใช้การ
อ้างอิงจาก 10 มหาวิทยาลัยไทยที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดใน 15 วัน
ของเว็บไซต์ระบบติดตามความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ [9] 
เพื่อเก็บข้อมูลการพูดถึงในวงกว้างหรือการแชร์เหตุการณ์ มา 
วิเคราะห์หาคุณลักษณะที่เหมาะสมในการคาดการณ์ว่าอาจเกิด
เหตุการณ์ส าคัญ ซ่ึงจะเป็นตัวช่วยในการแจ้งเตือนองค์กรหรือ
ผู้บริหารเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะมีการ
ถูกพูดถึงในวงกว้าง ได้อย่างทันที 

 
2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ทวิตเตอร์เอพีไอ  
ทวิต เตอร์ เ อพี ไอ  (Twitter API) [3] เป็นส่ วนต่อประสาน
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทวิตเตอร์กับ
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่สามารถท าได้ทั้งการรับส่งข้อมูลจาก
ทวิตเตอร์โดยตรง โดยใช้รูปแบบข้อมูลเป็นเอกซ์เอ็มแอล (XML) 
หรือเจสัน (JSON) อย่างไรก็ดี ข้อจ ากัดของการใช้งานTwitter 
API ส าหรับเวอร์ชันมาตรฐาน (Standard) [4] คือ นักพัฒนา
สามารถสร้างแอปพลิเคชัน ได้จ านวน 10 แอปและใน 1 แอป 
สามารถส่งค าร้องขอข้อมูล ย้อนหลังได้ 7 วันและร้องขอข้อมูล
สูงสุดจ านวน 180 การร้องขอต่อครั้ง โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูล
ที่ตรงกับหน่วยเวลาสากลเชิงพิกัด UTC (GMT+0)  
2.2 การเตรียมข้อมูล 
ในการท าเหมืองข้อมูล [5] ก่อนที่จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ประมวลผลน้ัน เน่ืองจากข้อมูลทั้งหมดอาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกัน ดังน้ันหน่ึงในขั้นตอนที่ส าคัญในการท าเหมืองข้อมูลก็คือ
การเตรียมข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในลักษณะหรือรูปแบบที่ เป็น
มาตรฐานเดียวกันเพื่อน าไปประมวลผลหรือวิเคราะห์ต่อไป 

การเตรียมข้อมูล คือกระบวนการที่กระท ากับข้อมูล
จ านวนมากเพื่อจัดเตรียมข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพโดยมี
เป้าหมายหลักคือการท าให้การค้นหาข้ อมูลที่ ซ่ อนอยู่ ใน
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ง่ายต่อการน าไปประมวลผลหรือวิเคราะห์
ต่อไป สามารถน ามาใช้ด้วยการค้นหาอย่างรวดเร็วเพื่อที่ จะ
ค านวณหรือคาดเดาเหตุการณ์หรือตัดสินใจในอนาคตได้ โดย
ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเริ่มจากการคัดข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องกับ

ข้อมูลที่ต้องการออกไป ต่อมาคือการรวมข้อมูลจากแต่ละที่มาจัด
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน สุดท้ายจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้งาน 
2.3 การจัดกลุ่มค า  
การจัดกลุ่มค ามีจุดเด่นคือผู้คนสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยไม่ต้อง
อาศัยค าอธิบายเก่ียวกับรูปภาพ เพราะการจัดกลุ่มค าแบบน้ีท า
ให้การน าเสนอข้อมูลสามารถเห็นความถี่ของข้อมูลขนาดใหญ่ใน
ภาพในเวลาอันสั้น โดยการน าข้อมูลที่เป็นค าหลาย ๆ ค าน ามา
จัดแสดงเป็นกลุ่มค าภายในรูป [6] โดยถ้าหากค าพูดไหนมีความถี่
มาก ขนาดของค าในรูปการจัดกลุ่มค าก็จะใหญ่ขึ้นไปด้วยเช่นกัน  
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ วิ จัยได้ศึกษาค้นคว้าเ ก่ียวกับงานวิจัย  และบทความบน
อินเตอร์เน็ตที่เก่ียวข้องกับการวิจัยครั้งน้ี [7-10] ซ่ึงจะช่วยให้
ผู้วิจัยเข้าใจประเด็นเก่ียวกับการใช้ ทวิตเตอร์เอพีไอ การจัด
กลุ่มค า และ การวิเคราะห์ข้อมูลในทวิตเตอร์ เพื่อเข้าใจแนวทาง
และกรอบแนวคิดของการวิจัยชัดเจนมากขึ้น 

Christine Wilson [7] ได้น าเสนออายุของโพสต์ ใน
แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยแสดงการรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับระยะเวลาที่โพสต์ของแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อดูว่าโพสต์ใช้
เวลาเท่าไรถึงจะหมดเวลาการเข้าถึง และอธิบายการรวบรวม
ข้อมูลไม่นับรวมเก่ียวโพสต์ที่มีการใช้เงินในการโฆษณา หรือ เพื่อ
การเข้าถึ งของโพสต์แต่อย่างใด สรุปข้อมูลได้ ว่า เฟซบุ๊ค
(Facebook) จะมีค่าเฉลี่ยอายุของโพสต์อยู่ที่  5 - 6 ชั่วโมง 
อินสตาแกรม (Instagram) จะมีค่าเฉลี่ยอายุของโพสต์อยู่ที่ 48 
ชั่วโมง พินเทอร์เรสท์ (Pinterest) จะมีค่าเฉลี่ยอายุของโพสต์อยู่
ที่ 3 เดือน  ทวิตเตอร์ (Twitter) จะมีค่าเฉลี่ยอายุของโพสต์อยู่ที่ 
15 - 20 นาที โดยโพสตท์ี่มีการเข้าถึงมากกว่าคือโพสต์วีดีโอและ
รูปภาพ ต่อด้วยโพสต์ที่มีลิงก์และโพสต์ตัวอักษรปกติทั่วไป 
 Karishma Dudani [8] ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทวิต
เตอร์ที่เก่ียวกับค าว่า Millennials โดยมีขั้นตอนเริ่มจากรวบรวม
ข้อมูลผ่านทางทวิตเตอร์เอพีไอ และมีการตัดข้อมูลซ้ าก่อนเก็บ
เข้าสู่ฐานข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลง่ายต่อการเรียกใช้ ต่อมาได้ใช้วิธีแบ่ง
ข้อมูลโดยการจ าแนกความรู้สึ กของท วีตโดยแบ่ งเป็น 3 
ความรู้สึกคือ ความรู้สึกด้านลบ ความรู้ สึกด้านบวก และ 
ความรู้สึกปกติ สุดท้ายได้ท าการสกัดแฮชแท็กออกมา และเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบเวิร์ดคลาวด์ 
 ศศิธร เกรียงไกรวณิช สุปราณี เทศขวัญ และธนาธร 
ทะนานทอง [9] ได้ท าวิจัยเก่ียวกับเว็บแอปพลิเคชันเฝ้าติดตาม
ความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับมหาวิทยาลั ยใน
ประเทศไทย โดยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทวิตเตอร์ผ่าน
ทวิตเตอร์เอพีไอโดยเลือกมหาวิทยาลัยจากการจัดอันดับของเว็บ
โอเมทริกซ์ โดยในเว็บได้มีการน าเสนอในรูปแบบ กราฟที่แสดง
ถึงปริมาณการถูกกล่าวถึงของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงว่า 
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เกิดเหตุการณ์ส าคัญใดขึ้นในช่วงเวลาน้ันซ่ึงจะเป็นตัวช่วยในการ
รับรู้ถึงเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นเก่ียวกับมหาวิทยาลัยไทย 
 อารยา พุดตาล [10] ได้ท าการวิเคราะห์ทวิตเตอร์ใน 
เหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช โดยเก็บรวบรวมข้อความจากทวิตเตอร์ผ่านเว็บครอว์
เลอร์ร่วมกับฟังก์ชันค้นหาขั้นสูงของทวิตเตอร์ ค้นหาด้วยแฮช 
แท็กหรือค าที่เก่ียวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ 9 น ามาวิเคราะห์
และเปรียบเทียบคุณลักษณะต่าง ๆ โดยพิจารณาจากจ านวน     
รีทวีต และแฮชแท็กที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เก่ียวข้อง 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
การวิเคราะห์และสกัดเหตุการณ์ส าคัญต่อมหาวิทยาลัยไทยบน
ทวิตเตอร์มีโครงสร้างภาพรวมดังแสดงในภาพที่ 1 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยทั้งหมด 10 แห่ง จากการค้นหาใน
เว็บไซต์ระบบติดตามความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยไทย [9] โดย
เลือกจากมหาวิทยาลัยที่มีข้อความทวีตและจ านวนรีทวีตมาก
ที่สุดใน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
และน ามาใช้ ในการวิจัย  ได้แ ก่ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU) มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU) 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(SWU) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU) 

โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกค าเรียกแทนหรือฉายาส าหรับ 
10 มหาวิทยาลัยทั้งหมด 60 ค าจากทั้งหมด 87 ค าที่ผ่านการ
ทดสอบประสิทธิภาพของค าเรียกแทนหรือฉายาที่ใช้ในการดึง

ข้อมูลในช่วงระยะเวลา 7 วัน เน่ืองจากทวิตเตอร์เอพี ไอมี
ข้อจ ากัดในการดึงข้อมูลได้ย้อนหลังสูงสุดเพียง 7 วัน เพื่อให้เข้า
กับการท างานของเว็บครอว์เลอร์ผู้วิจัยมากที่สุด จึงสรุปการเลือก
ค าเรียกแทนหรือฉายาที่ใช้ในการดึงข้อมูลได้ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ค าว่า “ธรรมศาสตร์” “ลูกแม่
โดม” “พ่อปรีดี” “ม.ธรรมศาสตร์” “มธ” “ทีมมธ” “ทีมTU” 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้ค าว่า “จุฬา” “มหาลัยสีชมพู” 
“มหาลัยแถวสามย่าน” “เด็กสามย่าน” “ลูกพระเก้ียว”  
 ในงานน้ีผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทวิตเตอร์
เอพีไอโดยใช้ค าเรียกแทนหรือฉายาที่ได้คัดเลือก  โดยการดึง
ข้อมูลท าแบบเรียลไทม์และใช้เว็บครอว์เลอร์จ านวนสองตัวใน
การดึงข้อมูล ซ่ึงข้อมูลที่ส่งผ่านมาจะอยู่ในรูปแบบเจสันเก็บ
บันทึกลงในฐานข้อมูลมองโกดีบีคอลเลคชันฐานข้ อมูลดิบ 
(RawData) โ ด ย ในง าน วิ จั ย น้ี จ ะ ใ ช้ ข้ อ มู ล ในช่ ว ง วันที่  3 
พฤศจิกายน ถึง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
3.2 การท าความสะอาดข้อมูล 
การคัดกรองข้อมูลมีหน้าที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลดิบมาคัดกรอง
เพื่อตรวจสอบชุดข้อมูลซ้ ากับฐานข้อมูลพร้อมใช้งานโดยใช้ค่า 
ID_STR หากชุดข้อมูลไม่ซ้ ากับฐานข้อมูลพร้อมใช้งานจะน าชุด
ข้อมูลที่เลือกเฉพาะส่วนข้อมูลที่ส าคัญ ดังแสดงตัวอย่างในตาราง
ที่ 1 เก็บลงฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน แต่หากชุดข้อมูลซ้ ากับ
ฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน จะอัพเดตข้อมูล ณ ปัจจุบัน เข้าไปแทนที่
ข้อมูลเดิมในฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน 
 การเตรียมข้อมูลมีหน้าที่ดึงข้อมูลจ านวนรีทวีต ณ 
ขณะน้ันในฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน การดึงข้อมูลท าทุกๆ 1 นาที 
และจัดเก็บข้อมูลที่ดึงมาลงในฐานข้อมูลรีทวีตแต่ละนาทีเพื่อรอ
การวิเคราะห์ต่อไป ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างภาพรวมของการวิเคราะห์และสกัดเหตุการณ์ต่อมหาวทิยาลัยไทยบนทวติเตอร์ 
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ตารางที่ 1 ตวัอย่างข้อมูลส าคัญที่เก็บในฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน 
ชื่อข้อมูล ค าอธิบาย ประเภท

ข้อมูล 
_id รหัสของข้อมูล object 

university ชื่อของมหาวิทยาลัย string 
id_str รหัสตัวเลขที่เก็บในรูป

สตริง เพื่อระบุ
หมายเลขข้อความทวีต  

string 

text ข้อความทวีต string 
user_id รหัสตัวเลขของผู้เขียน

ข้อความทวีต 
string 

retweet_count จ านวนรีทวีต Int64 
hashtags แฮชแท็กที่พบใน

ข้อความ 
array 

timeUpdate วันที่อัพเดตข้อมูลน้ี date 
 

ภาพที่ 2 แสดงตวัอย่างข้อมูลรีทวตีที่อยู่ในฐานข้อมูลส าหรับพักข้อมูล 
 
3.3 การวิเคราะห์คุณลักษณะข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยน้ี จะน าข้อมูลจ านวนรีทวีตแต่
ละนาที มาแสดงในรูปแบบกราฟเส้นบอกปริมาณรีทวีตสะสม
ในระยะ เวลา 7 วัน  โดย เบื้ องต้นจะคัด เลื อกเ ฉพ าะ
มหาวิทยาลัยที่ก าลังเกิดเหตุการณ์ส าคัญในช่วง 60 นาที มา
หาความชันของจ านวนรีทวีตสะสม และแสดงในรูปแบบกราฟ
เส้นบอกความชันของแต่ละนาที 
 หลังจากได้กราฟความชัน น ามาค านวนหาค่าเฉลี่ย
ความชันของช่วงเวลา 5 นาที ดังสมการที่ 1 โดย slope คือ
ค่าความชันในแต่ละนาที N คือจ านวนช่วงเวลาทั้งหมด และ I 

คือ ต าแหน่งของความชันในช่วงเวลา 
 

∑ |𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒𝑖|
5
𝑖=1

𝑁
 

 (1) 
 และค านวณหาผลต่างความชันของช่วงเวลา 5 นาที 
ดังสมการที่ 2  
𝐷𝑖𝑓𝑓(𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛) = 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒(𝑀𝑎𝑥) − 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒(𝑀𝑖𝑛)       (2) 

  
 โดยช่วงเวลา 5 นาที จะเลื่อนต าแหน่งทุก ๆ 2 นาที
เพื่อค านวณหาค่าเฉลี่ยและผลต่างได้ครบ 60 นาทีตัวอย่างเช่น 
ในช่วงเวลาที่ 1 มีช่วงความชันนาทีที่ 1 ถึง 5 ดังน้ันช่วงเวลาที่ 
2 จะมีช่วงความชันนาทีที่ 3 ถึง 7 เป็นต้น 

ในส่วนของการหาเหตุการณ์ส าคัญท าโดยใช้ข้อมูล
แฮชแท็กที่เก็บในฐานข้อมูลของแต่ละทวีตมาจัดกลุ่ม โดยใช้
โมดูล wordcloud [6] การสกัดข้อมูลแบ่งออกเป็นสองส่วน 
ส่วนแรก สกัดข้อมูลโดยอิงจากจ านวนแฮชแท็ก ส่วนที่สอง 
สกัดข้อมูลโดยอิงจากจ านวนรีทวีตของแต่ละทวีต โดยทั้งสอง
ส่วนจะสกัดในช่วงเวลาที่ก าลังเกิดเหตุการณ์ส าคัญ 
 

4. ผลลัพธ์การด าเนินงานและการวิเคราะห ์
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย
ไทยของผู้ ใ ช้ บนท วิต เตอร์ โดย ใช้ ข้ อ มูล ในช่ วง วันที่  3 
พฤศจิกายน ถึง 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ซ่ึงปริมาณการถูก
กล่าวถึงบนทวิตเตอร์แสดงดังตารางที่ 2 โดยเบื้องต้นจะแสดง
ให้เห็นว่าบางวันมีจ านวนรีทวีตหรือการถูกกล่าวถึงมากกว่าวัน
ปกติ ตั ว อย่ า ง เ ช่ น  วั นที่  3 พฤศ จิกายน  พ .ศ . 2562 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจ านวน 15,261 รีทวีต ขณะที่วันอ่ืน ๆ 
มีค่าเฉลี่ยที่ 1,000 ถึง 2,000 รีทวีต จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าวพบว่าช่วงเวลาที่มียอดรีทวีตมากกว่าช่วงเวลาอ่ืน ๆ 
จะเกิดเหตุการณ์ส าคัญ ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าวคือเหตุการณ์
บุคลากรชายผูกคอตายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ตารางที่ 2 จ านวนข้อความทวตีและรีทวีตของแต่ละมหาวทิยาลัยในช่วงเวลา 1 สัปดาห์ 
ชื่อมหาวิทยาลัย จ านวนทวีต/จ านวนรีทวีต ในแต่ละวัน 

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7 รวม 
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 
145/ 
352 

90/ 
393 

99/ 
783 

105/ 
507 

110/ 
226 

84/ 
173 

85/ 
491 

718/ 
2925 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

282/ 
6757 

266/ 
1951 

265/ 
1431 

243/ 
11268 

339/ 
12284 

340/ 
8095 

288/ 
2709 

2023/ 
44495 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

91/ 
232 

88/ 
421 

79/ 
6406 

82/ 
4123 

68/ 
995 

58/ 
725 

67/ 
303 

533/ 
13205 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

86/ 
3664 

109/ 
1176 

142/ 
1393 

278/ 
1530 

288/ 
8404 

98/ 
1696 

68/ 
287 

1069/ 
18150 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

238/ 
15261 

119/ 
10583 

86/ 
2125 

102/ 
955 

67/ 
1307 

56/ 
1431 

34/ 
1050 

702/ 
32712 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

28/ 
167 

37/ 
111 

43/ 
117 

33/ 
343 

33/ 
225 

46/ 
192 

42/ 
199 

262/ 
1354 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

226/ 
2626 

221/ 
1363 

209/ 
579 

335/ 
667 

237/ 
1546 

259/ 
471 

152/ 
326 

1639/ 
7578 

มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

31/ 
52 

35/ 
58 

33/ 
31 

31/ 
27 

16/ 
44 

29/ 
85 

28/ 
136 

203/ 
433 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทร 

วิโรฒ 

117/ 
510 

202/ 
679 

176/ 
1915 

221/ 
2386 

244/ 
1855 

737/ 
4137 

217/ 
1091 

1914/ 
12573 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

47/ 
1411 

74/ 
763 

83/ 
285 

52/ 
104 

46/ 
142 

57/ 
86 

68/ 
136 

427/ 
2927 

 

 มหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับบนเว็บไซต์ติดตามความ
คิ ด เ ห็ นต่ อมห า วิทย าลั ย  ใ น ง าน วิ จั ยที่  [9] โ ด ยปกติ
มหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวถึงบ่อย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็จะมีจ านวนการติดตามที่สูงอยู่แล้ว 
ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยไม่ค่อยถูกกล่าวถึง ก็จะมีจ านวน
การติดตามที่น้อยลง เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้วิจัยจึงเลือกตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ในช่วงวันที่  3 พฤศจิกายน พ .ศ .2562 เวลา 20.41 น. ถึง 
21.40 น. มาท าการวิเคราะห์คุณลักษณะ ซ่ึงได้ข้อมูลดังแสดง
ในภาพที่ 3 และ 4 

 
           ภาพที่ 3 จ านวนรทีวีตสะสมในแต่ละนาทีในช่วง 

              ระหว่างเกิดเหตุการณ์ส าคญั 
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ภาพที่ 4 ความชันในแต่ละนาทีในช่วง 

ระหว่างเกิดเหตุการณ์ส าคัญ 
 

จากภาพที่  3.3 จะเห็นว่า ช่วงนาทีที่  1 ถึง 25 
จ านวนรีทวีตเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 10 กราฟมีลักษณะขยับ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ช่วงนาทีที่ 26 ถึง 60 
จ านวนรีทวีตเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 247 กราฟมีลักษณะเพิ่มขึ้น 
45 องศา ท าให้สรุปได้ว่าช่วงนาทีที่ 26 เป็นต้นไปคือเหตุการณ์
ส าคัญ หลังจากทราบว่าช่วงเวลาใดเป็นเหตุการณ์ส าคัญ ผู้วิจัย
น าค่าความชันดังภาพที่ 4 มาหาคุณลักษณะของการเกิด
เหตุการณ์ส าคัญโดยใช้ช่วงเวลาทุก ๆ 5 นาที ซ่ึงได้ข้อมูลดัง
แสดงในตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 การเกิดเหตุการณ์ส าคัญและคุณลักษณะที่สกัดได ้

ในช่วงเวลาต่าง ๆ  
ช่วงเวลาที่ ค่าเฉลี่ย

ความชัน 
ผลต่าง 
(สูง-ต่ า) 

เหตุการณ์ 

1 (1 – 5) 0.8 2 ไม่เกิด 
2 (3 – 7) 0.4 2 ไม่เกิด 
3 (5 – 9) 0.0 0 ไม่เกิด 
4 (7 - 11) 0.0 0 ไม่เกิด 
5 (9 - 13) 0.2 1 ไม่เกิด 
6 (11 - 15) 0.4 1 ไม่เกิด 
7 (13 - 17) 0.2 1 ไม่เกิด 
8 (15 - 19) 0.2 1 ไม่เกิด 
9 (17 - 21) 0.2 1 ไม่เกิด 
10 (19 - 23) 0.2 1 ไม่เกิด 
11 (21 - 25) 0.2 1 ไม่เกิด 
12 (23 - 27) 0.8 3 เริ่มต้นเกิด 
13 (25 - 29) 2.0 4 เริ่มต้นเกิด 
14 (27 - 31) 3.8 8 เกิด 
15 (29 - 33) 4.4 7 เกิด 
16 (31 - 35) 4.4 6 เกิด 

ช่วงเวลาที่ ค่าเฉลี่ย
ความชัน 

ผลต่าง 
(สูง-ต่ า) 

เหตุการณ์ 

17 (33 - 37) 4.4 5 เกิด 
18 (35 - 39) 4.4 6 เกิด 
19 (37 - 41) 6.6 15 เกิด 
20 (39 - 43) 8.4 12 เกิด 
21 (41 - 45) 7.0 12 เกิด 
22 (43 - 47) 6.6 12 เกิด 
23 (45 - 49) 3.6 4 เกิด 
24 (47 - 51) 4.2 11 เกิด 
25 (49 - 53) 5.2 11 เกิด 
26 (51 - 55) 7.0 15 เกิด 
27 (53 – 57) 12.0 9 เกิด 
28 (55 – 59) 13.4 18 เกิด 

จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าช่วงเวลาที่ 1 ถึง 11 ซ่ึงเป็น
ช่วงที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ส าคัญ มีค่าเฉลี่ยความชันในแต่ละ
ช่วงอยู่ที่ 0 ถึง 0.8 และผลต่างความชันของจุดสูงสุดกับต่ าสุด
อยู่ที่ 0 ถึง 2 ในขณะที่ช่วงเวลาที่ 12 ถึง 28 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
0.8 ถึง 13.4 และผลต่างของจุดสูงสุดกับต่ าสุดอยู่ที่ 3 ถึง 18 
จึงท าให้ผู้ วิ จัย วิเคราะห์การหาคุณลักษณะของการเ กิด
เหตุการณ์ส าคัญเบื้องต้นดังต่อไปน้ี 
 1.ช่วงเหตุการณ์ส าคัญจะมีค่าเฉลี่ยและผลต่างของ
ความชันที่สูงกว่าช่วงเหตุการณ์ปกติพอสมควร  
 2.เหตุการณ์ส าคัญจะมีรูปแบบการเติบโตของ
ค่าเฉลี่ยและผลต่างของความชันอย่างต่อเ น่ืองในหลาย
ช่วงเวลา 

3.ช่วงที่เริ่มต้นเหตุการณ์ส าคัญ (ช่วงเวลาที่ 12–13) 
จะเป็นช่วงที่ค่าเฉลี่ยและผลต่างของความชันเริ่มขยับเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ต่างจากเดิมที่คงที่หรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 

4.ช่วงที่เริ่มต้นเหตุการณ์ส าคัญ (ช่วงเวลาที่ 12-13) 
จะมีค่าเฉลี่ยและผลต่างของความชันมากกว่าผลรวมในหลาย
ช่วงเวลาย้อนหลัง  

จากการวิเคราะห์และหาคุณลักษณะการเ กิด
เหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นว่า
เป็นเหตุการณ์อะไร ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสกัดเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย
บูรพา ในรูปแบบการจัดกลุ่มค าที่ส าคัญ (wordcloud) ซ่ึงได้
ภาพข้อมูลดังแสดงภาพที่ 5 และ 6 
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ภาพที่ 5 การจัดกลุ่มค าที่ส าคัญจากจ านวนแฮชแท็กของแต่ละทวตี 

 

 
ภาพที่ 6 การจัดกลุ่มค าที่ส าคัญจากจ านวนรีทวีตของแต่ละทวตี 

 
 จากภาพที่ 5 และ 6 จะเห็นว่าค าส าคัญที่มีขนาด
ใหญ่ ที่ สุ ด คื อ  “เ ท าทอง 4” “หอ เท าทอง 3” “dek63” 
ตามล าดับ เม่ือน าค าส าคัญดังกล่าวไปค้นหาบน ทวิตเตอร์ 
พบว่าค าส าคัญ “เทาทอง4” “หอเทาทอง3” เป็นค าที่
เก่ียวข้องเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ไฟไหม้ หอพักเทาทอง 3 และ 
หอพักเทาทอง 4 ซ่ึงเป็นหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพา โดยเหตุการณ์ดังกล่าวในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 มีจ านวนข้อความทวีต 106 ทวีต  และจ านวนรีทวีต
1579 รีทวีต  
 

5. สรุปผลการด าเนินงาน  
งานวิจัยน้ีได้น าเสนอการวิเคราะห์คุณลักษณะเพื่อใช้ในการหา
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญ โดยเก็บรวบรวมข้อความทวีต
และจ านวนรีทวีตที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยไทยมาวิเคราะห์
หาคุณลักษณะ จากการวิเคราะห์ดังกล่าว พบว่าเราสามารถใช้
คุณลักษณะทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของความชัน และ 
ผลต่างของความชัน มาช่วยในการหาช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์
ส าคัญ โดยช่วงเริ่มต้นของเหตุการณ์ส าคัญค่าสถิติดังกล่าวจะมี
ผลแตกต่างอย่างชัดเจนเม่ือเทียบกับช่วงเวลาที่ไม่มีเหตุการณ์
ส าคัญ หลังจากที่สามารถระบุช่วงเวลาการเกิดเหตุการณ์
ส าคัญ ผู้วิจัยจึงได้ท าการสร้างกลุ่มค าส าคัญจากข้อมูลแฮช
แท็กเพื่อให้สามารถรู้รายละเอียดของเรื่องราวเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ัน ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพามีการถูกกล่าวถึงบนทวิตเตอร์
สูงที่สุดในรอบ 7 วัน และเม่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
ละเอียดพบว่า ในวันดังกล่าวมีเหตุการณ์ไฟไหม้ หอพักเทา
ทอง 3 และ หอพักเทาทอง 4 ซ่ึงเป็นหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพาเกิดขึ้น ดังน้ันหากในอนาคตมีการน า
คุณลักษณะและการสกัดเหตุการณ์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ จะมี
ประโยชน์ในด้านการติดตาม เฝ้าระ วัง และแจ้งเตือน 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ไปยังองค์กรหรือระดับผู้บริหาร ท าให้
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
การท างานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาระบบการตรวจเช็คการเป็นสัดใน
โค มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยแจ้งเตือนการผสมพันธ์ุ
ของโคทาง Line โดยใช้การวิเคราะห์จากภาพ video ที่ได้จาก
การบันทึกพฤติกรรมการเป็นสัดของโคในคอก/ฟาร์ม แล้วน ามา
จ าแนกพฤติกรรมการเป็นสัด (การขึ้นขี่กัน) ด้วยเทคนิคโครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชัน (Convolution Neural Network) 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการผสมติดของโคนมในฟาร์มจึง
ท าให้การผลิตน้ านมละเม่ืออัตราการผลิตสูงขึ้นท าให้ต้นทุนใน
การผลิตของเกษตรลดน้อยลง โดยระบบในงานวิจัยครั้ง น้ีมี
ความสามารถในการจ าแนกว่าโคในคอก/ฟาร์มมีพฤติกรรมการ
เป็นสัด (การขึ้นขี่กัน) เป็นอย่างไร โดยเริ่มจากน ารูปภาพโคจาก
กล้องวงจรปิดเป็นข้อมูล จากน้ันระบบจะประมวลผลและส่งคืน
ผลลัพธ์ว่าโคมีพฤติกรรมการเป็นสัดหรือไม่ เม่ือโคมีพฤติกรรม
การเป็นสัดน้ันระบบก็ท าการแจ้งเตือนผ่านทาง line notify
ให้กับผู้ใช้ โดยจะให้ผู้ใช้ท าการสังเกตพฤติกรรมการเป็นสัดของ
โคในคอก/ฟาร์ม อีกครั้งแล้วท าการแจ้งสัตว์แพทย์มาผสมเทียม 
(In–vitro Fertilization) ได้ทันเวลา 
 
ค ำส ำคัญ: โค, การเป็นสัด, โคเป็นสัด, การเป็นสัดในโค, โครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชัน 
 

ABSTRACT 
This research work is to develop a system for checking 
the estrus in cows. The objective is to create a tool to 
alert the breeding of cows on the line by using video 
analysis obtained from recording cows' behavior in the 
stall/farms. And then use to classify the estrus behavior 
(riding together) with the Convolution Neural Network 
technique and to increase the efficiency of the ratio of 
dairy cows on the farm, so the milk production at the 
rate of Higher production results in reduced production 

costs of agriculture. The system in this research can 
distinguish how the cows in the stall/farm have a well-
balanced behavior (riding). By the start with the user 
takes cows pictures from CCTV as data the system then 
processes and returns the results of whether or not the 
cows had an estrus behavior. When the cows have a 
well - balanced behavior, the system will notify users 
via line notify. By allowing the user to observe the 
estrus behavior in the stall/farms again, notify the vet 
to make IVF(In–vitro Fertilization) in time.  
 
Keywords: Cattle, Estrus Cow, Oxen, Convolution 
Neural Network 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ไทย เน่ืองจากประชากรเพิ่มสูงขึ้นความต้องการบริโภคนมก็
สูงขึ้น แต่ปริมาณน้ านมดิบที่แม่โคผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค จากปัญหาที่ส าคัญคือปัญหาด้านระบบ
สืบพันธ์ุ  ต้นทุนในการเลี้ยง สุขภาพของโค ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผล
ต่อการไม่เป็นสัดของโค อัตราการผสมติดต่ าจึงท าให้การผลิต
น้ านมและลูกโคถูกเลื่อนออกไปอีก 
 ที่โคไม่เป็นสัดการ  [1] ซ่ึงอาจเกิดได้จากปัจจัยหลาย
อย่างเช่น การตรวจเช็ครอบการเป็นสัดเพื่อหาช่วงการผสมเทียม 
โรคต่างๆที่มีต่อระบบสืบพันธ์ุ  อาหารที่ใช้เลี้ยงโคนม  ลักษณะ
ทางกายภาพเฉพาะของโคนม  เทคนิคการผสมและคุณภาพ
น้ าเชื้อ อุณภูมิความชื้นของอากาศ  เวลาที่เหมาะสมในการผสม
เทียม การผสมพันธ์ุในแม่โคมีควาส าคัญส าหรับเกษตรกรมาก
เพราะถ้าหากผิดพลาดก็จะไม่ได้ลูกโคในรอบน้ันๆและปริมาณ
น้ านมที่แม่โคตามที่สมควรจะได้หลังการคลอดทุกครั้ง แม้ว่า
โคนมบางตัวจะสามารถรีดนมได้ไปเรื่อยๆ ถึง 3-4 ปี โดยไม่ได้ลูก
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ก็ตาม แต่น้ านมที่ได้ก็ย่อมได้น้อยกว่าที่ปกติและไม่คุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่าย และยังส่งผลให้นมไม่ได้คุณภาพอีกด้วย ลักษณะอาการ
ของโคที่เป็นสัดจะมีตัวอย่างเป็นดังน้ี  1. ยืนให้โคตัวอ่ืนในฝูงขึ้น
ทับ 2. พยายามขึ้นทับตัวอ่ืน 3.พบเมือกไหล ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับโดย
ถ้าเ มือกใสและเหนียวจะเป็นอาการระยะแรกที่จะแสดง
พฤติกรรมการเป็นสัดที่แท้จริง แต่หากเมือกมีลักษณะขุ่นมักเป็น
ช่วงที่หมดพฤติกรรมการเป็นสัดใหม่ๆ มักพบเมือกเปื้อนตาม
บั้นท้ายและโคนหาง 4. โคที่มีพฤติกรรมเป็นสัดมักตื่นง่าย ไม่
ค่อยกินอาหาร มีพฤติกรรมการเดินมากกว่าปกติ โดยโคให้นม
น้ านมจะมีปริมาณลดลงและส่งเสียงร้อง 5. โคที่มีพฤติกรรมการ
เป็นสัดจะโหยหาตัวผู้ และมักยืนใกล้ๆ คอกโคตัวผู้ โดยการผสม
พันธ์ุจะท าได้สองวิธีคือ ผสมพันธ์ุจากโคเพศผู้ และผสมเทียม 

จากความส าคัญของปัญหาจึงเล็งเห็นว่าการจัดท า
โครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีคือระบบเพื่อสังเกตอาการการเป็น
สัดของแม่โคหรือโคเพศเมีย โดยตรวจสอบจากกล้องวิดิโอที่ท า
การบันทึกภาพเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเป็นสัดของแม่โคว่ามี
อาการเป็นสัดหรือไม่ ระบบจะการแสดงผลและท าการแจ้งให้กับ
ผู้ใช้ได้ทราบ 
 

2. ลักษณะและขอบเขต 
ระบบที่มีลักษณะตรวจสอบอาการการเป็นสัดของโคนมในฟาร์ม
จากภาพในกล้องวิดิโอตัวอย่างเช่น การขึ้นทับกันของโคตัวอ่ืน 
การยืนไม่น่ิงของโค  เป็นต้น โดยเราจะน าภาพของการขึ้นทับกัน
ของโค น ามาช่วยในการท านาย ว่าโคมีอาการเป็นสัดหรือไม่ซ่ึงจะ
ดูจากเวลาของการขึ้นทับ มีระยะเวลานานเท่าไหร่หรือความถี่ใน
การขึ้นทับกัน จากน้ันระบบจะท าการส่งข้อมูลผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ได้
ทราบ 
 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ความรู้เร่ืองการเป็นสัดของโค 
 การเป็นสัด [2] หมายถึง ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึงที่สัตว์
เพศเมียพร้อมรับการผสมพันธ์ุจากสัตว์เพศผู้ ซ่ึงช่วงระยะเวลาจะ
อยู่ในช่วงระหว่างเริ่มแสดงอาการเป็นสัดครั้งหน่ึงจนถึงเริ่มแสดง
อาการเป็นสัดครั้งต่อไป  
 
3.1.1 กลไกของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับรอบการเป็นสัด 

เริ่มจากสมองส่วนของไฮโปทาลามัส[2] ท าการสร้าง
และหลั่งสารที่เรียกกว่า Gonadotropin releasing hormone 
(GnRH) ไปกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าสร้างและหลั่งฮอร์โมน 
Follicle stimulating hormone (FSH) ท าให้เกิดการสร้างถุงไข่
ขึ้นภายในรังไข่ถุงไข่จะมีการเจริญเติบโตขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น
โดยมีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนภายในถุงไข่ถ้ากหากถุงไข่น้ัน
มีขนาดใหญ่จะมีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนมากขึ้น ปริมาณ

ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้างขึ้นจะย้อนกลับไปยับยั้ง การท างาน
ของต่อมใต้สมองส่วน ท าให้การสร้างและหลั่งฮอร์โมน Follicle 
stimulating hormone (FSH) ลดลงเม่ือถุงไข่เจริญเติบโตได้
มากขึ้ น ในระดับห น่ึงจะ มีการหลั่ งฮ อร์ โมน Luteinizing 
hormone (LH) ออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าไปกระตุ้นท า
ให้ถุงไข่ให้แตก และเกิดการตกไข่เม่ือถุงไข่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการ
สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนมากขึ้นเน่ืองจากฮอร์โมนเอสโตรเจน 
เป็นฮอร์ โมนที่ท าให้แสดงพฤติกรรมหรืออาการการเป็น
สัด  ดังน้ันในระยะน้ีโคเพศเมียหรือแม่โคจะแสดงอาการเป็นสัด
เม่ือถุงไข่แตกไข่ที่อยู่ในถุงไข่จะตกไปสู่ท่อน าไข่บริเวณที่ถุงไข่
แตกไปจะกลายเป็นแอ่งหรือร่องเซลล์ตรงบริเวณแอ่งหรือร่องที่
ถุงไข่แตกจะถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมน Luteinizing hormone 
(LH) ให้เจริญเติบโตต่อไปเป็นคอร์ปัสลูเทียมซ่ึงเห็นเป็นตุ่มสี
เหลืองแดง บางส่วนจะนูนขึ้นมาจากผิวรังไข่ บางส่วนจะจมลึก
เข้าไปในเน้ือรังไข่ ท าหน้าที่สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน คอร์
ปัสลูเทียมจะมีความหนาแน่นมากขึ้นและขนาดจะใหญ่ขึ้นจน
วันที่ 12-14 หลังการตกไข่คอร์ปัสลูเทียมจะมีขนาดใหญ่ที่สุด
และแน่นที่สุด จากน้ันขนาดและความหนาแน่นจะค่อยๆลดลง
จนเหลือเป็นรอยแผลเป็นขนาดเล็ก 
   ถ้าไข่ที่ตกจากถุงไข่มีสภาพสมบูรณ์ ได้รับการผสมกับตัวอสุจิ
ในท่อน าไข่ส่วนต้นกลายเป็นตัวอ่อน เรียกว่าการเกิดปฏิสนธิ โดย
ปกติมดลูกจะมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับการฝังตัวของตัว
อ่อนโดยการเตรียมสภาวะของเยื่อบุมดลูกในระยะที่มีคอร์ปัสลู
เทียมอยู่เม่ือมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นตัวอ่อนจะเคลื่อนตัวจากท่อน า
ไข่มาฝังตัวที่ปีกมดลูกข้างที่มีการตกไข่ เกิดการตั้งท้องเม่ือตัว
อ่อนมีการฝังตัวที่ปีกมดลูกเยื่อบุด้านในของมดลูกจะไม่มีการลอก
สลายตัว เน่ืองจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและมีการยับยั้งการ
หลั่งฮอร์โมน Prostaglandin F2 alpha (PGF2 ) ในระยะตั้งท้อง
คอร์ปัสลูเทียมก็อยู่เพื่อสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพื่อท าให้
การตั้งท้องคงอยู่จนถึงระยะคลอด 
 
3.1.2 การเป็นสัดในโค    

แม่โคน้ันจะมีวงรอบการเป็นสัดได้ตลอดปี  [2] ไม่
เก่ียวกับฤดูกาล ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีวงรอบการเป็นสัดจะเฉลี่ยอยู่ที่ 
21 วัน ลักษณะอาการของโคที่เป็นสัดคือ 

1. ยืนให้โคตัวอ่ืนในฝูงหรือคอกหรือฟาร์มขึ้นทับ  
2. พยายามขึ้นทับโคตัวอ่ืน แต่บางกรณีโคที่ขึ้นทับตัว

อ่ืนอาจไม่ได้อยู่ในช่วงที่เป็นสัด 
3. สังเกตพบเมือกไหลโดยจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน

ออกไป ขึ้นกับช่วงระยะเวลา โดยถ้าหากเมือกมีลักษณะใสและ
เหนียว มักจะเป็นระยะแรกที่แสดงอาการเป็นสัดที่แท้จริง แต่
หากมีลักษณที่ขุ่นมักเป็นช่วงที่หมดสัดใหม่ๆ และจะพบเมือก
เปื้อนตามบั้นท้าย และโคนหาง 
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4. โคที่เป็นสัดมักมีพฤติกรรมตื่นง่าย ไม่ค่อยกินอาหาร 
มีพฤติกรรมการเดินมากกว่าปกติ ในโคให้นมน้ านมจะมีปริมาณ
ลดลงและมีพฤติกรรมที่ส่งเสียงร้อง 

5. โคที่เป็นสัดจะมีพฤติกรรมโหยหาโคเพศผู้และมักยืน
อยู่ใกล้ๆบริเวณคอกโคเพศผู ้

6. สังเกตว่าจะพบดิน หรือโคลน ติดบนหลังหรือโคน
หาง และร่องรอยจากการขึ้นทับจากโคตัวอ่ืน 

3.1.3 วงจรการเป็นสัดของโค   
 

 
 
3.1.4 เวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม   

 เวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม คือ ช่วงที่พบว่าโคมี
อาการเป็นสัดเริ่มยืนน่ิงให้ตัวอ่ืนขึ้นขีทับ ในช่วง 6 – 20 ชั่วโมง 
พบว่าหากท าการผสมพันธ์ุในช่วงเวลาที่  12 – 18 ชั่วโมง .
หลังจากโคที่มีอาการเป็นสัดเริ่มยืนน่ิง จะมีอัตราการผสมพันธ์ุติด
สูงที่สุด ตัวอย่างเช่น หากพบโคเป็นสัดยืนน่ิงในตอนเช้า จะท า
การผสมเทียมในตอนเย็น  
3.1.5 วิธีการตรวจพฤติกรรมการเป็นสัดในโค 

1. การตรวจพฤติกรรมการเป็นสัดต้องท าอย่างน้อยวัน
ละ 2 ครั้ง นอกเหนือจากเวลาเช้าและเย็น เพราะเน่ืองจากแม่โค
หรือโคเพศเมียบางตัวมีอาการการเป็นสัดสั้นมากและในแต่ละ
ครั้งจึงต้องใช้เวลาในการตรวจพฤติกรรมการเป็นสัดอย่างน้อย 
20-30 ชั่วโมง 

2. ควรมีความสนใจในการตรวจพฤติกรรมการเป็นสัด
ในช่วงเช้า เน่ืองจากโคทีมีอาการเป็นสัดจะถูกรบกวนน้อย และ
โคไม่ได้กินอาหาร หรือมีการเคลื่อนย้าย นอกจากน้ีในช่วงค่ าที่มี
อากาศเย็น แม่โคจะแสดงอาการเป็นสัดได้ดีมากขึ้น 

3. แม่โคที่มีอาการเริ่มเป็นสัดไม่ควรให้แยกออกจาก
ฝูง เพื่อให้โคได้แสดงอาการการแสดงการปีนป่าย ขึ้นขี่ หรือการ
ดมโคตัวอ่ืนได้ชัดเจนขึ้น และกรณีที่โคเพศเมียเป็นสัดใกล้เคียง
กัน 2-3 ตัว จะมีการแสดงพฤติกรรมการปีน การขึ้นขี่กัน ยืนน่ิง
จะมีบ่อยมากขึ้น จะช่วยให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ลูกจ้างสังเกต

เพื่อตรวจพฤติกรรมการเป็นสัดได้ง่ายขึ้น และให้โคมีพื้นที่
เหมาะสมที่จะท าการปีนป่าย ขึ้นขี่ตัวอ่ืน พื้นลานควรแห้งสะอาด 
และถ้าหากเม่ือโคทีท าการสังเกตท าการลงนอนให้สังเกตเมือกใส 
ขนยุ่งที่ เปื้อนโคนหางบั้นท้าย หรือเมือกลักษณะอ่ืนๆ ที่ปน
ออกมา 

4. เ กษตรกรหรื อผู้ ใ ช้ ควร มีการบันทึ กการผสม
เทียม เพื่อท าให้ทราบวันที่โคมีอาการเป็นสัดในรอบต่อไปได้ หรือ
การมีประวัติวันคลอดท าให้ทราบการเป็นสัดครั้งแรกหลังคลอด 
เพื่อสามารถเตรียมความพร้อมให้โคที่มีอาการเป็นสัด ให้ได้รับ
การผสมเทียมในเวลาที่เหมาะสม นอกจากน้ียังช่วยค้นหาโคที่มี
ปัญหามีความผิดปกติได้รวดเร็ว ข้อมูลที่ท าการบันทึก ได้แก่ 
หมายเลขสัตว์ วันที่แสดงการเป็นสัด เวลาที่ตรวจพบการเป็นสัด 
ครั้งที่ตรวจพบการเป็นสัด วันที่และเวลาที่ท าการผสมเทียม 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ท าการผสมเทียมควรบันทึกหมายเลขโคที่ท า
การผสม วันที่ที่ผสม และสาเหตุที่ไม่ได้รับการผสมในครั้งน้ัน  

3.1.6 เทคนิคการตรวจสัดในโค 

- ใช้พ่อพันธ์ุที่ตอนแล้ว (vasectomies bull) โดยการ
ตัดท่อ vasdeferen  

- ใช้พ่อพัน ธ์ุที่ผ่ าตัด เบี่ยงลึงค์  ( surgically modified 
bull)  

- ใช้โคเพศเมียที่เป็น cystic cow โคเพศเมียพวกน้ีจะมี
พฤติกรรมทางเพศสูง และว่องไวในการตรวจหาโคตัวอ่ืนๆ ที่มี
อาการเป็นสัด 

- การใช้ถ้วยสี (chin ball) ซ่ึงเป็นถ้วยสีที่เกษตรกรผูกติด
ไว้กับใต้คางโค โดยใช้ร่วมกับการใช้พ่อพันธ์ุในการตรวจหา
พฤติกรรมการเป็นสัด โดยโคที่ผูกถ้วยสีจะ กระโดดขึ้นทับโคเพศ
เมียที่เป็นสัด ขณะลงจากหลังโคเพศเมียสีจะติดที่หลังของโคที่มี
อาการเป็นสัด ท าให้สามารถตรวจพฤติกรรมการเป็นสัดได้ง่าย
ขึ้น 

- การใช้ถุ งสีติดหลัง (heat mount detectors) จะ มี
ลักษณะเป็นถุงบรรจุสีไว้อยู่ภายในถุง เม่ือโคเพศเมียที่มีอาการ
เป็นสัดถูกโคตัวอ่ืนขึ้นทับ ถุงสีน้ันก็จะแตก สีก็จะติดบริเวณหลัง
ของโคเพศเมียที่มีอาการเป็นสัด 

- โคตัวผู้ฉีดฮอร์โมน (hormone treated steer) จะใช้โค
รุ่นเพศผู้โดยจะท าการฉีดฮอร์โมนขนาด 10 มิลลิกรัม อาทิตย์ละ 
1 ครั้ง แล้วปล่อยเข้าคุมฝูงในคอกหรือฟาร์มให้มีพฤติกรรม
เหมือนกับโคเพศผู้ที่สามารถท าการผสมพันธ์ุกับโคเพศเมียได้
ตามปกติ 

- การใช้กล้องหรือวิดีโอ เพื่อท าการถ่ายภาพสังเกต
พฤติกรรมของโคที่มีอาการเป็นสัด โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่ไม่
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มีคนเฝ้าหรือผู้สังเกตการณ์ เพื่อท าให้ทราบได้ว่าโคตัวใดมี
พฤติกรรมการเป็นสัด  

- อุณหภูมิน้ านม (milk temperature) ควรวัดในช่วง
เช้าหรือเย็น โคที่ มีอาการเป็นสัดอุณหภูมิน้ านมจะสูงขึ้น 0.1 
องศาเซลเซียสของอุณหภูมิปกติของโค 

- การวัดฮอร์โมน (milk progesterone level) เป็นการ
ตรวจวัดการท างานของรังไข่ โดยน าน้ านมมาตรวจวัดระดับของ
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนโดยวิธี enzyme-linked immunoassay 
ซ่ึงเมื่อที่มีระดับของโปรเจสเตอโรนในน้ านมจะมีปริมาณลดต่ าสุด 
ก็จะเป็นช่วงเวลาที่โคเริ่มมีอาการเป็นสัด 

- การวัดความต้านทานไฟฟ้าที่ช่องคลอด (Vaginal 
mucus resistant) โดยใช้ vaginal probe ขณะที่ โคมีอาการ
เป็นสัด น้ าเมือกที่ โคสร้างขึ้นจะมีลักษณะเหนียวข้น โดย
เครื่องมือที่ใช้จะมีลักษณะเป็นแท่งกลมยาวประมาณ 1 ฟุต สอด
เข้าไปในช่องคลอด แล้วเปิด เครื่อง วัดค่าความต้านทาน
กระแสไฟฟ้า ถ้าหากพบว่า ของเหลวภายในช่องคลอดจะมีความ
ต้านทานกระแสไฟฟ้าสูงแสดงว่าโคตัวน้ันไม่มีพฤติกรรมเป็นสัด 
ซ่ึงอยู่ในระยะ luteal phase แต่ถ้าความต้านทานกระแสไฟฟ้า
ต่ าแสดงว่าโคนมน้ันอยู่ในช่วงที่มีอาการเป็นสัด 

 
3.1.7 วิธีการล้วงตรวจอวัยวะสืบพันธุ์โคเพื่อท าการผสม

เทียม     
การล้วงตรวจระบบสืบพันธ์ุ [2]  เพื่อการผสมเทียมน้ัน

จะต้องม่ันใจได้ว่าโคมีอาการเป็นสัดที่แท้จริงโดย ในการล้วง
ตรวจจะจ้องสวมถุงมือผสมเทียมเพื่อท าการตรวจดูสภาพของคอ
มดลูก ตัวมดลูก และปีกมดลูก โดยคอมดลูก ควรแข็ง ตัวมดลูก
และปีกมดลูก ควรแข็งมีความหยุ่นตัวสูง ปีกมดลูกควรแข็งเกร็ง
มาก และปีกมดลูก ทั้งสองข้างต้องเท่ากัน ไม่มีข้างใดใหญ่กว่ากัน 
3.2 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมจากภาพวีดีโอ [4]ถูกน าไปใช้
งานทั้งทางด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมทางร่างกายของคน และ
สัตว์ โดยที่ผ่านมาได้ท าการวิเคราะห์โคนมโดยใช้ข้อมูลจากภาพ
วีดีโอน าภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากกล้องวีดีโอ มาผ่านกระบวนการ
ประมวลผลภาพเพื่อแยกภาพออกเป็นเฟรมโดยแต่ละเฟรมแต่ละ
ล าดับการเดิน จากน้ันท าการวิเคราะห์ความพิการของโคจาก
ภาพที่ได้น าเฟรมภาพที่ได้มาวิเคราะห์ “Trackway” ซ่ึงเป็นการ
หาการวางเท้าใน ขณะที่ก้าวเดินของโคนมโดยใช้กระบวนการน า
ภาพมาประมวลผลเพื่อช่วยในการหาต าแหน่งของเท้าในแต่ละ
เฟรมภาพ โดยน าต าแหน่งของเท้ามาวิเคราะห์หา แกน X มา
เปรียบเทียบ กับต าแหน่งของเท้าข้างเดียวกัน ในเฟรมภาพก่อน
หน้า ถ้าหากโควางเท้าได้ต าแหน่งพอดีกัน ก็จะแสดงว่าโคนมตัว
น้ันไม่มีความผิดปกติในการเดิน และน าค่า Locomotion Score 

ที่ ได้จากการวิเคราะห์โดยผู้สังเกตการณ์ มาท าการเปรียบเทียบ
กับค่า Trackway ที่ได้จากกระบวนการได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ความโค้งของหลังของโคนม โดยน าเฟรมภาพที่ถ่าย
ท่าทางการเดินของโคนมมาผ่านกระบวนการประมวลผลภาพ
เพื่อท าหา คุณสมบัติเพื่อใช้ในการหาต าแหน่งของหัวโดยดูจาก
มุมของคอโดยที่ค่าของต าแหน่งและมุมที่ได้จากหัวและหลังของ
โค ซ่ึงจากที่ได้น ามาผ่านกระบวนการค านวณเพื่อท าการจัดกลุ่ม
ที่ ซ่ึงมีการวิเคราะห์โคนมโดยดูจากภาพที่ถ่ายท่าทางการเดินของ
โคนม 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการน าภาพถ่ายมุมมองด้านข้างของโคนมมาวิเคราะห์

พฤติกรรมโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทศัน์ [4] 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างการน าภาพถ่ายมุมมองด้านบนของโคนม [4] 

การพิจารณาโคนมคือโคนมจะมีทิศทางการเดินหรือ
ลักษณะของการเดินที่มีผิดปกติโดยความแตกต่างของทั้งสองคือ
มุมมองของภาพที่เป็นภาพด้านข้างและภาพด้านบน โดยเม่ือ
พิจารณาภาพด้านบนน้ันเราสามารถวิเคราะห์ ทิศทางการเดิน
ของโคนมได้ง่ายแต่เราจะไม่สามารถวิเคราะห์ลักษณะการเดินได้ 
แต่ในอีกกรณีคือเม่ือมีการพิจารณาภาพด้านข้างก็จะสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะท่าทางการเดินได้ แต่การวิเคราะห์ทิศทางการ
เดินน้ันอาจจะมีข้อผิดพลาดโดยได้ใช้ข้อมูลวีดีโอที่บันทึกได้จาก
กล้อง CCTV [4]ซ่ึงถ่ายจากมุมมองด้านบนของคอกหรือฟาร์มที่
โคมีการเดินผ่านมาผ่านกระบวนการประมวลผลภาพในขณะที่
ออฟไลน์ โดยท าการสร้าง Cow Tracking System เพื่อท าการ
แยกและระบุเส้นทางที่โคนมที่เข้าและออกมาใช้สังเกตการณ์ 
และน าการตรวจจับ ใบหน้าของมนุษย์น ามาปรับใช้เพื่อท าการ
ตรวจจับหัวของโคนม จับภาพหัวของโคนมและท านายต าแหน่ง
ของ หัวของโคนมในช่วงเวลาต่าง ๆ และท าการสร้างเป็นทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของโคขึ้นมา อีกข้อมูลหน่ึงที่ได้จากการ ค านวณ
ต าแหน่งของหัวของโคนมคือ ความเร็วในการ  เคลื่อนที่ ซ่ึง
สามารถน ามาวิเคราะห์โคนมตัวน้ันๆ  ในขณะที่ได้ใช้ข้อมูลที่ได้ 
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จากกล้อง CCTV ในมุมมองด้านบนเช่นกัน และใช้ แบบจ าลอง
ในการตรวจจับโคนมในลักษณะก าลังนอนอยู่ ในบริเวณคอก โดย
มีกระบวนการการรู้จ าภาพ โดย ก าหนดให้พื้นหลังเป็นภาพที่ค่า
ลบและภาพวัวเป็นภาพที่มีค่าบวกเพื่อที่เตรียมข้อมูลที่ใช้ในการ
ท าการแยก โคนมออกจากพื้นหลังโดยจะสามารถตรวจจับโคนม
ได้ถูกต้องมีและความผิดพลาดน้อยที่สุด 
 

4. องค์ประกอบของระบบ 
 ระบบงานของการวิจัยแสดงได้ดังภาพที่3 

 
ภาพท่ี 3 องค์ประกอบของระบบ 

 กล้องวงจรปิดส่งรูปภาพไปยัง Server จะรันไฟล์เพื่อ
บันทึกรูปภาพและจ าแนกชนิดพฤติกรรมการขึ้นขี่กันของโคเม่ือ
การประมวลผลพฤติกรรมการขึ้นขี่กันของโคเสร็จสิ้นแล้วจะท า
การส่งผลลัพธ์ออกมา และท าการส่งผลลัพธ์การแจ้งเตือนไปให้ผู้
ใช้ได้ทราบผ่านทาง line notify [5] 
 

5. ผลการวิจัย 
งานวิจัย น้ีมีการท างานของระบบจะเริ่มจากการรับ วิดิโอ
พฤติกรรมโคในคอก/ฟาร์มโดยภาพจะต้องท าการตัดเป็นเฟรมม
แล้วน าภาพในแต่ละเฟรมมาประมวลผล เม่ือโคมีอาการเป็นสัด
น้ันจะท าการส่งคืนผลลัพธ์ผ่านระบบการแจ้งเตือน line notify

มายังผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมโคในคอก/ฟาร์มและ
ท าการแจ้งสัตวแพทย์มาผสมเทียม 

 
ภาพที่ 4  ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลและส่งผ่าน line notify มายัง

ผู้ใช้ 

6.สรุปผลการด าเนินงาน 
จากการจัดท าระบบตรวจเช็คการเป็นสัดเพื่อจ าแนกพฤติกรรม
การเป็นสัดของโคในคอก/ฟาร์มซ่ึงระบบน้ีได้รับความสนใจจาก
ผู้ใช้งานทั้งหมดจ านวน 10 คน การประเมินครั้งน้ีสรุปได้ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 ตารางคะแนนการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 

 
เกณฑ์การวัดความพึงพอใจ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

   ระบบมีความน่าสนใจ 4.2 มาก 
   ระบบมีการจ าแนกพฤติกรรมของโค
ได้ถูกต้อง 

3.6 ปานกลาง 

   ง่ายต่อการเข้าใจ 4.0 มาก 
   มีประโยชน์ในการใช้งาน 4.6 มาก 
   ระบบมีความเหมาะสมกับการใช้งาน 3.9 ปานกลาง 
   การส่งข้อมูลไปทางแอปพลิเคชัน 
Line มีความถูกต้อง 

3.7 ปานกลาง 

   ผู้ใช้ได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง 3.9 ปานกลาง 
   การส่งผลลัพธ์ผ่านทางแอปพลิเคช่ัน
ไลน์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

3.8 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมิณความพึงพอใจของระบบตรวจเช็ค
การเป็นสัดผลการประเมิณความพึงพอใจพบว่าอยู่ในระดับดี 

 
7. สรุปผล 

ระบบตรวจเช็คการเป็นสัดในโคจัดท าขึ้นเพื่อช่วยสัง เกต
พฤติกรรมโคนมในคอก/ฟาร์มว่ามีพฤติกรรมการเป็นสัดหรือไม่
ถ้าหากโคมีพฤติกรรมเป็นสัดระบบจะท าการแจ้งเตือนผ่าน line 
notify เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบ 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอเก่ียวกับ ระบบวิเคราะห์ข้อความที่มีต่อวง
ศิลปิน BNK48 โดยวิเคราะห์ข้อความที่มาจากโซเชียลมีเดียที่
ปัจจุบันได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอย่าง Twitter 
และ Pantip โดยการแยกข้อความเล่าน้ันที่ได้มาแบ่งออกเป็น
ข้อความในเชิงบวกและเชิงลบ แล้ววิเคราะห์ข้อความว่าเป็น
การกล่าวเชิงบวก และเชิงลบในลักษณะใด เช่น เชิงบวก เป็น
การกล่าวให้ก าลังใจศิลปินให้ผลิตผลงานดีๆ หรือ เชิงลบ เป็น
การกล่าวว่าเหยียดหน้าตาว่าไม่เหมาะสมของหน้าตาศิลปินใน
วง เป็นต้น ผลลัพธ์จากการวัดประสิทธิภาพ โดยน าข้อมูลที่เป็น
ข้อความที่ใช้ในการทดสอบมาจากโซเชียลมีเดียมาจ านวน 80 
ชุดได้ค่าโมเดลข้อความเชิงลบความแม่นย า 72% ค่าความ
ระลึก 72% และค่าความเหว่ียง 72% โมเดลประเภทของ
ข้อความเชิงบวก มีความแม่นย าอยู่ที่ 87% และสร้างโมเดล
โมเดลประเภทของข้อความเชิงลบ มีความแม่นย าอยู่ที่ 80% 

 
ค ำส ำคัญ: วิเคราะห์ข้อความ 
 

ABSTRACT 
This article presents a message analysis system that 
affects the BNK48 artists by analyzing messages from 
today's most popular social media, Twitter, and Pantip 
by separating the text that has been divided into 
positive text and negatively analyse the message as 
positive and negative in any way, such as positive, as 
a means to support the artist to produce good or 
negative work, as it is said to be an inappropriate face 
of the artist's eyes in the loop. Results from 
performance metrics The text data used for testing 
comes from social media to the number of 80 series. 
Negative text model value 72% gift value 72% and the 

centrifugal value 72% model type of positive text. 
Accuracy is 87%, and modeling type model of the 
negative text Accuracy of 80%  

 
Keywords: Crawler, Sentiment 
 

1.บทน า 
ปัจจุบัน Social Media เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ทุก ๆ คนสามารถ
แสดงความคิดเห็น รับรู้ข่าวสารได้อย่างแพร่หลาย เพียงแค่มี
บัญชีผู้ใช้งาน Social Media แต่ในทางกลับกัน Social Media ก็
เป็นช่องทางการรังแกและกลั่นแกล้งกัน ยกตัวอย่างเช่น การ
โพสต์ แชร์ หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จของบุคคล ที่ส่วนใหญ่จะ
เป็นข้อความในทางให้ร้ายแก่บุคคล ท าให้บุคคลอ่ืนอับอาย และ
ถึงขั้นที่มีการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย จริยธรรม รวมไปถึงเป็น
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ อ่ืนด้วย แม้แต่กลุ่มศิลปินนักร้อง
ต่าง ๆ ก็ได้รับผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบจากสื่อ Social 
Media ด้วย  

ในปัจจุบันกลุ่มศิลปินสาว BNK48 ที่ก าลังโด่งดังอย่าง
มากในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากกระแสต่าง ๆ ใน Social 
Media ด้วย ส าหรับ BNK48 และก าลังเป็นกระแสในโลกโซเซียล 
เช่น การวิจารณ์ในเรื่องรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ บุพการี หรือ
ประเด็นที่เป็นด้านพฤติกรรมเรื่องส่วนตัว อีกหน่ึงเหตุการณ์ที่เกิด 
คือการตั้งกระทู้ Pantip โดยมีการตั้งกระทู้วิจารณ์เสียงร้องของ
สมาชิกในวง BNK48 ว่าร้องเพลงไม่เพราะ ไม่เหมาะสมกับที่เป็น
นักร้องดัง รวมถึงมีข้อความที่ไม่สุภาพ แต่ก็มีกรณีที่เป็นเชิงบวก
ต่อวง BNK48 เช่น เหล่าแฟนคลับของ BNK48 พร้อมกันตั้ง 
Hastag บน Twitter ให้ก าลังใจสมาชิกในวง BNK48 ซ่ึงเป็นผลดี
ต่อสมาชิกและภาพลักษณ์ของวง BNK48  
  ดังน้ันจากเหตุการณ์ที่เกิดใน Social Media ต่อวง 
BNK48 จึงท าให้เกิดแนวคิดในการน าเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก 
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(Deep Learning) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และตรวจจับ
ข้อความในทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อบ่งบอกความรู้สึกด้านต่าง 
ๆของผู้คนที่มีต่อวง BNK48 และน าไปต่อยอดในวิเคราะห์
แนวโน้มของผู้คนในกระแสสังคมที่มีต่อวง BNK48 ไปในทิศทาง
ใด เพื่อสามารถน าไปปรับปรุงส่วนที่เป็นปัญหาของวงและเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 

 
2.ทฤษฎีและเครื่องมือที่ใช้ 
2.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและอารมณ์ของข้อความ
(Sentiment Analysis)  
การวิเคราะห์ความรู้สึ ก (Sentiment Analysis)  [1] เป็น
การศึกษาในการแสดงความคิดเห็นทัศนคติและอารมณ์ของผู้ใช้
เรื่องต่าง ๆ สามารถแสดงถึงบุคคลเหตุการณ์หรือหัวข้อ ซ่ึง
หัวข้อเหล่าน้ีส่วนใหญ่ มีแนวโน้มไปในเชิงการวิจารณ์ โดยการ
วิเคราะห์ความรู้สึก (Sentiment Analysis) คือการวิเคราะห์
ความคิดเห็นเพื่อบอกความรู้สึกที่ผู้ใช้แสดงออกและจ าแนก
ประเภทความคิดเห็นของผู้ใช้ตามที่ก าหนดไว้ เช่น ข้อความที่
กล่าวไปในเชิงบวก ข้อความที่กล่าวไปในเชิงลบ  
  
2.2 เครื่องมือส าหรับดึงข้อมูลจาก website  
Beautiful Soup[2]  คือ Python Library ส าหรับดึงข้อมูล
หน้าเว็บ หรือ HTML) เป็น Web Crawler ชนิดนึงที่ท าหน้าทีีี
เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต ( Internet) โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
จัดท าดัชนีเว็บ และมีการใช้ Web Crawler ในการปรับปรุง
เ น้ือหาเ ว็บหรือดัชนีของเ น้ือหาเ ว็บ ซ่ึง Web Crawler น้ี
สามารถคัดลอกหน้าเว็บที่ผ่านการประมวลผลเสร็จแล้ว และ
น าไปใช้ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อต่อยอดงาน
ต่าง ๆ โดย Web Crawler น้ีจะน ามาใช้ในการดึงข้อมูลจาก
เว็บไซต์ Pantip เพื่อน าไปประมวลผล  ส่วนของการดึงข้อความ
จาก Twitter ที่สามารถดึงข้อความจากผู้โพสต์คอมเมนต์หรือ 
แชร์โพสต์จาก Twitter เพื่อน าไปประมวลผล จะเป็นการน า  
Tweepy มาใช้งานซ่ึง Library ตัวน้ีจะเป็น Library ของทาง
เว็บไซต์ Twitter ที่อนุญาตให้กับผู้ที่สนใจในการพัฒนางานวิจัย
ได้น ามาใช้งานได้  
 
2.3 Word2Vec  
Word2Vec[3] เป็นการแปลงค าให้เป็นไปในรูปของเวกเตอร์ โดย
การใช้วิธีค านวณ จากบริบทที่อยู่ใกล้เคียงกับค าน้ัน จะเป็นการให้
ค่าของตัวเลขในแต่ละมิติ สื่อความหมายในมุมมองที่แตกต่างกันได้ 
เวกเตอร์จะเป็นตัวแทนของค าแต่ละค า การใช้งานจะเริ่มจากการ
ท า Word2Vec ที่มีค าศัพท์จ านวน 5.9 ล้านค า โดยมาจากการ
รวบรวมค าศัพท์ภาษาไทย ทั้งจาก นิทาน นิยาย ข่าว บทความทาง

อินเตอร์เน็ต น ามาตัดค าแล้วคั่นด้วยช่องว่างเพื่อน าเข้าไปสู่โมเดล
ของ Word2Vec เพื่อสร้างค่า Vector ให้กับค าแต่ละค า 

 
2 .4  โครงข่ ายประสาท เที ยม (Convolutional Neural 
Network)  
รูปแบบหน่ึงในการเรียนรู้ด้วยเครื่อง Machine Learning ที่จ าลอง
รูปแบบของโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network 
หรือ ANN) [4]  ให้ เป็นในรูปแบบการเรียนรู้ เชิงลึก (Deep 
Learning) ท าให้เครื่องมีความสามารถในการเรียนรู้ที่จะจดจ า
รูปแบบของลักษณะข้อมูลที่เกิดขึ้น โดยการจ าแนกข้อความของ
ผู้ใช้ และวิเคราะห์ความเชื่อม่ัน ข้อมูลจะเข้าไปอยู่ในรูปแบบของ
เวกเตอร์ที่สร้างขึ้นจากคลังข้อความภาษาไทย ที่มีค าศัพท์จ านวน 
5.9 ล้านค า โดยมาจากการรวบรวมค าศัพท์ภาษาไทย ทั้งจาก 
นิทาน นิยาย ข่าว บทความทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงจะท าให้เครื่องน้ัน
สามารถวิเคราะห์ประเภทของประโยคเหล่าน้ันว่าเป็นประโยคใน
เชิงบวก หรือเชิงลบ 

 
2.5 Deepcut  
Deepcut เป็นโมดูลด้านการตัดค าภาษาไทย ถูกพัฒนาขึ้นโดย 
True Corporation เป็นโอเพนซอร์ส (Open Source) ระบบตัด
ค าแบบ Deep learning ซ่ึงถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้โมเดลแบบ CNN 
(Convolutional Neural network แบบ 1 มิติ) [5] มาท านาย
ด้วยวิธี Binary Classification คือ การท านายตัวอักษรของค าที่
เป็นตัวอักษรเริ่มต้นของค าโดยทีมพัฒนาได้ฝึกโมเดลจากข้อมูล
ของ NECTEC (ประกอบด้วย บทความ , ข่าว , นิยาย และ 
Encyclopedia) ที่จะแบ่งข้อมูลเป็นชุดฝึกสอน 90% และชุดที่
ใช้ท าการทดสอบ 10% ซ่ึงวัดประสิทธิภาพของโมเดลได้ผลที่เป็น
ค่าเฉลี่ยที่มีค่าเท่าๆใกล้ได้ดังน้ี F1 Score: 98.8% Precision 
Score: 98.6% และ Recall Score: 99.1%  ตัวอย่างข้อความ 
“สองสาวสุดแสนสวยใส่เสื้อสีแสดสวมสร้อยสี่แสนสามสิบเส้นส้น
สูงสีส้มเสื้อสูทสีแสบสันสาดส่องแสงสีสดใส” ผลลัพธ์ สองสาว|
สุด|แสน|สวย|ใส่|เสื้อ|สี|แสด|สวมสร้อย|สี่|แสน|สาม|สิบ|เส้น|ส้น|
สูง|สี|ส้ม|เสื้อ|สูท|สี|แสบ|สันสาดส่อง|แสง|สี|สดใส 
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3. กระบวนการท างานของระบบ 
กระบวนการท างานของระบบ ขั้นแรกดึงข้อมูลจาก Twitter 
และ Pantip โดยจะดึงข้อความที่มีแฮชแท็ก BNK48 จากน้ัน น า
ข้อความที่ได้ เข้าสู่ API checkClassifly ซ่ึงท าหน้าที่ในการแยก
ประเภทข้อความเชิงลบและเชิงบวก โดยประเภทของข้อความ
เชิงลบมีดังน้ี การวิจารณ์ รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ การโจมตี ขู่
ท าร้าย หรือใช้ถ้อยค าหยาบคาย การคุกคามทางเพศ การสร้าง
กลุ่มในโซเชียลเพื่อโจมตีโดยเฉพาะ และประเภทของข้อความเชิง
บวกมีดังน้ี การชื่นชมความสามารถ รูปร่าง หน้าตา การให้
ก าลังใจ การแสดงออกถึงความรักที่มีต่อวง BNK48 การสร้าง
กลุ่มในโซเชียลเพื่อปกป้อง จากน้ันน าค่าความเชื่อม่ันที่ได้จาก 
API checkClassifly มาเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซ่ึงผู้ ใช้สามารถ
เรียกดูค่าความเชื่อ ม่ันได้จากหน้าเ ว็บ โดยเรียกผ่าน API 
ShowGraph โดยรับข้ อ มูล วันที่ ที่ ผู้ ใ ช้ เ ลื อก จาก น้ัน API 
ShowGraph จะดึงค่าความเชื่อม่ันของวันที่ที่ผู้ ใช้เ ลือกจาก
ฐานข้อมูล แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบของกราฟผ่านทางหน้าเว็บ 
ดังภาพที่ 1 
 
3.1 กระบวนการดึงข้อความจาก Twitter และ Pantip  
ขั้นตอนการดึงข้อมูลจาก Twitter โดยจะดึงข้อความที่มีแฮชแท็ก 
BNK48 ด้วยโมดูล Tweepy ซ่ึงเป็น Twitter Streaming API  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
บนภาษา Python เพื่อดึงข้อความที่คนพูดถึง BNK48 จาก 
Twitter ซ่ึงในการดึงข้อมูลด้วย Tweepy น้ันจะถูกจ ากัดสิทธิใน
การดึงข้อความ 100 ข้อความต่อวัน 
3.2 กระบวนการท า Word2Vec  
กระบวนการท า Word2Vec เป็นการแปลงค าให้อยู่ในรูปของ
เวกเตอร์ โดยค าที่มีบริบทเดี่ยวกัน เวกเตอร์จะอยู่ใกล้ ๆ กันโดย
ค าที่ใช้มากจากการรวบรวมจากบทร้อยกรอง ข่าว นิทาน นิยาย 
บทความต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสิ้น 5 ,962,442 ค า ดัง
ภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 กระบวนการท า Word2Vec 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบ 
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3.3 กระบวนการฝึกโมเดล Word2Vec โดย Gensim  
ในการฝึกโมเดล Word2Vec สามารถท าได้โดย Gensim ซ่ึงเป็น 
Library ที่ใช้ในการเทรน Word2Vec โดยจะน าค าจากคลังค า
ภาษาไทยที่เขียนไว้ใน Text File ในการฝึก ดังภาพที่ 3 
 

ภาพที่ 3 parameter ที่ใช้ในโมดูล genism 
 

จากภาพที่ 3 มีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ ดังน้ี  
- size คือ มิติของเวกเตอร์ จ านวน 5 มิติ  
- window คือ ขนาดค าก่อนหน้าและหลังค าที่ใช้ในการ

ฝึกที่จะให้หาความสัมพันธ์ของค าน้ัน โดยก าหนดให้เท่ากับ 2 ซ่ึง
จะดูแค่สองค าหน้าสองค าหลังของค าที่เอาเข้าไปฝึก  

- min_count คือ จ านวนความถี่ของค าที่ ใช้ฝึก โดย
ก าหนดให้เท่ากับ 2 ซ่ึงหากเจอค าที่เป็นค าเดียวกัน จะไม่มี
เวกเตอร์ของค าน้ัน  

- workers คือ จ านวน Threads ที่ใช้ในการฝึกโมเดล 
ก าหนดให้กับ 5  

หลังจากขั้นการฝึกสอนโมเดล Word2Vec แล้ว จึง
จัดเก็บโมเดล Word2Vec เพื่อน าโมเดลไปใช้ในการแปลง
ข้อความเป็นตัวเลข ดังภาพที่ 10 ได้ผลดังภาพที่ 11 

 

ภาพที่ 4 ตวัอย่างข้อความทีต่ัดแล้ว น าเข้าโมเดล Word2Vec 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 ผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงค าเป็นตัวเลข โดยโมเดล Word2Vec 

 
3.4 กระบวนการท าโมเดลแยกข้อความเชิงบวกและเชิงลบ  
กระบวนการท า โมเดลแยกข้ อความเชิงบวกและ เชิ งลบ  
ดังภาพที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 

 ภาพที่ 6 กระบวนการทดสอบและกระบวนฝึกสอนโมเดลแยก   
ข้อความเชิงบวกและเชิงลบ 

 

จากภาพที่ 6 กระบวนการทดสอบและกระบวนฝึกสอนโมเดล มี
ขั้นตอนดังน้ี  
ขั้นตอนที่ 1) เตรียมข้อมูลชุดฝึกและชุดทดสอบ ได้เตรียมข้อมูล
ชุดฝึกทั้งหมด 500 ข้อความ และชุดทดสอบ 100 ข้อความ ดัง
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนข้อมูลชุดฝึกและชดุทดสอบ ของการแยกข้อความ 

เชิงบวกและเชิงลบ 

 
 
ขั้นตอนที่ 2) น าข้อความ มาตัดค าด้วย Deep Cut  
ขั้นตอนที่ 3) น ามาเติม PAD ให้ครบ 83 ค า ต่อ 1 ข้อความ  
ขั้นตอนที่ 4) ติด label ให้แต่ละข้อความ โดยกาหนดเป็น  
[0, 0, 0, 1] การชื่นชมในตัวศิลปิน [0, 1, 0, 0] การชื่นชมวง 
BNK48  
[0, 0, 1, 0] การให้กาลังใจ [1, 0, 0, 0] การแสดงออกเพื่อ
ปกป้อง  
ขั้นตอนที่ 5 น าค าไปเปลี่ยนเป็นตัวเลขเวกเตอร์ โดย Word2Vec  
ขั้นตอนที่ 6 น าตัวเลขเวกเตอร์เข้าโมเดล ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 กระบวนการท างานโมเดลแยกข้อความเชิงบวกเชิงลบ 
 

จากภาพที่ 7 มีการก าหนดจ านวนชั้นและค่าพารามิเตอร์ดังน้ี  
-  ชั้ น  Embedding Layer น า ตั ว เ ลข ไป  lookup 

Word2Vec ขนาด 5 มิติ  
- ชั้น Conv2D Layer 2 Layer ใช้ Kernel ขนาด 2 x 

5 จ านวน 64 Kernel ใช้  Activation Function ReLU และ 
Dropout 0.5  

- ชั้น MaxPooling2D Layer ใช้ Kernel ขนาด 3 x 3 
และใช้ Dropout 0.5  

- ชั้น Flatten Layer น าผลลัพธ์จากชั้นก่อนหน้า ให้
กลายเป็น 1 มิติ และใช้ Dropout 0.5  

- ชั้น Dense เป็น Fully Connected จ านวน 128  
- ท านายผลลัพธ์ออกมา 2 Class  
-  ห า ค่ า ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ด้ ว ย  Loss Function 

Categorical Cross Entropy  
- ปรับค่า Weight ด้วย Optimizer Adam  
- ฝึกสอนโมเดลทั้งหมด 1,000 รอบ 

 
3.5 API checkClassify  
หลังจากการฝึกสอนโมเดลเสร็จแล้ว จึงน าข้อความจากคลัง
ข้อความของข้อความที่ดึงมาจาก Twitter และ Pantip เข้าสู่
โมเดลผ่านทาง API checkClassify จากน้ันน าค่าความเชื่อม่ันที่
ได้จากโมเดลประเมินโมเดล มาส่งไปเก็บไว้ใน Database  
API checkClassify ด้วย Postman เม่ือทดสอบการส่ง Request 
และดู Response ที่ได้กลับมา ดังภาพที่ 8 ซ่ึง input_value 
เป็นตัวแปร หมายถึง ข้อความที่ต้องการแยกประเภท ซ่ึงสามารถ
รับข้อความเข้าได้ข้อความละบรรทัด ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าความ
เชื่อม่ัน ส่งให้กับผู้ที่เรียกใช้งานด้วย Method: POST ใช้ API ส่ง
ค่า Parameter  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ภาพที่ 8 Return ค่าความเชื่อมั่นของประเภทข้อความเม่ือเรียก API 

checkClassifly 
 

จากภาพที่ 8 ข้อมูลที่ Return ในรูป JSON Format มีดังต่อไปน้ี  
- Positive คือ ค่าความเชื่อม่ันของข้อความเชิงบวก  
-  Appreciation_Member คือ ค่าความเชื่ อ ม่ั นของ

ข้อความที่ชื่นชมในตัวศิลปิน  
- Cheer คือ ค่าความเชื่อม่ันของข้อความที่ให้ก าลังใจ  
-  Appreciation_BNK48 คื อ  ค่ า ค วาม เ ชื่ อ ม่ั น ข อ ง

ข้อความที่ชื่นชมวง BNK48  
- Protection คือ ค่าความเชื่อม่ันของข้อความที่แสดงถึง

การปกป้อง  
- Negative คือ ค่าความเชื่อม่ันของข้อความเชิงลบ  
- Negative_Comment คือ ค่าความเชื่อม่ันของข้อความ

ที่วิจารณ์ศิลปิน  
- Disapprove_BNK48 คือ ค่าความเชื่อม่ันของข้อความ

ที่ไม่เห็นด้วยกับวง BNK48  
- Discourtesy คือ ค่าความเชื่อม่ันของข้อความที่ ใช้

ถ้อยค าหยาบคาย  
- Sexual_harassment คือ ค่าความเชื่อม่ันของข้อความ

ข้อความที่คุกคามทางเพศ 
จากที่กล่าวมาการสร้าง API checkClassify เป็นการ

สร้างเพื่อสามารถน าไปใช้งานหรือพัฒนาต่อได้ โดยจะแสดงค่า
ต่างๆ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2 Parameter ของ API checkClassifly 
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4. สรุปและอภิปรายผล 
4.1 ผลการทดสอบโมเดลแยกประเภท 
ผลของโมเดลแยกข้อความเชิงบวกและเชิงลบ ดังน้ี  

1) โมเดลแยกข้อความเชิงบวกและเชิงลบ  
เป็นการทดสอบความถูกต้องของโมเดลแยกข้อความ

เชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงมีการวัดประสิทธิภาพของโมเดล ดังน้ี 
รูปแบบที่ 1 การวัดประสิทธิภาพด้วย Confusion Matrix เม่ือ
ทดสอบกับชุดฝึก จ านวน 100 ชุด จากน้ันน าผลการท านาย
ทั้งหมดหาค่าความแม่นย า (Precision) ค่าความระลึก (Recall) 
และค่าความเหว่ียง (F-Measure) ดังตารางที่ 6 
            
 ตารางที่  6 Confusion Matrix ประเภทโมเดลแยก ข้อความเชิงบวกและ

เชิงลบ 
 
 
 
 
 
 
 

2) การวัดประสิทธิภาพ ข้อมูลที่อ้างอิงจากตารางที่ 
6.1 น าค่าเหล่าน้ันจากตารางมาวัดค่า Precision 
Recall และ F-Score จะได้ค่าที่มีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียง
กันดังน้ี Precision = 72% Recall = 72% และ F-
Score = 72% 
รูปแบบที่  2 การวัดค่ากราฟของค่า Loss และค่า 

Accuracy ของโมเดล ดังภาพที่ 9 และ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 กราฟค่า Accuracy ของโมเดลแยกข้อความเชิงบวกและเชิงลบ 

 
ภาพที่ 9 ค่า Accuracy ของชุดทดสอบ ในการฝึกรอบ

ที่ 1 อยู่ที่ 0.45 และรอบที่ 1,000 อยู่ที่ 0.87 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 กราฟค่า Loss ของโมเดลแยกข้อความเชิงบวกและเชิงลบ 
 
จากภาพที่ 10 ค่า Loss ของชุดทดสอบ ในการฝึกรอบที่ 1 อยู่ที่ 
1.14 และรอบที่ 1,000 อยู่ที่ 0.32  
รูปแบบที่ 3 การวิเคราะห์เน้ือหาด้วยค่าความเชื่อม่ัน ดังตารางที่ 
7 

ตารางที่ 7 ค่าความเชื่อมั่นโมเดลแยกข้อความเชิงบวกและเชิงลบ 
 

 
 

 
 

จากตารางที่ 8 เม่ือน าค่าจากตารางมาวัดค่า Precision Recall 
และ F-Score จะได้ค่า Precision = 72% Recall = 72% และ 
F-Score = 72% 
 

ตารางที่ 8 Confusion Matrix ประเภทโมเดลแยกประเภทข้อความ 
เชิงบวก 

 
4.2 ผลของกราฟที่ได้จากการแยกประเภทข้อความจาก 
Twitter และ Pantip ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2562  
ในส่วนน้ีเป็นผลของกราฟที่ได้จากการแยกประเภทข้อความที่
กว่าถึงวง BNK48 จาก Twitter และ Pantip ของเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2562 ซ่ึงใน 1 วัน จะใช้ข้อความจาก Twitter จ านวน 100 
ข้อความ และใช้ข้อความจาก Pantip ทั้ง 100 ข้อความ ด้วย
โมเดลแยกประเภท แล้วเก็บลงในดาต้าเบส และได้เปลี่ยนค่า
ความเชื่อม่ันที่ได้จากโมเดลที่เก็บไว้ในดาต้าเบส ให้เป็นกราฟ
แสดงอารมณ์ความรู้สึกของข้อความจากการแยกประเภทของ
ข้อความ ซ่ึงแบ่งผลการทดสอบของผลของกราฟที่ได้จากการ
แยกประเภทข้อความจาก Twitter และ Pantip เป็นรายสัปดาห์  
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4.3 ผลของกราฟที่ได้จากการแยกประเภทข้อความจาก 
Twitter และ Pantip รายสัปดาห์  

เป็นทดสอบดูผลจากกราฟแนวโน้ม ใน 1 สัปดาห์ 
จากวันที่ 1 – 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงจะท าให้สามารถ
ทราบแนวโน้มของความรู้สึกของคนที่กล่าวถึงวง BNK48 ด้วย 
ค่าความเชื่อม่ันจากดาต้าเบส โดยเป็นการน าค่าความเชื่อม่ันที่
ได้จากฐานข้อมูลความเชื่อม่ันของข้อความเชิงบวกและเชิงลบ
มาแปลงเป็นกราฟแนวโน้ม ดังภาพที่ 11 ถึงภาพที่ 13 
 

ภาพที่ 11 กราฟแนวโน้มแสดงความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบ 
ของวันที่ 1 - 7 มกราคม พ.ศ. 2562 

จากภาพที่ 11 ผลของกราฟแนวโน้มแสดงความรู้สึก
เชิงบวกและเชิงลบของวันที่ 1 - 7 มกราคม พ.ศ. 2562 จะเห็น
ได้ ว่าได้ข้อความเชิงบวกมีมากกว่าเชิงลบทุกวัน ยกเว้นวันที่ 4 
มกราคม ที่มีข้อความเชิงลบมากกว่าเชิงบวก 
 

ภาพที่ 12 กราฟแนวโน้มแสดงความรู้สึกเชิงบวก 
ของวันที่ 1 - 7 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
จากภาพที่ 12 ผลของกราฟแนวโน้มแสดงความรู้สึก

เชิงบวกและเชิงลบของวันที่ 1 - 7 มกราคม พ.ศ. 2562 จะเห็น
ได้ว่าได้ข้อความแสดงการชื่นชมมีมากที่สุดในแต่ละวัน รองลงมา
เป็นข้อความแสดงการให้ก าลังใจและพฤติกรรมการ ใช้ถ้อยค า
หยาบคายและการคุกคามทางเพศ 
 
 

ภาพที่ 13 กราฟแนวโน้มแสดงความรู้สึกเชิงลบ 
ของวันที่ 1 - 7 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
บทความน้ี น าเสนอการวิเคราะห์ข้อความที่มาจากโซเชียลมีเดียล 
โดยใช้วิธีการ Crawler ข้อความจากโซเชียลมีเดียที่ได้รับความ
นิยมในปัจจุบันอย่าง Twiter และ Pantip และมีการวิเคราะห์
อารมณ์ความคิดเห็นของผู้โพสต์ว่ามีลักษณะของความในด้านใด  
โดยการใช้งานจะเป็นในรูปแบบของ API ซ่ึงการประเมินผล
ระหว่างระบบ การวิเคราะห์อารมณ์ความคิดเห็นของผู้โพสต์
ข้อความ โดยใช้การวัดประสิทธิภาพด้วยค่า ความแม่นย า  
(Precision) ค่าความลึก (Recall) ซ่ึงมีผลประสิทธิภาพอยู่ ใน
ระดับปานกลาง 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอกระบวนการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก 
ความคิดเห็น มุมมอง และทัศนคติของผู้ใช้งานบนสังคมออนไลน์ 
ได้แ ก่ Facebook, YouTube และ Twitter ที่ มีต่องานด้ าน
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยจะจ าแนก
ข้ อ มู ล ต า ม ห ม ว ด ห มู่ อ า ร ม ณ์ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง ผู้ ใ ช้ ง า น  
ซ่ึงประกอบด้วย อารมณ์เชิงบวก (Positive) อารมณ์เป็นกลาง 
(Neutral) และอารมณ์เชิงลบ (Negative) โดยในบทความน้ี 
ได้ท า Sentiment Analysis ที่ เขียนขึ้นด้วยภาษา Python  
ในการใช้วิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกบนสังคมออนไลน์ และได้ท า
การค านวณหาค่า Confusion Matrix เพื่อวัดประสิทธิภาพ 
Sentiment Analysis ในการวิเคราะห์ ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์
จัดหมวดหมู่อารมณ์ความรู้สึกบนสังคมออนไลน์ต่องานด้าน
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทย สามารถน าไปช่วย
ในการพัฒนาวางแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว หรือ
ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยใน
อนาคต 
 
ค ำส ำคัญ: Sentiment Analysis, Confusion Matrix 
 

ABSTRACT 
This paper presents the process of analyzing the 
emotions, opinions, views and attitudes of users on 
online social media, concise Facebook, YouTube and 
Twitter on culture and tourism in Thailand. Users have 
Positive, Negative and Neutral emotions. In this paper, 
sentiment analysis is written in Python to analyze 
feelings in online communities and calculate the 
confusion matrix to measure the feelings of analysis to 
analyze the results of the classification of emotions in 
social networks in the workplace, culture and tourism 

in Thailand can be used to help In planning, 
management, tourism or to promote culture and 
tourism in the future. 
 
Keywords: Sentiment Analysis, Confusion Matrix 
 

1. บทน า 
ในยุคเศรษฐกิจยุคดิจิตอลในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยข้อมูล
จ านวนหลากหลายข้อมูล ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลขนาดใหญ่  
ที่จะเก็บรวบรวมพฤติกรรม รสนิยม ความคิดเห็น  อารมณ์
ความรู้สึก มุมมอง และทัศนคติของผู้ใช้งานบนสังคมออนไลน์
แทบทุกกิจกรรมที่ท าในชีวิตประจ าวัน  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่าน้ีแพร่หลายจ านวนมาก 
บนสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube และ Twitter  
ท า ให้ ท ร าบความรู้ สึ ก ของผู้ ค น  ทั้ ง ใ นแ ง่ บ วกและ ล บ  
ต่ อคุณลั กษณะ ง านด้ าน วัฒนธร รมและ การท่ อ ง เ ที่ ย ว  
ในแต่ละด้าน ซ่ึง เป็นประโยชน์ต่องานเชิงด้านวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่จะน าไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาต่อยอดในอนาคต  

ในบทความน้ี มีการน า เสนอการ วิเคราะห์คว ามรู้ สึ ก 
จากความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ ขั้นตอนการเก็บรวบรวม  
การคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการวัดประสิทธิภาพของ
การวิเคราะห์เพื่อให้มีกระบวนการในการวิเคราะห์ที่ มีความ
แม่นย าและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของข้อมูล 

 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ผู้ วิ จัยได้ ให้ความหมายการท่อง เที่ ย วเชิง วัฒนธรรม  

หมายถึง การเดินทางของผู้คนหรือกลุ่มคนออกจากสถานที่ ซ่ึง
เป็นที่อยู่อาศัยประจ า ไปยังท้องถิ่น อ่ืน ในระยะเวลาหน่ึง  
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โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ ห ล ากหลาย  เ ช่ น  ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
เพื่อการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อพักผ่อน หย่อนใจ  
หรือการท่องเที่ยวเพื่อประกอบการเรียนรู้ เป็นต้น ซ่ึงในการ
ท่องเที่ ยวเชิง วัฒนธรรมน้ันจะมีสิ่ งดึ งดูด ใจนักท่อง เที่ ย ว  
ได้แก่ การชื่นชมกับเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรม  
ของชนต่างสังคมไม่ว่าจะเป็นในด้านของ ศิลปะ สถาปัตยกรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราว และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแต่งกายการบริโภค ความเชื่อ ศาสนา 
จารีต ประเพณี     

1) ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
    การท่องเที่ ยวเชิง วัฒนธรรมมีรูปแบบและลักษณะ 

ที่หลากหลาย เน่ืองจากในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น  

เน่ืองจากสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่มีความแตกต่าง
กัน จึงส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีลักษณะที่แตกต่าง
กัน เช่น ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ 
ภาษา วิถีชีวิต และประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
และดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 

2) ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในปัจจุบันมีความหลากหลาย

มากขึ้น โดยโครงการเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม 
(2555) ได้แบ่งลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้  
ดังต่อไปน้ี  

2.1)  มรดกโลก  
2.2)  อุทยานประวัติศาสตร์  
2.3)  พิพิธภัณฑ์  
2.4)  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น  

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ มีคุณลักษณะ 
ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นผล
มาจากวัฒนธรรม องค์ความรู้  และการให้คุณค่าของสังคม      
ท าให้ในแต่ละพื้นที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงาม
สภาพความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกันออกไป 
ซ่ึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปท่องเที่ยว 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ 

ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นที่รู้ จักและ นิยมกันอย่ าง
แพร่หลายในหลายประเทศเพราะเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
ผู้บริโภคจ านวนมากโดยอาศัยเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
สื่อกลางโดยมีนักวิจัยได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไว้ดังน้ี  

 อิทธิพล ปรีดิประสงค์ (2552) [1] กล่าวว่า เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นปรากฎการณ์ การเชื่อมต่อระหว่างบุคคลในโลกของ
อินเทอร์เน็ตรวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์  

 กติกา สายเสนีย์ (2550) [2] เครือข่ายสังคมออนไลน์   
คือ เครื่องมือในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันผ่านทางเว็บไซต์ 
ที่ เ รี ยก ว่า  Social Network โดยตั วอย่ าง  Social Network  
ที่คนไทยนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Facebook เป็นต้น  

 พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554, หน้า 99-100) [3] มนุษย์   
เป็นสังคม ที่ต้องมีการสื่อสารข้อมูลถึงกันและกัน ซ่ึงในสมัย
โบราณมนุษย์ จะสื่ อ สา ร ข้ อ มู ลด้ วย วิ ธี ก ารที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อน 
เช่น ปากเปล่า ม้าเร็ว และนกพิราบสื่อสาร ต่อมาได้มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสื่อสาร ข้อมูล จดหมายโทรเลข โทรศัพท์
วิทยุจากน้ัน เม่ือเข้าสู่ยุคที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต
เข้ามาเก่ียวข้องการสื่อสารของมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนเป็นสื่อ 
ที่เก่ียวข้อง กับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น บริการ IRC (Internet 
Relay Chat) โปรแกรมพูดคุ ย  (Chat Programs) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail หรือ E-MAIL) และเว็บบอร์ด 
(Web Board) จวบจนถึงปัจจุบันมนุษย์เริ่มมีการสื่อสารข้อมูล 
ในชีวิตประจ าวันถึงกันและกัน ด้วยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

สุ ธี  พลพงษ์  (2550, หน้า  183) [4 ] กล่ าว ว่า  ปั จ จุบั น
เทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นจนท าให้โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่ง
นวัตกรรม ทุกวันมีการเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา 
และท าให้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลง
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ควบคุมวิถีชี วิตของมนุษย์มากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และธุรกิจในระดับระหว่างประเทศ ภูมิภาค  
และภายในประเทศ  

จากบทความข้างต้นผู้ศึกษาจึงสรุปว่า ผู้คนในยุค
ปัจจุบันหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนสื่อแบบเดิมมากขึ้น 
ซ่ึงในช่วงเริ่มต้นจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะพูดคุยสื่อสาร
ระหว่างตนเองกับคนใกล้ตัว จากน้ันได้มีการประยุกต์ใช้เข้าสู่ภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม และได้รับความตอบรับจากผู้คนเป็นอย่างดี
สาเหตุที่ท าให้สื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมมาจากรูปแบบ
การใช้งานที่ง่ายสามารถเข้าถึงกลุ่มคนจ านวนมากได้อย่าง
รวดเร็ว มีการแสดงความคิดเห็นสื่อที่น ามาแบ่งปันในสังคม
ออนไลน์มีความหลากหลายผู้ให้บริการเว็บไซต์รวมถึงเทคโนโลยี
การสื่อสาร และอินเทอร์ เ น็ตมีการพัฒนาอยู่ ตลอด เวลา  
จึงท าให้สื่อสังคมออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเป็นสื่อหลักส าหรับ
ผู้ใช้งานในอนาคตอย่างแท้จริง 
 
2.3 การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็น 

 การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นเป็นกระบวนการวิเคราะห์
ข้อคิดเห็นที่ผู้บริโภคน าเสนอในรูปของข้อความ ซ่ึงพบได้บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในแง่บวก     
หรือลบ โดยกระบวนการดังกล่าว ได้น า ความรู้ทางด้าน 
การค้นหาลักษณะแฝงของข้อมูล (Knowledge Discovery)  
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หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่าการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล (Data Mining)           
มาประยุกต์ใช้ แต่เน่ืองจากข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เหมืองความ
คิดเห็นน้ัน มีลักษณะเป็นข้อความกระบวนการค้นหาลักษณะ
แฝงจึงถูกเรียกว่า การวิเคราะห์เหมืองข้อความ (Text Mining) 
ดังน้ัน การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นจึงจ าเป็นต้องน าความรู้
ด้านการวิเคราะห์เหมืองข้อความมาใช้ นอกจากน้ีข้อความ 
ที่น ามาวิเคราะห์มีลักษณะโครงสร้าง ไม่แน่นอน ซ่ึงแตกต่างกัน              
ตามธรรมชาติ ของการ เรียนรู้ ของสมองมนุษย์แ ต่ ล ะคน 
กนกวรรณ เขียววรรณ [5] เรียกว่าภาษาธรรมชาติจึงต้องน า
ความรู้ในเรื่องการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้ร่วมด้วย  

 
2.4 การวิเคราะห์เหมืองข้อมูล 

 การวิเคราะห์เหมืองข้อมูล [6] ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
คือ 1) ข้อมูลที่ เป็น โครงสร้าง (Structured Data) ซ่ึงการ
ประมวลผลข้อมูลที่เป็นโครงสร้างเรียกว่า “การวิเคราะห์เหมือง
ข้อมูล” 2) ข้อมูลที่ ไม่เป็นโครงสร้าง (Unstructured Data) 
หรือไ ม่ มี โครงสร้ างที่ ชั ดแ จ้ง  ( Implicit Structured Data)   
ซ่ึงส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบของข้อความ หรือภาษาธรรมชาติ 
และเรียกกระบวนการวิเคราะห์ข้อความว่าการ วิเคราะห์ 
เ ห มื อ งข้ อค วาม  ( Text Mining) โ ด ย เ ป็ นการ น า ค วามรู้   
ด้านการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้หน่วยงาน Cross 
Industry Standard Process for Data Mining (CRISP DM)  
ได้น าเสนอกระบวนการวิเคราะห์เหมืองข้อมูลประกอบด้วย
ขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
     1) การท าความเข้าใจกับธุรกิจ และระบุปัญหาของงาน 
(Business Understanding)  
     2) การรวบรวมข้อมูลและพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม
ของข้อมูล (Data Understanding)  
     3) การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)  
     4) การสร้างแบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูล (Modeling)  
     5) การประเ มินหรือวัดประสิทธิภาพของแบบจ า ลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Evaluation)  
     6) การน าผลลัพธ์ที่ ได้จากการวิเคราะห์ ไปใช้ง านจริง 
(Development) ส าหรับกระบวนการวิเคราะห์เหมืองข้อความ 
มีกระบวนการเพิ่มเติมจากการกระบวนการวิเคราะห์เหมือง
ข้อมูล ในขั้นตอนที่ 3 คือการเตรียมข้อมูล เน่ืองจากข้อความ 
มีลักษณะไม่เป็นโครงสร้าง ดังน้ันในขั้นตอนการเตรียมข้อมูล
จ า เป็นต้ องแปลงรูปแบบของข้ อความที่ ไ ม่ มี โครงสร้ าง 
ให้เป็นโครงสร้างที่แน่นอนเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถน าไปใช้
ประมวลผลต่อได้ และเพื่อให้ได้โครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม
ส าหรับขั้นตอนวิธี (Algorithm) ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
     ในการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกบนสังคมออนไลน์ 
ที่มีต่องานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประกอบไปด้วยขั้นตอน
การด าเนินงานต่าง ๆ ที่ เข้ามาช่วย ในการจัดการวิเคราะห์ 
และคัดกรองข้อมูล รวมถึงตรวจสอบประสิทธิภาพของการ
วิ เคราะห์ข้ อ มูล  ท า ให้ ได้ ข้ อ มูลที่ ต ร ง กับความต้องการ  
โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดของการด าเนินงาน ดังต่อไปน้ี 
3.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มจากการค้นหาข้อมูล  
โดยคัด เลือกข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลที่ ค้นหาจะเป็นข้อมูล 
ที่ เ ก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงด้านวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัด 
ของประเทศไทย ตามสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 
Facebook, YouTube และ  Twitter โ ด ย ขั้ นต อนการ เ ก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้ใช้เครื่องมือ Microsoft Excel เข้ามาช่วย 
ดึ ง ข้ อ มู ล แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ ใ ช้ ง า น  Facebook  
โดยเลือกท าการดึงข้อมูลความคิดเห็นตามเพจท่องเที่ยวต่าง ๆ  
บน Facebook และใช้โปรแกรม MAXQDA เข้ามาช่วยในการดึง
ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้งานบน Twitter และข้อมูลความ
คิด เห็นค าอธิบายใต้คลิป วิดี โ อ (Discretion) ของผู้ ใ ช้ ง าน 
YouTube และน าข้อมูลที่ ได้ เ ก็บรวบรวมทั้ งหมดมาไ ว้ ใน 
Microsoft Excel 

 
3.2 ขั้นตอนคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูล 
      ขั้นตอนคัดกรองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนการ
วิเคราะห์แยกประเภทอารมณ์และความรู้สึก Positive, Neutral 
หรือ Negative โดยได้น าข้อมูลความคิด เห็นบนออนไลน์ 
ที่รวบรวมทั้งหมด มาท าการวิเคราะห์ Sentiment Analysis  
โดยการเขียนภาษา Python ขึ้นมาช่วยในการวิเคราะห์ 
  หลักการท างานคือน าข้อความคิดเห็นที่ได้รวบรวมมาตัดแบ่ง
ออกเป็นค า แล้วตรวจสอบว่าค าในประโยคข้อความคิดเห็น  
แต่ละค าน้ันเข้าข่ายความรู้สึกหมวดหมู่ประเภทใดบ้าง ซ่ึงในการ
ตรวจสอบว่าค าไหนเข้าข่ายหมวดหมู่ประเภทใดน้ันจะต้องมีชุด
ของค าแต่ละประเภทน้ันก่อน โดยให้เครื่องเรียนรู้จากค าตัวอย่าง 
ปรากฏดังภาพที่ 1 เพื่อที่เอาไว้เปรียบเทียบความรู้สึกของค า 
ที่แสดงออกมา ชุดของประเภทค าได้แก่  
  1) ประเภทอารมณ์เชิงบวก (Positive) ตัวอย่าง ดี ดูแล
ตัวเอง ดูแลรักษา ดูแลเอาใจ เป็นต้น 
  2) ประเภทอารมณ์เป็นกลาง (Negative) ตัวอย่าง หลบหนี 
ความขมขื่น ความขมุกขมัว เป็นต้น   
  3) ประเภทอารมณ์เชิงลบ (Neutral) ตัวอย่าง เฉย น่ิง เสมอ 
ตกลง สัมภาษณ์ เงียบ โอเค เป็นต้น 
 หลังจากเปรียบเทียบค าแล้วพบค าที่ เหมือนกับชุดค า
โปรแกรมจะท าการน าไปบวกสะสมค่าตามแต่ละประเภทที่พบ 
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เพื่อเก็บค่าไว้ในตัวแปรของแต่ละประเภทของค า แล้วจึงแสดงผล
ออกมาเป็นคะแนน ปรากฏดังภาพที่ 2 

  
ภาพที่ 1 ตัวอย่างชุดค าในการท า Sentiment Analysis 

 
ภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ Sentiment Analysis 

 
3.3 ขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพ Sentiment Analysis 
      เม่ือน าค่าที่วิเคราะห์ความรู้สึกที่ได้ออกมาแล้ว ในขั้นตอน 
ถัดมาจะน าค่าที่ได้มาท าการค านวณวิเคราะห์หาค่า Confusion 
Matrix เพื่อวัดผลของการท า Sentiment Analysis ที่ท าก่อน
หน้าน้ีโดย Confusion Matrix [8] คือการประเ มินผลลั พ ธ์ 
การท านาย หรือผลลัพธ์จากโปรแกรม เปรียบเทียบกับผลลัพธ์
จริง ๆ ที่ก าหนดโดยคน ประกอบด้วยดังน้ี 

1) True Positive (TP) คือ สิ่งที่ โปรแกรมท านาย ว่าจริง  
และคนบอกว่าจริง 
     2) True Negative (TN) คือ สิ่งที่โปรแกรมท านายว่าไม่จริง 
และคนบอกว่าไม่จริง 
     3) False Positive (FP) คือ สิ่งที่ โปรแกรมท านายว่าจริง  
แต่คนบอกว่าไม่จริง 
     4) False Negative (FN) คือ สิ่งที่โปรแกรมท านายว่าไม่จริง 
แต่คนบอกว่าจริง 
     5) Precision คือ ค่าที่บอกว่าโปรแกรมท านายว่าจริง ถูกต้อง
เท่าไร หาได้จาก (TP+TN) / (TP+TN+FP+FN) 
     6) Recall (True Positive Rate) คือ ค่าที่บอกว่าโปรแกรม
ท านาย ได้ ว่ า จริ ง เป็ น อัตร าส่ วนเท่ า ไรของจริ งทั้ ง ห มด  
หาได้จาก TP / (TP+FP) 
     การค านวณหาค่า Confusion Matrix ปรากฏดังภาพที่ 3  
จะนับจ านวนข้อมูลแล้วน ามาค านวณโดยสูตร เพื่ อหาค่า 
Precision และ Recall ผลลัพธ์ที่ออกมาควรมีค่ าคะ แนน 

อยู่ในเกณฑ์ 0.8 ถึง 0.9 ขึ้นไปจะถือว่า Sentiment Analysis 
อยู่ในเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ 

 
ภาพที่ 3 Confusion Matrix 

 
4. ผลการด าเนินงาน 

4.1 ผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ระบบแสดงผลวิเคราะห์ความรู้สึกสังคมออนไลน์ที่มีต่องาน
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ส่วนงานวิเคราะห์ข้อมูลบนสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ โดยข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาได้ ประกอบด้วย
ข้อมูลจาก YouTube และ Twitter แยกตามประเภทข้อมูล 
แต่ละจังหวัด และข้อมูลที่รวบรวมมาจาก Facebook แยกตาม
ประเภทข้อมูลตามชื่อเพจ Facebook ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อมูล
ดังต่อไปน้ี 
     1) ข้อมูลจาก YouTube ประกอบด้วย 
         1.1) Id ของที่อยู่ของข้อมูลบนออนไลน์ 

    1.2) วันและเวลาที่แสดงความคิดเห็น 
    1.3) ชื่อช่องบน  
    1.4) ชื่อหัวเรื่องคลิป 
    1.5) ข้อความอธิบายคลิป 

     2) ข้อมูลจาก Twitter ประกอบด้วย 
    2.1) วันและเวลาที่ทวิตข้อความ 
    2.2) เครื่องหมายที่ติดแฮชแท็ก (#) 
    2.3) ข้อความที่ทวิต 
    2.4) สถานที่ของผู้ใช้งาน 
    2.5) ชื่อผู้ใช้งาน 
    2.6) Id ของที่อยู่ของข้อมูลบนออนไลน์ 

     3) ข้อมูล Facebook ประกอบด้วย 
    3.1) ชื่อเพจท่องเที่ยว 
    3.2) วันและเวลาที่แสดงความคิดเห็น 
    3.3) ข้อความความคิดเห็น 
    3.4) Id รูปภาพ 

     ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
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บนสังคมออนไลน์ต่าง ๆ มีจ านวนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมด ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 

ล าดับ ข้อมูล จ านวนข้อมูล 
1.  ข้อมูลความรู้สึกสังคมออนไลน์ที่

มี ต่ องาน วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวของ Facebook 

52,465 
 

2.  ข้อมูลความรู้สึกสังคมออนไลน์ที่
มี ต่ องาน วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวของ YouTube 

7,493 

3.  ข้อมูลความรู้สึกสังคมออนไลน์ที่
มี ต่ องาน วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวของ Twitter 

1,246 

 
4.2 ผลสรุปการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูล 
     การคัดกรองข้อมูลและวิเคราะห์ เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวม
ทั้งหมดมาท า Sentiment Analysis วิเคราะห์หาความรู้ สึก 
บนสังคมออนไลน์ที่ มีต่องานวัฒนธรรมและการท่องเที่ ยว  
โดยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะอยู่ในรูปแบบ Sentimental ประเภท
ต่ า ง  ๆ  ต ามหมวดห มู่ อา ร ม ณ์ค วา มรู้ สึ ก ข องผู้ ใ ช้ ง า น  
ซ่ึงจะประกอบด้วยจ านวน 3 ประเภทดังต่อไปน้ี  
     1) ประเภท Positive คือ ข้อความที่แสดงถึงความรู้สึกด้าน 
“บวก” ตัวอย่าง ดีใจ น่ารัก สวยงาม ความสุข ว้าว เลิศ สุดยอด 
     2) ประเภท Neutral ข้อความที่แสดงถึงความรู้สึกด้าน “เป็น
กลาง” ตัวอย่าง เสียง เป็น อยู่ คือ ต้นไม้  
     3) ประเภท Negative ข้อความที่แสดงถึงความรู้สึกด้าน 
“ลบ” ตัวอย่าง แย่ เหน่ือย ไร้ค่า เกลียด 
      ข้อมูลที่วิเคราะห์แยกอารมณ์ความรู้สึกตามหมวดหมู่แล้ว
ปรากฏดังตารางที่  2 หลังจากน้ันจะน าข้ อมูลมาท า ก าร
ค านวณหาค่า Confusion Matrix เพื่อวัดประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์การวิเคราะห์ Sentiment โดยการวัดประสิทธิภาพค่า 
Confusion Matrix ค่า Precision และ Recall ควรอยู่ในเกณฑ์ 
0.8 ถึ ง  0.9 ขึ้นไปจะถือได้ ว่าการท า Sentiment Analysis  
มีความแม่นย าและได้ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ ซ่ึงผลสรุป
การคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูล Confusion Matrix ของข้อมูล
ทั้งหมด ปรากฏดังตารางที่ 3  
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการแยกประเภท Sentiment Analysis 
ของข้อมูลทั้งหมด 

ล าดับ ข้อมูล Positive Negative Neutral 

1.  Facebook 51.28 36.22 12.48 

2.  YouTube 40.11   39.18    20.09 

3.  Twitter 45.90   41.81    12.27 

 

ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลค่า Confusion Matrix ของข้อมูล
ทั้งหมด 

ล าดับ ข้อมูล 
ค่า 

Precision  
ค่า 

 Recall 
1.  Confusion Matrix ข้ อ มู ล

ความรู้สึกสังคมออนไลน์ที่มี
ต่องานวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวของ Facebook 

954.0  8125.0  

2.  Confusion Matrix ข้ อ มู ล
ความรู้สึกสังคมออนไลน์ที่มี
ต่องานวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวของ YouTube 

977.0  886.0  

3.  Confusion Matrix ข้ อ มู ล
ความรู้สึกสังคมออนไลน์ที่มี
ต่องานวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวของ Twitter 

0.957 846.0  

 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

     สรุปผลของการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น 
ของผู้ ใช้ งานบนสังคมออนไลน์ที่ มีต่องานด้ าน วัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยจะจ าแนกข้อมูลตาม
หมวดหมู่อารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้งาน จากผลการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ ใ ช้ ง า น บ น สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์   
ได้แ ก่ Facebook, YouTube และ Twitter ได้ เ ก็บรวบรวม
ข้อมูลมาได้ทั้ งหมดเป็นจ านวน 61,204 ข้อมูล และได้ท า 
การค านวณค่า Confusion Matrix เพื่อวัดผลการวิเคราะห์  
Sentiment Analysis สรุปได้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในเกณฑ์
คะแนน 0.8 ถึง 0.9 ถือได้ว่าการวิเคราะห์ Sentiment Analysis 
มีความแม่นย าและมีประสิทธิภาพ สามารถน าข้อมูลไปจัดแสดง
ข้อมูลและพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับน้ีได้ท าการค้นหาแอทริบิวต์ที่เหมาะสมในการใช้ 
งานร่วมกับเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเพื่อการเลือกสายการเรียนของ 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาใน 
หลักสูตร ซ่ึงเป็นนักศึกษา รหัส 57 – 59 จ านวน 155 คน 
จากน้ันจึงท าการจัดกลุ่มรายวิชาจ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จ านวน 
9 รายวิชา และกลุ่มที่ 2 จ านวน 4 รายวิชา ซ่ึงตั้งสมมุติฐานว่า 
น่าจะเป็นรายวิชาที่มีผลต่อการเลือกสายการเรียนของนักศึกษา 
โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลด้วยอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ 
แบบ Random Forest ด้วยโปรแกรม Weka ในการเปรียบเทียบ 
ประสิทธิภาพของโมเดล ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดล 
พบว่าเป็นไปตามสมมุติฐานที่ 1 คือ รายวิชาทั้ง 9 วิชามีผลต่อ 
การเลือกสายการเรียนของนักศึกษาสูงกว่าสมมุติฐานที่ 2 โดยมี 
ค่าความถูกต้อง 50.96 % ในขณะที่ผลที่ได้จากกลุ่มที่ 2 มีค่า 
ความถูกต้อง 41.29 %  
 
ค ำส ำคัญ: การท าเหมืองข้อมูล , การเรียนรู้แบบจดจ า , การ 
เรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ , แรนดอม โฟเรสท์ , ต้นไม้ตัดสินใจ 

 
ABSTRACT 

This research aims to search for a suitable attribute to 
use with decision tree technique in computer science’s 
student major selection at Suan Dusit University. Data 
used in this work is a study result collected from 155 
students. Then, the subjects which assumed that had 
impact in major selection were divided into two groups. 
The first group consists of 9 subjects and the second 
group has 4 subjects. Which hypothesized that it should 
be a course that affects student selection by using data 

mining technique using Random Forest decision tree 
algorithm using Weka program to compare the 
efficiency of the model. The results of the model 
analysis showed that the first hypothesis which 
mentioned that 9 subjects had effect on students' 
major selection with an accuracy of 50.96%. While the 
result obtained from the second hypothesis has an 
accuracy of 41.29%.  
 
Keywords: Data Mining, Memorable learning, Learning 
Artificial Intelligence System , Random Forest , 
Decision tree  
 

1.บทน า 
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) 
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( พ . ศ . 2 5 5 2 - 2 5 5 6 )  ที่ ก ล่ า ว ถึ ง 
ในพันธกิจพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอ  
ทั้ งบุคลากรด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่ อ ส าร  
ที่ มีความรู้  ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ แ ล ะ รู้ เ ท่ า ทั น 
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐ กิจอย่ าง มีคุณธรรม  
จริยธรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อน ประเทศไทยสู่สังคมและเศรษฐกิจ
ฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่ งยื นและ ม่ันคง [1] ทั้ ง น้ี 
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ก า รศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษา 
ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก และตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญอย่างหน่ึงคือจ านวนของ
นักศึกษาที่ ส า เ ร็ จการศึ กษาตามระยะ เวลาที่ ก าหนดไว้ 
ในแต่ละหลักสูตร และการเลือกสายการที่เรียนที่นักศึกษาถนัด
น้ันก็เป็นปัจจัยหลักที่ ใช้ เป็นตั ววัดคุณภาพของนักศึก ษา  
เพราะถ้าหากนักศึกษาเลือกเรียนสายการที่ตนเองไม่มีความถนัด
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หรือสนใจอาจท าให้ไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียนและส่งผล  
ให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่หลักสูตรก าหนดได้ 
ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงได้จัดท าการวิเคราะห์การเลือกสายการเรียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูล( Data Classification ) 
อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ( Decision Tree ) แบบ Random 
Forest และได้ท ากราเก็บข้อมูลเกรด 9 รายวิชา และเกรดเฉลี่ย
ปัจจุบันจากนักศึกษารหัส 57-59 เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์แนวทางในการเลือกสายการเรียนที่เหมาะสมโดยได้
แบ่งชุดข้อมูลเป็น 2 ชุด คือ ข้อมูลชุดที่ 1 จะเก็บเกรด 9 รายวิชา 
และ ข้อมูลชุดที่  2 จะเก็บเพียงเกรด 4 วิชา แล้วน าไปเข้า
กระบวนการ ต้นไม้ตัดสินใจ เพื่อท าการหาผลลัพธ์ว่า ข้อมูล 
ชุดใดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และผลที่ได้คือ ข้อมูลชุดที่ 1 ให้ผลลัพธ์
ที่ดีที่สุด 
    

2.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันส่งผลให้
อ ง ค์ ก ร ที่ มี ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า น ว น ม า ก 
เพื่อใช้ในการตัดสินใจและด าเนินงานขององค์กร โดยการเก็บ
ข้อมูลและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้งาน จากน้ันมีการน า
ข้ อ มู ลมา วิ เ ค ร าะ ห์ เ พื่ อ ใ ห้ ได้ คว ามรู้ ที่ แ ฝ งอยู่ ในข้ อ มูล  
ที่แสดงลักษณะและความสัมพันธ์ของข้อมูล [2] 

 ในการค้นหา Attribute ที่ เหมาะสมในการใช้ง าน 
ร่วมกับเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเพื่อการเลือกสายการเรียนของ 
นักศึกษารหัส 57-59 ทางคณะผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค การท าเหมือง
ข้อมูล(Data mining) มาประยุกต์ใช้งาน  โดยใช้เทคนิคการ
จ าแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) อัลกอริทึมต้นไม้
ตั ด สิ น ใ จ  ( Decision Tree) แบบ  Random Forest  ซ่ึ ง มี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

1.การท าเหมืองข้อมูล 
การท าเหมืองข้อมูลเป็นศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ศิ ลปะ 

และเทคโนโลยีในการส ารวจข้อมูลขนาดใหญ่และ ซับซ้อน 
เพื่อค้นหารูปแบบที่มีประโยชน์ ในปัจจุบันองค์กรที่มีขนาดใหญ่
ได้ให้ความสนใจในการท าเหมืองข้อมูลมากขึ้นรวมถึงนักทฤษฎี
และผู้ปฏิบัติงานก าลังมองหาเทคนิคที่ ได้รับการปรับปรุง 
อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพประหยัด
ค่าใช้จ่ายและถูกต้องมากขึ้น  นอกจากน้ียังช่วยให้พวกเขา
สามารถก าหนดผลกระทบต่อความพึ งพอใจของลูกค้า  
การขายและผลก าไร และสามารถสรุปข้อมูลเพื่อดูข้ อ มูล
รายละเอียดได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย[2] 

การท า เห มือ งข้ อ มู ล น้ัน มี ก าร ท า หลาย วิ ธี  ซ่ึ งแต่ ล ะ วิ ธี 
จะมีการปรับใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องมือให้สอดคล้องกับ
งานน้ันๆเพื่อการใช้งานทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

หน่ึงในแนวทางที่มีแนวโน้มและเป็นที่นิยมมากที่สุดคือการใช้
ต้นไม้ตัดสินใจ ต้นไม้การตัดสินใจเป็นเทคนิคที่ เรียบง่าย  
แต่ประสบความส าเร็จในการท านายและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างการวัดบางอย่างเก่ียวกับรายการและมูลค่าเป้าหมาย 
นอกจากจะใช้ ในการท าเหมืองข้อมูลแล้ว  ต้นไม้ตัดสินใจ 
สามารถ จัดการและสถิ ติ ได้ ด้ วย  ปั จ จุบัน เป็น เครื่ อง มือ 
ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่นการท าเหมืองข้อความการดึงข้อมูล 
การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการจดจ ารูปแบบ 

การท าเหมืองข้อมูลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการโดยรวม
ของการค้นหาความรู้ (Knowledge Discovery in Databases - 
KDD)  เทคนิคการท าเหมืองข้อ มูลส่ วนใหญ่ ใช้ การเ รี ย นรู้ 
แบบอุปนัย ซ่ึงเป็นโมเดลที่สร้างขึ้นอย่างชัดเจน โดยสมมติฐาน
ของวิธีการ อุป นัย คือ การสอนแบบย่อยไปหาส่ วนร่ วม  
หรือสอนจากตัวอย่างไปหาหลักการ หรือข้อสรุป [3] 

 
2.เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูล 
เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูลในการท าเหมืองข้อมูลน้ัน

ถื อ เ ป็ น เ ทค นิคที่ ส า คัญตั วห น่ึ ง ในการ ท า เห มื อ งข้ อ มูล 
เพราะสามาถรน าไปประยุกต์ ใช้ งานได้อย่างหลากหลาย  
เทคนิคการจ าแนกประเภทของข้อมูลน้ันใช้การเรียนรู้แบบชี้น า  
(Supervised leaning )[2] หมายถึงการสร้างตัวแบบการจ าแนก
ประเภทข้องมูลการเรียนรู้  (Training Data)  แต่ละข้อ มูล 
ในชุดข้อมูลการเรียนรู้น้ันจะประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระต่างๆ 
และตัวแปรตามซ่ึงจะบอกถึงประเภทของข้อมูลน้ันๆ ตัวแบบที่ได้
จะบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแประอิสระและตัวแปรตาม 
ท าให้สามารถใช้หาประเภทของข้อมูลที่ไม่ทราบได้โดยการใช้ค่า
ของตัวแปรอิสระในข้อมูลน้ันในกรจ าแนกประเภทข้อมูล 
     เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูลน้ันมีอัลกอริทึมหลายตัว 
ซ่ึ ง แ ต่ ล ะ อัลก อริ ทึ ม ก็ จะ มี ค วา ม สา ม าร ถ แต ก ต่ า ง กั น  
ซ่ึ ง ในการ เลื อกใช้ อัลกอริทึ มจะต้องตรวจสอบ ว่าข้ อ มูล 
ที่มีเหมาะกับอัลกอริทึมแบบประเภทใด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
และเหมาะสมกับงานน้ันๆ  
 
    3.อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ( Decision Tree ) 

การสร้างอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจเริ่มจากสร้างโหนดราก 
และไล่ไปยังโหนดลูกและไปจนถึงโหนดใบ โดยการเลือกตัวแปร
และเงื่อนไงที่จะใช้ในการตัดสินใจส าหรับโหนดน้ันๆ ในต้นไม้ 
ซ่ึงการเลือกตัวแปรและเงื่อนไขน้ันจะต้องค านึงว่าต้นไม้จะต้อง
จ าแนกประเภทของข้อมูลได้ถูกต้องและความลึกของต้นไม้ 
น้อยที่สุด[4] 
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การสร้างเงื่อนไขให้ กับตัวแปรแต่ละตัวจะแตกต่าง กัน 
ตามชนิดของตัวแปร และจ านวนลูกของโหนดในปั จ จุบัน 
ที่ต้องการสร้าง จากน้ันท าการตรวจสอบเงื่อนไขการหยุด  
สร้างโหนดลูก ถ้าผลออกมาเป็นจริงให้ท าการหยุดสร้าง 
และท าการก าหนดให้ โหนดปัจ จุบัน เป็นโหนดใบที่ มี ผล 
การจ าแนกประ เภทของข้ อ มูลที่ โ หนด  ถ้ าหากเ งื่ อนไ ข 
ที่ตรวจสอบเท็จให้ท าการสร้างเงื่อนไขใหม่ที่อาจจะเป็นไปได้ 
ให้กับโหนดปัจจุบัน ซ่ึงแต่ละเงื่อนไขที่ได้จากการสร้างใหม่ น าไป
ค า น ว ณ ค่ า ข อ ง ม า ต ร า วั ด ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ลื อ ก เ งื่ อ น ไ ข 
และ เ ลื อก เ งื่ อ น ไ ขที่ ใ ห้ ค่ า ม าต ร า วัด ที่ ดี ที่ สุ ด  สุ ด ท้ า ย 
ให้ท าการแยกชุดข้อ มูลของโหนดปัจ จุบันออกเป็นชุดๆ  
ตามเงื่อนไขที่ เลือกไว้ เพื่อท าการสร้างโหนดลูกส าหรับชุด 
ข อ ง ข้ อ มู ล แ ต่ ล ะ ชุ ด  จ า ก น้ั น ก ลั บ ไ ป ท า ขั้ น ต อ น แ ร ก  
และก าหนดให้โหนดลูกเป็นโหนดปัจจุบัน 

ในส่วนน้ีคณะผู้ วิจัยจะใช้เครื่องมือการท าเหมืองข้ อมูล 
ประเภท Weka เพื่อท าการค้นหา Attribute ที่เหมาะสมในการ 
ใช้งานร่วมกับเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเพื่อการเลือกสายการเรียน 
ของนักศึกษา - การสร้างกฎ (rules creation) เป็นขั้นตอนการ
สร้างกฎความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผล ต่อการเลือกสายการเรียน 
โดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ  ( Decision Tree ) โดยมี
ขั้นตอนในการสร้างต้นไม้ตัดสินใจดังน้ี  

1. สร้างโหนดราก แล้วใช้โหนดรากเป็นโหนดปัจจุบัน ที่มี
ข้อมูลเป็นข้อมูลการเรียนรู้ทั้งหมด  

2. ตรวจสอบเงื่อนไขการหยุดสร้างลูกโหนด ถ้าหากผล ของ
เงื่อนไขเป็นจริง ให้หยุดสร้างลูกโหนดที่โหนดปัจจุบัน จากน้ัน
ก าหนดให้โหนดปัจจุบันเป็นโหนดใบและมีผล การจ าแนก
ประเภทของข้อมูลที่โหนดให้เป็นประเภทของข้อมูล ที่มีสัดส่วน
มากที่สุดในชุดข้อมูลของโหนดน้ัน แต่ถ้าหากว่าผล ของเงื่อนไข
เป็นเท็จ ก็ให้ท าในล าดับขั้นตอนต่อไป  

3. สร้างเงื่อนไขการตัดสินใจที่เป็นไปได้ทั้งหมด ของโหนด
ปัจจุบัน ประกอบไปด้วยเงื่อนไขส าหรับตัวแปรทั้งหมด ที่ยังไม่
ถูกเรียนกใช้ในการตัดสินใจของโหนดที่อยู่เหนือโหนด ปัจจุบัน
ขึ้นไป (Ancestor Node)   

4. ในแต่ละเงื่อนไขของการตัดสินใจที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ให้ 
ท าการค านวณค่ามาตราวัดที่ใช้ในการเลือกเงื่อนไนและเลือก 
เงื่อนไขที่มีค่ามาตราวัดที่ดที่สุด  

5. จากน้ันให้ท าการแยกข้อมูลเรียนรู้ของโหนดปัจจุบัน 
ออกเป็นส่วนๆ ตามที่ได้ก าหนดเงื่อนไขไว้ในล าดับขั้นตอนที่ 4 
และท าการสร้างโหนดลูกส าหรับชุดของข้อมูลในแต่นะส่วน 
จากน้ันให้กลัไปท าในล าดับขั้นตอนที่ 2 และก าหนดให้แต่ละ 
โหนดลูกเป็นโหนดปัจจุบัน  

 
 

4. Random Forest 
หลั กการ ของ  Random Forest [7]คื อ  ส ร้ า ง  ตั ว แบบ  

จาก ต้นไม้ตัดสินใจ  หลายๆ ตัวแบบ โดยแต่ละ ตัวแบบ  
จะได้รับชุดข้อมูลที่ ไม่เหมือนกัน ซ่ึงเป็น subset ของชุดข้อมูล
ทั้งหมด ตอนท า prediction ก็ให้แต่ละ ต้นไม้ตัดสินใจ ท า 
prediction ของใครของมัน และค านวณผล prediction ด้วย
การ vote output ที่ ถูกเลือกโดย ต้นไม้ตัดสินใจมากที่สุด  

 Random Forest ใช้กับปัญหา การจ าแนกประเภท
ข้อมูล และ การวิเคราะห์การถดถอย 

- Random Forest  สามารถใชไ้ด้กับข้อมูลที่มีโครงสร้าง  
( structured ข้อมูลลักษณะเป็น column/ table) และ 
แบบที่ไม่มีโครงสร้าง (unstructured เช่น รูปภาพ , 
ข้อความ ) 

- สามารถท า hyper-parameter tuning ให้ Random 
Forest  ให้ไม่ overfit ได้ไม่ยาก 

 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในปัจจุบันได้มีการน าการท าเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ ใช้ 
กับงานด้านต่างๆ อย่างแพร่หลาย เช่น ทางด้านแพทย์   
ทางด้านการตลาด และส าหรับงานวิจัยทางด้านการศึกษา  
ณัฐธิดา สุวรรณโณ และ อันธิกา สิงห์เอ่ียม (2012) [5]ได้น าเสนอ
เก่ียวกับการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษา 
เรียนอ่อน โดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ โดยใช้อัลกอริทึม 
Apriori เพื่ อน ามาท านายความเสี่ ย ง ของการ เ รี ย น อ่ อน 
ฃ อ ง นั ก ศึ ก ษ า ชั้ น ปี ที่ 1 ใ น ค ณ ะ ต่ า ง  ๆ  ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เม่ือมองในภาพรวมแล้วพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ผลการศึกษาของนักศึกษาเรียนอ่อนคือ วิธีการ
เข้าศึกษา คะแนนสอบเข้าศึกษาของวิชาต่างๆ และเพศของ
นักศึกษา ผลจากการทดสอบพบว่าความถูกต้องของกฎที่ ได้ 
ใ นแต่ ล ะ กฎ น้ัน ไ ม่ เ ท่ า กัน เพ ร าะ ในแต่ ล ะ การ ทด สอ บ  
มี ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น  ดั ง น้ั น  ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 
ของกฎความสัมพันธ์จึงขึ้นอยู่ กับข้อมูลที่ ใช้ในการเรียนรู้   
ส าหรับการศึ กษาที่ เ ก่ี ย ว กับการ เลื อกสายการ เ รี ย น ได้ 
มีงานวิจัยหลายฉบับที่ศึกษาเ ก่ียวกับด้านน้ี เช่น  จิราภา 
เลาหะวรนันท์, ร.ช.ต. ลิ้มสุทธิวันภูมิ และ บัณฑิต ฐานะโสภณ 
(2018) [6] ได้น าเสนอการใช้ เทคนิคการท า เหมืองข้ อ มูล 
ในการจ าแนกและคัด เลื อกแขนง วิช าส า หรับ นั กศึ ก ษา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีการแบ่งเป็น 4 แขนงวิชา 
( วิศวกรรมซอฟต์แวร์ , เทค โนโลยี เ ครื อข่ ายและระบบ ,  
การพัฒนาสื่ อประสมและเกม และ อัจฉริยะทาง ธุร กิจ )  
โ ด ย โ ค ร ง ง า น ชิ้ น น้ี ไ ด้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร เ รี ย น แ ล ะ ผ ล 
การ วัด ค วามสามาร ถด้ านต่ า ง ๆ  ที่ เ ก่ี ย วข้ อ งม าส ร้ า ง  
แบบจ าลองพยากรณ์โดยเปรียบเทียบเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
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5 เทคนิค และพยากรณ์ผ่านเทคนิค“Ensemble” โดยพบว่าการ 
พยากรณ์มีความแม่นย าอยู่ที่ 72.92% โดยแขนงวิศวกรรม 
ซอร์ฟแวร์สามารถท านายได้แม่นย าถึง 86.67% ซ่ึงประโยชน์ 
จากการพัฒนาระบบน้ีท าให้นักศึกษาทราบถึงแขนง วิชาที่  
เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดถึงน้อยที่สุดพร้อมระดับความน่าจะ 
เป็น ซ่ึงจะส่งผลให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกสาขาที่ เหมาะกับ 
ตนเองได้ และมีโอกาสประสบความส าเร็จในการเรียน ต่อมา  
ส าราญ วานนท์  ธรัช อารีราษฎร์ และ จรัญ แสนราช (2561)[8] 
ได้ท าการศึกษาการศึกษาเทคนิคพยากรณ์อาชีพส าหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
เพื่อศึกษาเทคนิคพยากรณ์อาชีพส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา 
ตรีว่าเทคนิคใดเหมาะสมกับข้อมูลที่ มีงานวิจัยน้ีได้น าข้อมูล 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และข้อมูลระเบียนประวัติของ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังส าเร็จการศึกษา จากส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาย้อนหลัง 5 ปี คือปี 2555 – 2559 
จ านวน 65,335 ระเบียน ในสาขาคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า 
ความแม่นย าในการจ าแนกประเภทข้อมูล จาก 3 เทคนิค คือ 
เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจเท่ากับ 81.91%  
เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธี แรนดอมฟอร์เรสเท่ ากับ 
84.29% และ เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีแบ็กกิงเท่ากับ 
81.71% พบว่าเทคนิค แรนดอมฟอร์เรสให้ความถูกต้อง ในการ
จ าแนกประเภทข้อมูลสูงที่สุด  

จากงานวิจัยข้างต้นที่เก่ียวข้องดังที่กล่าวมา จะเห็นว่า ส่วน
ใหญ่ยังไม่มีการน าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล โดยใช้เพียง   
อัลกอรึทึมต้นไม้ตัดสินเดียวเท่าน้ันและใช้ชุดข้อมูล ที่ต่างกันใน
การค้นหา Attribute ที่เหมาะสมในการใช้งาน ร่วมกับเทคนิค
ต้นไม้ตัดสินใจเพื่อการเลือกสายการเรียนของ นักศึกษา ดังน้ันจึง
เป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ท าให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะ ศึกษางานวิจัย
เรื่องน้ี 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยฉบับน้ีได้ท าการ วิเคราะห์จากข้อมูลนักศึกษาที่ ได้ 
จากการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ร่วมกับข้อมูลจากอาจารย์
ประจ าภาคและน ามาประมวลผล โดยใช้ข้อมูลจากนักศึกษา 
รหัส  57  ,  58  และ  59  จ านวน 15 5  คนของ นักศึกษา 
มหา วิทย าลั ย ส วนดุ สิ ต  ส าข า วิทย าการ คอมพิ ว เ ต อร์   
เพื่อท าการหารูปแบบความสัมพันธ์ของการเลือกสายการเรียน
ของนักศึกษา เหตุผลที่เลือกกลุ่มข้อมูลข้างต้นน้ัน เน่ืองมาจาก
เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดียวกัน คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 

 
 

1.การท าความสะอาดข้อมูล (data cleaning) 
    เ ป็ น ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้   
โดยการตรวจสอบ ว่ า มี ถ้ า มู ล ใดบ้ า งที่ ข าดห าย ไ ปแ ล้ ว 
ท าการเติมข้อมูลน้ันโดยการดึงข้อมูลจากใบแสดงผลการเรียน 
เ น่ืองจากการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ น้ันบา งค รั้ ง 
เราอาจได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน 
 

2.การรวบรวมข้อมูล (data integration) 
เป็นการรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ ที่ ซ่ึงในงานวิจัยน้ี

จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากไฟล์การตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
และไฟล์จากอาจารย์ประจ าภาค แล้วน ามารวมกันเป็นไฟล์เดียว 
และเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ Excel 

 
3. การแปลงข้อมูล (Data transformation) 
เป็นขั้นตอนในการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 

กั บ การ ใ ช้ ง าน  จ ากต าร า งที่  1  เ ป็ นการ แปล ง ข้ อ มู ล 
ในส่วนของชื่อรายวิชาทั้ ง  9 วิชา โดยการใช้ตัวอักษร s 
ตามด้วยตัวเลข แล้วจัดเก็บไว้ในแอทริบิวต์ที่สร้างขึ้นใหม่  
ให้มีชื่อว่า id 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการแปลงข้อมูลรายชื่อวิชา 

 
 

4. การลดข้อมูล (data reduction) 
เป็นขั้ นตอนในการลดจ านวนของข้ อ มูลที่ น า เ ข้ า ม า 

โดยการรวมเกรด ให้อยู่ ในกลุ่ มเดีย ว กัน จากตารางที่  2  
เป็นการรวมกลุ่มของเกรดที่มีคะแนนใกล้เคียงกันให้อยู่ด้วยกัน 
แล้วจัดเก็บไว้ในแอทริบิวต์ที่สร้างขึ้นใหม่ ให้มีชื่อว่า called 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการลดข้อมูลของเกรด 
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5.การลดข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Data discretization) 
เป็นขั้นตอนการลดข้อมูลที่ตัวเลขให้อยู่ในช่วงของตัวเลข  

ที่เหมาะสมกับงาน จากตารางที่ 3 จะเห็นว่ามีการลดตัวเลข 
ของเกรดเฉลี่ยให้อยู่ ในช่วงเกรดเฉลี่ยที่ มีความห่างเท่ากัน   
แล้วจัดเก็บไว้ในแอทริบิวต์ที่สร้างขึ้นใหม่ ให้มีชื่อว่า called 

 
ตารางที่ 3 การลดข้อมูลที่เป็นตัวเลขของเกรดเฉลี่ย 

 
 

      6. การเตรียมข้อมูล      
       ในงานวิจัยน้ีทางคณะผู้วิจัยได้ท าการตั้งสมมติฐาน ของการ
เลือกสายการเรียนออกเป็น 2 ชุดข้อมูล โดยจะดู จากเกรด
รายวิชาที่เก่ียวข้องว่า ชุดของรายวิชาใดมีผลลัพธ์ที่ดี ที่สุดในการ
ท านายการเลือกสายการเรียน โดยข้อมูลชุดที่ 1 จะ น าเกรดทั้ง 
9 รายวิชา มาใช้ในการทดลอง ส่วนข้อมูลในชุดที่ 2  จะคัดเลือก
เกรดเพียง 4 รายวิชาเฉพาะ มาใช้ในการทดลอง  แล้วท าการ
เปรียบเทียบว่าข้อมูลชุดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด   

โดยข้อมูลชุดที่ 1 จะน าเกรดทั้ง 9 รายวิชา มาใช้ใน
การทดลอง ส่วนข้อมูลในชุดที่  2 จะคัดเลือกเกรดเพียง 4 
รายวิชาเฉพาะ มาใช้ในการทดลอง แล้วท าการเปรียบเทียบว่า
ข้อมูลชุดใดสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดังที่ท าการแสดงไว้ใน
ตารางที่ 4 

 ตารางที่ 4 สมมติฐานในการแบ่งข้อมูลมาทดสอบ 

 

5. ผลการวิจัย 
     งานวิจัยฉบับน้ีได้ใช้โปรแกรม Weka ในการประมวลผลตาม 
สมมติฐานทั้ง 2 รูปแบบ เพื่อค้นหาว่า ข้อมูลชุดใดสามารถให้ 
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  ในการสร้างโมเดลเพี่อจ าแนกประเภทของ 
ข้อมูล (classification) ส าหรับงานวิจัยน้ีจะแสดงการวัด 
ประสิทธิภาพของโมเดลด้วยตัววัด (metric) [5] ที่ส าคัญได้แก่  
 

1. PRECISION ความเที่ยงตรง  
2. Recall ความแม่นย าที่สนใจในส่วนของความเป็นจริง 
3. F-MEASURE จ านวนที่ท านายถูกก่ีตัว  
4. CORRECTLY ค่าความถูกต้อง  
5. INCORRECTLY ค่าความผิดพลาด    
 

      ตารางที่ 5 ผลการทดลองด้วยอัลกอริทึมต้นไม้ตดัสินใจ 

 
 จากข้อมูลในตารางที่ 5 สามารถบอกผลการทดลอง 
ได้ดังน้ี คือ การวิเคราะห์การเลือกสายการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีการบ่ง
สายการเรียนออกเป็น 3 สาย “NETWORK” “DATABASE” 
และ “MULTIMEDIA” โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ด้วย
อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ แบบRandom Forest จะเห็นว่าการ
ใช้ข้อมูลชุดที่ 1 ที่ใช้เกรดจาก 9 รายวิชา จะให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
เพราะได้ค่าความถูกต้อง 50.96 % และค่าความผิดพลาดได้ 
49.03 %  ส่วนการใช้ข้อมูลชุดที่ 2 ที่ใช้เกรดเพียง 4 ราย จะได้
ค่าความถูกต้องอยู่ที่  41.29 % ซ่ึงน้อยกว่า ค่าความผิดพลาดที่
มีค่าอยู่ที่ 58.70 % และมีค่าเฉลี่ยของตัววัดประสิทธิภาพในแต่
ละชุดข้อมูลดังน้ี  
- ข้อมูลชุดที่ 1   
       ค่าเฉลี่ยของ PRECISION เท่ากับ 0.50  
       ค่าเฉลี่ยของ RECALL เท่ากับ 0.51   
       ค่าเฉลี่ยของ F-MEASURE เท่ากับ 0.50  
- ข้อมูลชุดที่ 2   

ค่าเฉลี่ยของ PRECISION เท่ากับ 0.41  
ค่าเฉลี่ยของ RECALL เท่ากับ 0.41  
ค่าเฉลี่ยของ F-MEASURE เท่ากับ 0.41 
 

 ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
สมมติฐาน สมมติฐานที่1 

เกรดของ รายวชิาแคลคูลัสและ
เรขาคณิตวเิคราะห์,หลัก
วิทยาการคอมพิวเตอร์,การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นส าหรบั
นักวิทยาศาสตร์,โครงสร้างข้อมูล
และอัลกอริทึ่ม,การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ,ฐานข้อมูล
เบื้องต้น,คอมพิวเตอร์กราฟิก,การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ,การ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มีผลต่อการเลือก
สายการเรียน 

สมมติฐานที่2 
เกรดของ รายวชิา การ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ส าหรับนักวิทยาศาสตร์, 
ฐานข้อมูลเบื้องต้น, 
คอมพิวเตอร์กราฟิก, 
การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
มีผลต่อการเลือกสายการ
เรยีน 
 

จุดประสงค ์ หาวิชาที่มีผลต่อการเลือกสายการ
เรยีน  

หาวิชาที่มีผลต่อการเลือก
สายการเรียน 

ชุดข้อมูลใน
งานวิจัยนี ้

ข้อมูลชุดที่1 :  
ข้อมูลนักศึกษา 
เกรด 9 รายวิชา 

ข้อมูลชุดที่2 :  
ข้อมูลนักศึกษา  
เกรด 4 รายวิชา 
 

 ข้อมูลชุดที่1 ข้อมูลชุดที่2 
  

 
     

PRECISION 0.512   0.551 0.444 0.405 0.413   0.420 
 RECALL 0.477 0.633 0.392 0.386 0.433 0.412 
F-MEASURE 0.494 0.589 0.417 0.395 0.423 0.416 

CORRECTLY 79 (50.9677 %) 64 (41.2903 %) 
INCORRECTLY 76 (49.0323 %) 91 (58.7097 %) 
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6. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า จากการที่ได้เลือกน า
เกรดของรายวิชาที่มีความเก่ียวข้องกับการเลือกสายมา 9 วิชาน้ัน
ได้แก่  

- วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 
- หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  - การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 
      - โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม 

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
- ฐานข้อมูลเบื้องต้น 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 

  - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
- การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึง 9 วิชาน้ีมีผลต่อการเลือกสายการเรียนผลโดยตรง

ต่อการเลือกสายการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัย น้ีได้ศึกษาเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลเพื่ อน ามา
ประยุกต์ใช้ในระบบงานการเปิด – ปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้   
Google Assistant [1] เพื่อที่จะท าให้ระบบสามารถท างานได้
อัตโนมัติในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายน 2562 ที่มีปัจจัยพื้นฐาน คือ สัปดาห์ วัน เวลา และ
สถานท างานของหลอดไฟแต่ละต าแหน่งและท าการเปรียบเทียบ
ระหว่าง เทคนิคการจัดกลุ่มแบบเคมีน และ เทคนิคการจัดกลุ่ม
แบบอีเอ็ม เพื่อค่าความถูกต้องและเทคนิคที่ เหมาะต่อการ
น ามาใช้งานมากที่สุด ผลจากการทดลองพบว่าเทคนิคที่ให้ความ
ถูกต้องมากที่สุดคือ การจัดกลุ่มแบบอีเอ็ม ให้ค่าความถูกต้องอยู่
ที่ 83% 
 
ค ำส ำคัญ: เหมืองข้อมูล, การจัดกลุ่มข้อมูล, เทคนิคการจัดกลุ่ม
แบบเคมีน, เทคนิคการจัดกลุ่มแบบอีเอ็ม,  เปิด – ปิดไฟอัตโนมัติ 
 

ABSTRACT 
This research has studied data mining to find the 
precision of automatic light switch system  by data from 
user duration early October to last November 201 9 
basic factor is weeks, day, time,  status of each lamp by 
using k means techniques to measure efficiency with 
precision compare with Expectation-Maximization 
technique(EM) the technique have most accuracy is EM 
which have accuracy at 83% 
 
Keywords: Data Mining, Clustering, k-means, Expectation-
Maximization (EM), Lighting Automatic 

 
1. บทน า 

ในปัจจุบันเครือข่ายเน็ตเวิร์คน้ันเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของสังคม
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ถูกเชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คและช่วยอ านวยความสะดวกให้อย่าง
มากมาย เช่น การท าธุรกรรมการเงินผ่านระบบเครือข่ าย
เน็ตเวิร์ค (e-banking) การซ้ือขายของผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (e-
commerce) การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค 
เป็นต้น [2] 
 Data Mining คือกระบวนการที่ กระท า กับข้ อ มูล
จ านวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุด
ข้อมูลน้ัน ๆ [3] ในปัจจุบันการท าเหมืองข้อมูลได้ถูกน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
เปรียบเสมือนวิวัฒนาการหน่ึงในการจัดเก็บและตีความหมาย
ข้อมูล จากเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่าย ๆ มาสู่การจัดเก็บ
ในรูปแบบฐานข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลสารสนเทศมาใช้จนถึ ง
การท าเหมืองข้อมูลที่สามารถค้นพบความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลที่
ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลหากแค่เพียงเก็บไว้ก็จะไม่เกิดประโยชน์ 
ดังน้ันจึงต้องมีการสกัดสารสนเทศหรือการคัดเลือกข้อมูลออกมา
ใช้งานส่วนที่ต้องการ ในอดีตการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล
ซ่ึงผู้สืบค้นจะท าการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาตามวิธีการของผู้สืบค้น 
ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวอาจไม่ให้
ความรู้เพียงพอและลึกซึ้งส าหรับการด าเนินงานภายใต้ภาวะ
ที่ มี ก า ร แข่ งขันสูง และมีก าร เปลี่ ยนแปลงที่ ร วด เ ร็ ว จึง
จ าเป็นที่ จะต้องรวบรวมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน เรียกว่า  
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“ คลังข้อมูล” ( Data Warehouse)  ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องใช้
เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ มี
ขนาดใหญ่ เพื่อที่จะน าข้อมูลน่ันมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูง
ที่สุด 
 การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลน้ันมีเทคนิคอยู่
หลาย วิ ธี  ได้ แ ก่  1 )  เทค นิคการ จัดหมวดห มู่ของข้ อมู ล   
(Data Classification) 2) การจัดกลุ่มของข้อมูล(Data Clustering) 
และ 3) กฎความสัมพันธ์ (Association rule) ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึกษาเพื่อหาเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ในการท าให้ระบบมี
ความถูกต้อง แม่นย าและเป็นระบบอัตโนมัติ [4]   
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎี และบทความวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อใช้
ในการศึกษาเพื่อใช้ในการด าเนินงานวิจัย โดยที่ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
ดังน้ี 
 2.1เทคนิคการจัดกลุ่ม Clustering เทคนิคการจัด
กลุ่มเป็นเทคนิคที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่มข้อมูลใหม่ที่มีลักษณะ
คล้ายกันไว้ในกลุ่มเดียวกันซ่ึงขั้นตอนและวิธีที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม
จะ อาศั ย ค วาม เห มื อ น  ( similarity) หรื อ  ค วาม ใก ล้ ชิ ด 
(proximity) โดยค านวณจากการวัดระยะระหว่างเวกเตอร์ของ
ข้อมูลเข้า เทคนิคการจัดกลุ่มทั้งหมดมีหลายวิธี ในงานวิจัยน้ีได้
เลือก 2 วิธีคือ 
 1) เทคนิคการจัดกลุ่มแบบ k-means  
ขั้นตอนการจัดกลุ่มแบบ k-means เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ของ
เครื่องแบบไม่มีผู้สอน "K " หมายถึงจ านวนของคลัสเตอร์ที่จะถูก
สร้างขึ้นโดยอัลกอริทึม ดังน้ันแม้ว่าอัลกอริทึมจะไม่ได้รับการดูแล
ในวิธีการสร้างคลัสเตอร์ที่จะใช้จ านวนของคลัสเตอร์ )k) ที่
ต้องการที่จะสร้างเป็นการป้อนข้อมูล ค าว่า "means  "ใน  
k-means คือวิธีที่แต่ละจุดข้อมูลเข้าร่วมกับคลัสเตอร์ แต่ละจุด
ข้อมูลถูกก าหนดให้กับกลุ่มด้วยค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงที่สุด [5] 
 2) เทคนิคจัดกลุ่มแบบ Expectation-Maximization (EM) 
ขั้นตอนการจัดกลุ่ มแบบ EM คล้ายกับ k-means ในสถิ ติ
อัลกอริทึม EM จะวนซ้ าและปรับความเหมาะสมของการดูข้อมูล
ที่สังเกตได้ขณะที่ประเมินพารามิเตอร์ของตัวแบบสถิติด้วยตัว
แปรที่ ไ ม่ ได้รับการตรวจสอบ  EM เริ่มต้นด้วยการคาดเดา
พารามิเตอร์โมเดลจากน้ันจะเป็นไปตามกระบวนการ 3 ขั้นตอน
ซ้ า : 1) E-step: ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของแบบจ าลองมันค านวณ
ความน่าจะเป็นส าหรับการก าหนดจุดข้อมูลแต่ละจุดไปยังคลัสเตอร์  
2) M-step: อัพเดตพารามิเตอร์โมเดลตามการก าหนดคลัสเตอร์
จาก E-step 
3) ท าซ้ าจนกระทั่งพารามิเตอร์โมเดลและการก าหนดคลัสเตอร์มี
เสถียรภาพ 

 2.2 ระบบเปิด – ปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้ Google Assistant 
เป็นการศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานภายในอาคารบ้านเรือนโดยการ
ประยุกต์ ใช้ อุปกร ณ์ อิ เล็ กทรอ นิกส์คื อ  Raspberry Pi มา
ผสมผสานกันกับอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้
อุปกรณ์ท าการสื่อสารกันบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
สามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่าน้ีได้จากการควบคุมผ่าน 
Google Assistant ซ่ึงเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
เครือข่ายเน็ตเวิร์คแล้วท าให้สามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์จากที่ใด
ก็ได้ในขณะที่ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต [1] 
 

3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
จากการศึกษาผู้วิจัยได้ด าเนินการการวิจัย ดังน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของระบบเปิด – ปิดไฟ
อัตโนมัติจ านวน 8064 เรคคอร์ด ประกอบไปด้วย 8 แอททริบิวต์ 
จากผลงาน ระบบเปิด – ปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้ Google Assistant 
 แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลจาก log file 
week day hour minute Ligh1 Ligh2 Ligh3 Ligh4 

Week1 Mon 1 30 1 1 1 1 
Week2 Sat 10 00 0 0 1 1 
Week4 Fri 12 05 1 1 1 1 
Week2 Sun 0 20 0 1 1 1 
Week3 Tue 18 00 0 0 0 0 

 
จากตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลจาก log file จะประกอบไปด้วย
สัปดาห์ วัน ชั่วโมง – นาทีที่จัดเก็บในรูปแบบ 24 ชั่วโมง สถาน
การท างานของหลอดไฟแต่ละหลอด โดยจะประกอบไปด้วย
หลอดไฟทั้งหมด 4 หลอด และก าหนดให้สถานการณ์ท างาน คือ 
1 = ไม่ท างาน และ 0 = ท างาน 
 2. การสร้างแบบจ าลอง การสร้างแบบจ าลองของงานวิจัย
น้ีเลือกเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 2 เทคนิค ได้แก่  
1) การจัดกลุ่มแบบเคมีน และ 2) การจัดกลุ่มแบบ อีเอ็ม เพื่อท า
การแบ่งกลุ่มของข้อมูลการใช้งานของระบบเปิด – ปิดไฟ
อัตโนมัติผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของระบบเปิด – ปิดไฟ
อัตโนมัติ จ านวน 8064 เรคคอร์ด 
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3.1.1 ใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบเคมีน 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการจัดกลุ่มแบบเคมีน 
 

Attribute 
Full data 
(8064) 

Cluster 0 
(4758) 

Cluster 1 
(3306) 

Week Week1 Week2 Week1 
Day sun Sun Wed 
Hour 11.5 10 13 

Minute 27.5 27.5 30 
Light1 1 1 0 
Light2 1 1 1 
Light3 1 1 1 
Light4 1 1 0 

 
จากตารางที่ 2 ผลการทดลองการจัดกลุ่มแบบเคมีน พบว่ามีจัด
กลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม 
 
 กลุ่มที่ 1 พบว่ามีจ านวน 4758 เรคคอร์ด คิดเป็นร้อยล่ะ 59 
 สรุปได้ว่ากลุ่มของข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ที่สัปดาห์ที่ 2 วัน
 อาทิตย์ เวลา 10นาฬิกา 27 นาที หลอดไฟทั้งหมด
ไม่ได้ ท างาน 
 
 กลุ่มที่ 2 พบว่ามีจ านวน 3306 เรคคอร์ด คิดเป็นร้อยล่ะ 41 
 สรุปได้ ว่ากลุ่มของข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ที่  สัปดาห์ที่  1 
 วันพุธ เวลา 13 นาฬิกา 30 นาที หลอดไฟที่ท างาน
 ในช่วงน้ีคือ หลอดที่ 1 กับหลอดที่ 4 ส่วนหลอดที่ 2 และ 
 หลอดที่ 3 ไม่ได้ท างาน 
 
3.1.2 เทคนิคจัดกลุ่มแบบอีเอ็ม 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดลองจัดกลุ่มแบบอีเอ็ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 3 ผลการทดลองการจัดกลุ่มแบบอีเอ็ม พบว่ามีจัด
กลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม 
 

 กลุ่มที่ 1 พบว่ามีจ านวน 6660 เรคคอร์ด คิดเป็นร้อยล่ะ 83 
 สรุปได้ ว่ากลุ่มของข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ที่  สัปดาห์ที่  3 
 วันอังคาร เวลา 10 นาฬิกา 30 นาที หลอดไฟทั้งหมด
 ไม่ได้ท างาน 
 
 กลุ่มที่ 2 พบว่ามีจ านวน 1404 เรคคอร์ด คิดเป็นร้อยล่ะ 17 
 สรุปได้ ว่ากลุ่มของข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ที่  สัปดาห์ที่  1 
 วันศุกร์ เวลา 15 นาฬิกา 30 นาที หลอดไฟทั้งหมด
 เปิดท างาน 
 

4. ผลการทดลอง 
จากการเปรียบเทียบ ผลการทดลองการจัดกลุ่มแบบเคมีนและ
ผลการทดลองการจัดกลุ่มแบบอีเอ็ม พบว่าการจัดกลุ่มแบบอีเอ็ม
มีความถูกต้องของข้อมูลมากกว่าถึงร้อยล่ะ 83 ดังน้ันผู้วิจัยจึง
เลือกใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบอีเอ็มมาท าการวิเคราะห์แบบ
ละเอียด ดังต่อไปน้ี 
  
  1. การเปรียบเทียบการใช้งานของหลอดไฟใน 1 สัปดาห์ 

ภาพที่ 1 การใช้งานของหลอดไฟใน 1 สัปดาห์ 
 
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการท างานของหลอดไฟส่วนใหญ่อยู่
ที่วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attribute 
Cluster 0 
(6660) 

Cluster 1 
(1404) 

Week Week3 Week1 
Day Tue Fri 
Hour 10 15 

Minute 30 30 
Light1 1 0 
Light2 1 0 
Light3 1 0 
Light4 1 0 

 = 0 
 = 1 
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2. การเปรียบเทียบการใช้งานของหลอดไฟใน 1 วัน 
 

 
               หลอดที่ 1                         หลอดที่ 2 
 
 
 
 
 
 

หลอดที่ 3                         หลอดที่ 4 
 
 

 
ภาพที่ 2 การท างานของหลอดไฟหลอดที่ 1, หลอดที่ 2, 

        หลอดที่ 3, และหลอดที่ 4 
 
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า 
 1.) หลอดไฟหลอดที่ 1 ส่วนใหญ่ท างานในช่วงเวลา 
18.00 – 0.00 นาฬิกา 
 2.) หลอดไฟฟลอดที่ 2 ส่วนใหญ่ท างานในช่วงเวลา 
20.00 – 25.00 นาฬิกา 
 3.) หลอดไฟฟลอดที่ 3 ส่วนใหญ่ท างานในช่วงเวลา 
20.00 – 25.00 นาฬิกา 
 4.) หลอดไฟฟลอดที่ 4 ส่วนใหญ่ท างานในช่วงเวลา 
20.00 – 0.00 นาฬิกา 

 
5. ผลการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพความถูกต้องในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะหาอัลกอริทึมเพื่อท าให้ระบบสามารถ
ท างานได้อย่างถูกต้องและแม่นย าโดยใช้เทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูลการแบ่งกลุ่ม ผลการทดลองสรุปได้ว่าพบกลุ่มข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กันโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบเคมีนได้ 2 กลุ่ม 
และใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบอีเอ็มได้ 2 กลุ่ม โดยการจัดกลุ่ม
แบบเคมีนมีความถูกต้องของข้อมูลถึงร้อยล่ะ 83 และสรุปได้ดัง
ภาพที่ 3 
 

 
  

ภาพที่ 3 แสดงการท างานของหลอดไฟในแต่ละวัน 
 
จากภาพที่ 3 สรุปได้ว่าช่วงเวลาที่หลอดไฟท างานอยู่ระหว่าง
ช่วงเวลา 18.00 – 0.00 นาฬิกา และท างานมากที่สุดในวันศุกร์ 
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ 
 

6. สรุป 
จากการด าเนินการทดลองสรุปได้ว่าการน าวิธีการท าเหมือง
ข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์การท างานของ
ระบบเปิด - ปิดไฟอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ระบบสามารถท างานได้
อย่างถูกต้อง แม่นย า และท างานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยได้เลือก
เทคนิคการจัดกกลุ่มแบบอีเอ็มเม่ือเปรียบเทียบกับการจัดกลุ่ม
แบบเคมีแล้ว มีความแม่นย ากว่า โดยข้อมูลส่วนใหญ่ถึง 6660 
เรคคอร์ด จากข้อมูลทั้งหมด 8064 เรคคอร์ด คิดเป็นร้อยล่ะ 83  
จึงเหมาะสมต่อการน ามาใช้ในระบบเปิด - ปิดอัตโนมัติด้วย 
Google Assistant 
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บทคัดย่อ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสนได้มีการพยายามบังคับใช้
การสวมหมวกหมวกกันน็อกเม่ือขับขี่ จักรยานยนต์ภายใน
มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้น้ีต้องใช้บุคลากรและ
งบประมาณจ านวนมาก ดังน้ัน ผู้จัดท าโครงการน้ีจึงได้สร้าง
โปรแกรมตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกกันน็อกแบบอัตโนมัติจาก
ภาพถ่ายและวีดีโอ โดยผู้จัดท าได้ท าการเก็บข้อมูลบริเวณทางเข้า
ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน ผู้ท าได้ใช้ตัว
แบบการเรียนรู้เชิงลึกในการตรวจสอบว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์คน
ใดได้สวมใส่หมวกกันน็อกและใครไม่ได้สวมใส่ mAP (Mean 
Average Precision) ถูกใช้ในการวัดประสิทธิภาพของระบบ 
โดยค่า mAP ของระบบคือ 98.78% 
 
ค ำส ำคัญ: การเรียนรู้เชิงลึก, การตรวจจับวัตถุ, เว็บแอพพลิเคชั่น 
 

ABSTRACT 
Kasetsart university, Kamphaeng saen campus is 
enforcing motorcycling helmet law in the campus. 
However, this enforcement is cost and labor intensive. 
Thus, we propose a system that can detect the person 
who does not wear a helmet while motorcycling 
automatically from images or videos. The data used to 
train the system are collected at the main entrance of 
Kasetsart university, Kamphaeng saen campus. The 
deep neural network is used as the prediction model 
in this project. The metric of evaluation the model is 
mAP. The maP of our system is 98.78% 
 
Keywords: Deep Learning, Object Detection, Web 
Application 
 
 

1. บทน า 
ข้อมูลสถิติจากมูลนิธิเมาไม่ขับในปี 2561 ระบุว่า เกิดจาก
รถจักรยานยนต์สูงสุดร้อยละ 79.5 โดยเด็กและเยาวชน อายุ 15-
25 ปี เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดจาก
การขับขี่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อก 
เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 2,510 ราย หรือ เฉลี่ยวันละ 6.8 คน 

โดยในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน
การอ านวยความสะดวกในทุกๆด้าน เพื่อความสะดวกสบาย และ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว โดยหน่วยงานต่างๆ เริ่มน า
เทคโนโลยีต่างๆให้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เพราะมีความ
แม่นย า และรวดเร็ว โดย ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน ได้มีการขอความร่วมมือกับนิสิตในการสวม
หมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยของ
นิสิต จึงอยากจะน าระบบการตรวจจับการสวมหมวกกันน็อคเข้า
มาช่วยในการท างานของเจ้าหน้าที่ เป็นการช่วยให้ประหยัดเวลา
ในการท างานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณหน้า
ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ท าให้ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ ในการตรวจจับการสวมหมวก
กันน็อคง่ายยิ่งขึ้น  
 

2. งานที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหาการตรวจจับวัตถุเป็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับการมองเห็นของ
เครื่องจักรและการประมวลผลภาพ โดยระบบจะต้องท าการ
ก าหนดต าแหน่งและประเภทของวัตถุในรูปภาพ อัลกอริธึมที่ใช้
ในการแก้ปัญหาการตรวจจับวัตถุ สามารถท าได้หลายวิธีแต่วิธีที่
นิยมในปัจจุบันจะเก่ียวข้องกับการเรียนรู้เชิงลึก ในการทบทวน
วรรณกรรมน้ีจะพูดถึงแค่การเรียนรู้เชิงลึก 2 โมเดลเท่าน้ัน 

1. Region Proposals Convolution Neural 
Network (RCNN) 

2. YOLO ( You Look Only Once) 
Faster RCNN เป็น Region Proposals Convolution Neural 

331

mailto:kewalee251997@gmail.com
mailto:suradej.i@ku.th


The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

 

Network ประเภทหน่ึงโดยที่ Faster RCNN เป็นสถาปัตยกรรม
การตรวจจับวัตถุที่น าเสนอในปี 2015 โดย Ross Girshick, 
Shaoqing Ren, Kaiming He และ Jian Sund และเป็นหน่ึงใน
สถาปัตยกรรมการตรวจจับวัตถุ โดยใช้ convolution neural 
networks เหมือน YOLO (You Look Only Once) และ SSD 
(Single Shot Detector) 

Faster RCNN ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 : Convolution Layers 

ใน Layers น้ีเราจะ train filters เพื่อแยก features ที่
เหมาะสมของภาพ ตัวอย่างเช่น เราก าลัง  train filters ที่
เหมาะสมกับหน้าของมนุษย์ผ่านการเรียนรู้รูปร่างและสีที่มีอยู่ใน
ใบหน้าของมนุษย์ 
ส่วนที่ 2 : Region Proposel Network (RPN) 

RPN เป็น  neural network ขนาด เล็ กที่ เ ลื่ อ น ไป 
feature maps แผนสุดท้ายของ Convolution Layers และ
ท านายว่ามีวัตถุหรือไม่ และท านายขอบเขตของวัตถุเหล่าน้ัน 
ส่วนที่ 3 : Classes and Bounding Boxes prediction 

เราใช้ neural network เชื่อมต่อส่วนอ่ืน ๆ ที่เสนอ
โดย RPN และการท านายวัตถุ (การจ าแนก )และการตีกรอบ(การ
ถดถอย  [1] 

 
YOLO เป็น Convolution Neural Network โดยจะ

ท าการสกัดคุณลักษณะขั้นสูงของการมองเห็น  (high-level 
visual features) ออกมาจากน้ันจะท าการแบ่ง feature maps 
น้ีออกมาเป็น SxS เซลเพื่อท านายชนิดข้อมูล , ความน่าจะเป็น
ของประเภทข้อมูล และ bounding box ของแต่ละ cell เม่ือได้
ผลลัพธ์ของแต่ละ cell แล้วก็จะท าการน าผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละ
เซล์มารวมกันเพื่อเป็นผลลัพธ์สุดท้ายต่อไป [4] 
 

LabelImg เป็นเครื่องมืออธิบายประกอบภพกราฟิก 
ถูกเขียนใน Python และใช้ Qt ส าหรับส่วนประสานกราฟิก 
ค าอธิบายประกอบจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ XML ในรูป PASCAL 
VOC ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ใช้ โดย ImageNet นอกจากน้ียังรองรับ
รูปแบบ YOLO [2] 
 

Flask คือ  web framework ที่ เ ขี ยนขึ้ นมาส าหรับ
Python เพื่อใช้ร่วมกัน webserver เช่น Apache และจะได้รับ
การยอมรับจาก community we pages ชั้นน า เช่น Pinterest, 
LinkedIn      เป็นต้น โดย Flask ถูกเรียกว่า micro-framework 
เพราะว่า มันไม่ต้องการเครื่องมือ หรือ library อะไรมาก อีกทั้ง 
ไม่จ าเป็นต้องมี database ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม Flask ก็ยัง
รองรับการเพิ่ม extensions พิเศษได้ ถ้ามันรองรับ Flask [5] 
 

 HTML เป็นภาษาส าหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้
ภาษา HTML สามารถท าโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่าง ๆ 
เช่น Notepad, Editplus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือ
ช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver 
ซ่ึงอ านวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้
งานหรือทดสอบการท างานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม 
web browser เ ช่ น  IE Microsoft Internet Explorer  (IE), 
Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ  Netscape Navigator 
เป็นต้น [3] 
 

3. วิธีการ 
3.1 ข้อมูล 
ผู้ จัดท าได้ท าการเ ก็บข้อมูลบริ เวณทางเข้ าด้านห น้ าของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสนโดยท าการบันทึกภาพเป็น
ไฟล์ วีดี โ อ  ระห ว่าง วันที่ ถึ ง  15  กันยายน 2562  วันที่  1 
พฤศจิกายน 2562 ทั้งส่วนการสวมหมวกกันน็อค และ ไม่ได้สวม
หมวกกันน็อค ทั้งหมดจ านวน 284 รูป และ 8 วิดีโอ 

จากน้ันท าการดึงข้อมูลของภาพในแต่ละเฟรมวิดีโอ
เพื่อบันทึกออกมาเป็นไฟล์รูปภาพโดยตัวอย่างรูปภาพที่ใช้เป็นดัง
รูปภาพที่ 1 และ 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ตวัอย่างภาพการสวมหมวกันน็อค 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ตวัอย่างภาพไม่สวมหมวกันน็อก 

 
ตัวอย่างภาพที่ 1 และ 2 น้ันหากไม่ต้องการต าแหน่ง

ของวัตถุก็สามารถท าได้ในแบบเดียวกับปัญหาการแบ่งประเภท
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รูปภาพ (Image Classification) เน่ืองจากมีชนิดข้อมูลของวัตถุ
ในแต่ละรูปภาพเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามในภาพที่ 3 จะ
แสดงให้เห็นว่าในรูปหน่ึงรูปสามารถที่มีชนิดวัตถุคนละประเภท
ได้ ดังน้ันเราจ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาน้ีโดยการใช้ 
วิธีการตรวจจับวัตถุ object detection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาพการที่มีทั้งสวมหมวกกันน็อคและไม่สวมหมวก
กันน็อค จากซ้ายไปขวา จักรยานยนต์คนที่ 1 ไม่ได้สวมหมวกกันน็อค  แต่

คันที่ 2 สวมหมวกกันน็อค 
 

ขั้นตอนถัดไปเราจะต้องท าการอธิบายภาพ (image 
annotation) ในที่ น้ี เ ร าท าการอธิบายภาพอยู่ ในรูปแบบ 
PASCALVOC โดยซอฟแวร์ที่เราใช้ในการอธิบายภาพคือ image 
label โดยตัวอย่างของการ  image annotation ใน image 
label จะเป็นดังภาพที่ 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ตวัอย่างภาพการอธิบายภาพ(image annotation) ด้วย image 
label 

 
โดยข้อมูลส่งออก (output) ของโปรแกรม image 

label จะรูปในรูปแบบ PASCALVOC โดยจะถูกบันทึกในรูปแบบ 
XML ตัวอย่างข้อมูลภายใน XML จะเป็นดังภาพที่ 5 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ตวัอย่างข้อมูลภายใน XML 
 

ในภาพที่ 5 เป็นตัวอย่างของการ annotate ภาพที่ 3 
(คัดมาเพียงส่วนหน่ึงของไฟล์เพื่อให้ง่านต่อการอ่าน) ในภาพที่ 5 
เ ป็ นข้ อ มู ลกร อบรู ป  2 กร อบ  โ ด ยจะ เปิ ด ปิ ด โ ด ยแท็ ก 
<object></object> โดยข้อมูลที่ใช้ในโครงงานน้ีคือ ชนิดวัตถุ 
(<name></name>)และต าแหน่งของวัตถุ (bounding box 
<bndbox></bndbox >))  โดยที่ต าแหน่งของวัตถุจะถูกนิยาม
โดยตัวเลข 4 ตัวโดยความหมายตามตารางด้านล่าง 

ดังน้ันภาพที่ 5 ประกอบด้วย 2 วัตถุ วัตถุแรกคือบุคคล
ที่ไม่ใส่หมวกกันน็อก(No Helmet) โดยต าแหน่งคือ ค่า x ตั้งแต่ 
162 ถึง 1427 และค่า y ตั้งแต่ 1331 ถึง 2621 และอีกวัตถุหน่ึง
คือบุคคลทึ่สวมหมวกกันน็อก 
 

โดยเม่ือเราท าการอธิบายภาพทั้งหมดแล้ว เราจะสุ่มท า
การแยกข้อมูลออกมาเป็น 2 ส่วนคือชุดเรียนรู้และชุดทดสอบ 
โดยทั้งชุดเรียนรู้และทดสอบจะประกอบด้วยไฟล์รูปภาพและไฟล์ 
XML  
 
จากน้ันจะน าข้อมูลที่ได้น้ี upload ขึ้น Google Cloud เพื่อใช้ใน
การสอนโมเดลต่อไป 
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ตารางที่ 1 แสดงความหมายของข้อมูลที่ใชใ้นโครงงานนี้ใน PASCALVOC 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ 

ปัญหาสุดท้าย นอกจากผู้ท าโครงการน้ีจะสร้างตัวแบบ
ท านายการตรวจจับหมวกกันน็อกแล้ว ผู้จัดท ายังได้สร้างเว็บ
แอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการเดโมผลงานชิ้นน้ี โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนามีดังน้ี 
 
3.3 การสอนตัวแบบท านาย 

YOLOV3 ถูกใช้เป็นตัวแบบในการท านายต าแหน่งของวัตถุ
ภ า ย ใ น ภ า พ  YOLOV3 เ ป็ น  deep convolution neural 
network แบบหน่ึงดัง น้ันการสอนโมเดลขนาดใหญ่แบบ 
YOLOV3 มักจะมีปัญหาหลัก 2 ประการคือ 

1. YOLOV3 ต้องการข้อมูลจ านวนมากในการเรียนรู้ 
หาจ านวนข้อมูลที่ใช้สอนน้อยกว่าจ านวนพารามิเตอร์เกินไปจะ
ท าให้เกิดปัญหาโอเวอร์ฟิตติ้ง (over-fitting) 

2.  ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการสอนจ าเป็นจะต้องมีประสิทธิภาพ
สูง 
 
ปัญหาประการแรกสามารถแก้ได้ด้วยการใช้ pre-

trained โ ม เ ด ลของ  YOLOV3 เ น่ื อ ง ซ่ึ ง จะ ท า ใ ห้ จ า น ว น
พารามิเตอร์ที่ต้องเรียนรู้ลดลง ดังน้ันจ านวนข้อมูลที่ต้องใช้ใน
การสอนก็จะลดลงด้วย 

ปัญหาประการที่สองสามารถแก้ได้ด้วยการใช้ free 
cloud computing service เช่น google cloud โดยผู้จัดท าจะ
ท าการอัพโหลดข้อมูลและโค้ดขึ้นไปบน google cloud และท า

การรันโค้ดสอนโมเดลผ่าน google colab โดยไลบลารี่ส าคัญที่
ต้องติดตั้งเพิ่มเติมบน google colab เช่น 

1. Opencv 

2. ImageAI 
โดยผู้จัดท าได้ท าการสอน YOLOV3 จ านวนทั้งสิ้น 20 

epoch 
เม่ือท าการสอนเสร็จจะได้ข้อมูล parameters ของ 

YOLOV3 ใ น รู ป แ บ บ  numpy array แ ล ะ ข้ อ มู ล  hyper 
parameter ของ--โมเดลในรูปแบบ JSON  
 
เม่ือได้ parameters และ hyper parameters ของ YOLOV3 
ผู้จัดท าได้ท าการดาวน์โหลดกลับมาที่ local server เพื่อพัฒนา
ระบบต่อไป 
 
3.4 ขั้นตอนการท างานและสถาปัตยกรรมระบบ 

 
ภาพที่ 6 ภาพการท างานของระบบ 

 
ผู้ใช้ระบบจะน าเข้าข้อมูลรูปภาพผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้

และผ่านเข้าไปยังโปรแกรมตรวจจับการสวมใส่หมวกกันน็อก 
จากน้ันโปรแกรมจะประมวลผลรูปด้วยตัวแบบ YOLOV3 ที่
เรียนรู้บน Google cloud และถูกดาวน์โหลดลงมา โดนผลลัพธ์
จะเป็นรายการของวัตถุที่ตรวจพบและต าแหน่งพร้อมทั้งความ
น่าจะเป็น 

ช่ือ tag ความหมาย ตัวอย่างค่า 
object ประเภทของวัตถุ No 

Helmet 
Xmin ค่า x ขอบด้านซ้ายของกรอบที่

นิยามต าแหน่งของวัตถุ 
 

162 

Ymin ค่า y ขอบด้านบนของกรอบที
นิยามต าแหน่งของวัตถุ 
 

1331 

xmax ค่า x ขอบด้านขวาของกรอบที่
นิยามต าแหน่งของวัตถุ 
 

1427 

ymax ค่า y ขอบด้านล่างของกรอบที่
นิยามต าแหน่งของวัตถุ 
 

2621 

ฝั่ง Client (Web UI) ฝั่ง Server 
HTML Python 
CSS Anaconda 
JAVA Script Tensorflow 

 Keras 
 ImageAI 
 Flask 
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ภาพที่ 7 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 
ผู้ใช้ระบบเช่นหัวหน้ารักษาความปลอดภัยสามารถอัพ

โหลดข้อมูลเข้าไปในระบบผ่าน web browser บน pc หรือมือ
ถือโดยข้อมูลจะถูกส่งผ่านระบบเครือข่ายไปที่ server และท า
การประมวลผลที่เว็บเซอร์วิสการตรวจจับวัตถุโดย YOLOV3 โดย
ผลลัพธ์จะรายการของวัตถุที่ตรวจพบและต าแหน่งพร้อมทั้ง
ความน่าจะเป็น 
 

4. ผลการทดลอง 
ในการวัดว่า ผลการท านายของกล่องท านายเป็นค าตอบถูกต้อง
หรือไม่ จะท าการเทียบว่ากล่องที่ท านายใกล้เคียงกับกล่อง
ค าตอบที่ถูกต้องเท่าใดเท่าใด โดยตัววัดที่ใช้วัดการใกล้เคียงน้ี
เรียกว่า IoU (Intersection over Union)   
 
IoU เป็นอัตราส่วนของพื้นที่อินเทอร์เซคกันกับพื้นที่ที่ยูเน่ียนกัน 
ดังภาพที่ 8  สมมุติว่ากล่องที่มีขอบสีฟ้าเป็นกล่องที่ระบบท านาย
และกล่องขอบสีแดงคือค าตอบที่ถูกต้อง พื้นที่สีเขียวคือพื้นที่อิน
เทอร์เซค ในขณะที่พื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่ที่ยูเน่ียนกัน 
 
ในกรณีประเภทวัตถุในแท็ค <object></object> (ในตารางที่ 
1) ไม่ตรงกับประเภทวัตถุที่ท านาย IoU จะมีค่าเป็น 0 โดย
ปริยาย หรือสามารถตีความได้ว่าท านายวัตถุผิดประเภท 
 
โดยอุดมคติเราต้องการให้ชนิดข้อมูลท านายถูกต้องและกล่อง
ของการท านายซ้อนทับพอดีกับกล่องค าตอบที่ถูกต้อง ในที่น้ีค่า 
IoU จะได้ออกมาเป็น 1 เน่ืองจาก ค่า intersection จะเท่ากับ 
union 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 วิธีการค านวณค่า IoU 
โดยในการวัดผลน้ี เม่ือค่า IoU เกิน 0.5 จะถูกประเมินว่าถูกต้อง 

โดยเม่ือผู้จัดท าได้ท าผลการทดลองได้ผลลัพธ์ของค่า 
mAP ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่า Mean Average Precision ของแต่ละชนิดวัตถุ

โดยที ่Overall คือค่ารวม 
Classes mAP 
Helmet 99.32% 

No Helmet 98.25% 
overall 98.78% 

 
ผู้จัดท าได้ท าการสร้างเดโมในรูปเว็บแอพพลิเคชั่นดัง

ภาพที่ 9, 10และ11 อีกด้วยโดยภาพที่ 9 เป็นหน้าจอเริ่มต้น 10 
เป็นตัวอย่างผลท านายแบบรูปภาพ และ 11 เป็นผลลัพธ์แบบ
วีดีโอ  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 9  
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 

เก็บ
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ภาพที่ 11 
 

5. สรุปผล 
ผู้จัดท าได้ท าการสร้างระบบที่สามารถตรวจจับการสวมหมวก
กันน็อคอัตโนมัติโดยระบบมีความแม่นย าถึง 98% นอกจากน้ัน 
ผู้จัดท ายังได้สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการเดโมอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันปัญหาในการวัดองศาการเดินที่ผิดรูปของมนุษย์โดยทั่วไป
จะใช้การวัดองศาด้วยสายวัดซ่ึงมีความเคลื่อนสูงและยังไม่สะดวก 
การบันทึกผลข้อมูลไม่แม่นย าและมีความล่าช้าในการน ามาใช้งาน
เกิดความผิดพลาดได้ง่าย การน าชุดโปรแกรมเซ็นเซอร์ตรวจการ
เคลื่อนไหวจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่า ดังน้ันปัญหาพิ เศษน้ีจึง
ออกแบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่สามารถตรวจวัดองศา
การเดิน โปรแกรมจะถูกพัฒนาด้วยภาษา C# และมีการส่งข้อมูล
ผ่านสัญญาณ Wi-Fi เข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงค่าและบันทึกค่า
องศาการเคลื่อนไหว ชุดเซ็นเซอร์จะมีการเก็บข้อมูล 3 ต าแหน่ง คือ 
ส่วน เท้า หน้าแข้ง  และขาบน ท าให้แสดงค่าการเคลื่อนไหวได้
อย่างละเอียด มีการใช้งานที่สะดวกและออกแบบให้เหมาะสมกับ
สรีระคนไทย 

ABSTRACT

To solve the problem of human error. The measure of 
the degree of the gauge is measured using angled gauge, 
which is highly inaccurate and inconvenient to the 
physician. Data recording cannot be analyzed 
immediately. Incorrect recording of the data, therefore, 
the use of a walking sensor is more effective. But the 
import of sensors from overseas is expensive. In this 
special issue, a walking sensor can be designed to 
measure walking degrees to monitor patient walk. The 
program is developed in c # and sends data as a wi-fi 
signal to the notebook computer to collect the walking 
distance from the test kit. It can store the walking value 
thoroughly. Easy to use and designed to fit the physique 

of Thai people, and easy to carry. It is an ideal choice 
for reducing the cost of importing equipment from 
abroad. 

1. บทน า
ท่าทางการเดินที่ผิดรูปแบบของมนุษย์ท าให้เกิดปัญหาการใช้ข้อเข่า
และข้อเท้าในการรับน้ าหนัก อาจท าให้เกิดการเสื่อมสภาพของ
รยางค์ขารวมถึงอายุการท างานของข้อเข่าและข้อเท้า จากปัญหา
ดังกล่าวการรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันได้มีการน าชุดโปรแกรมเซ็นเซอร์
ตรวจการเดินเข้ามาช่วยเป็นอีกวิธีหน่ึงในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ
ข้อเท้าและข้อเข้าเสื่อมในปัจจุบัน พบปัญหาในการตรวจวัดหรือ
จัดเก็บข้อมูลที่ยุ่งยากส่งผลท าให้มีข้อมูลที่ผิดพลาดได้นอกจากน้ี
ข้อมูลที่ได้อาจไม่แม่นย าพอที่ผู้เชี่ยวชาญจะวินิจฉัยการรักษาการน า
ชุดเซ็นเซอร์มาใช้จึงช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยในปัจจุบัน  

การน าเทคโนโลยีชุดโปรแกรมเซ็นเซอร์ตรวจการเดิน 
ช่วยเก็บข้อมูลองศาการเดิน เพื่อน าข้อมูลการก้าวเท้ามาศึกษาและ
ให้แพทย์เฉพาะทางวิเคราะห์ข้อมูล โดยแพทย์เฉพาะทางสามารถ
วิเคราะห์องศาการก้าวได้อย่างแม่นย าจึงช่วยให้แพทย์เฉพาะทาง
วินิจฉัยผู้รับการรักษาการเดินได้อย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น การพัฒนาการพัฒนาชุดโปรแกรมเซ็นเซอร์จับการเดินจะ
ใช้งานโดยการสวมสายรัดเข้ามาช่วยเหลือในการติดตั้งเซ็นเซอร์เข้า
กับร่างกายมนุษย์ เพื่อให้เซ็นเซอร์จัดเก็บข้อมูลได้ครบทุกส่วนท าให้
ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลจะถูกส่งด้วยเทคโนโลยีไวไฟ
เป็นตัวส่งค่าที่ได้จากการจัดเก็บไปยังคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมา
ให้สามารถใช้งานได้กับสรีระของคนเอเชีย 
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 การเดิน 
แม้ว่าการเดิน [1] จะไม่ได้เผาผลาญพลังงานได้ดี เม่ือเทียบกับการ
ออกก าลังกายด้วยวิธีอ่ืน แต่หากออกก าลังกายด้วยการเดินอย่าง
สม่ าเสมอและมาพอในแต่ละสัปดาห์ ร่างกายขก็จะแข็งแรงขึ้นอย่าง
แน่นอน มีงานวิจัยออกมายืนยันแล้วว่า หากเดินเร็วในระดับที่หัวใจ
เพิ่มอัตราการเต้นได้  จะช่วยในเรื่องของความดันโลหิตได้เป็นอย่าง
ดี แต่ถ้าหากคุณสามารถท าได้ทุกวันจะช่วยในเรื่องของสมดุล
น้ าตาลในร่างกาย และเพิ่มปริมาณไขมันที่ดีภายในร่างกายอีกด้วย  

2.2 เซ็นเซอร์ SparkFun 9DoF Razor IMU M0 

เป็น เซ็น เซอร์  Spark Fun 9DoF IMU M0 ที่ รวม เอาไมค์ โคร
โพรเซสเซอร์ SAMD21 มาพร้อมเซนเซอร์ 9  UoF ของ MPU-
9250 เพื่อสร้างหน่วยวัดค่าเฉื่อยที่ มีขนาดเล็กและสามารถตั้ง
โปรแกรมได้ สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อท าการตรวจสอบและบันทึก
การเคลื่อนไหวส่งมุมออยเลอร์ผ่านพอร์ตอนุกรม 

2.3 WIFIesp8266 

อุปกรณ์ส่งสัญญาณ  ESP8266 คือโมดูล Wi-Fi ที่ มีความพิเศษ
ตรงที่ตัวมันสามารถโปรแกรมลงไปได้ ท าให้สามารถน าไปใช้งาน
แทนไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 

2.4 TP link wireless M7350  

เป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ wi-fi [2] โดยจะท าการรับค่าจากตัว
เซ็น เซอร์แล้วส่ งข้อ มูลผ่าน TP link wireless M7350 เข้ าสู่
คอมพิวเตอร์เพื่อน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงจัดเก็บข้อมูล
ลงในคอมพิวเตอร์ 

2.5 Wi-Fi  

เทค โนโลยี  Wi-Fi [3] ก็คือองค์กรห น่ึง ที่ ทดสอบผลิตภัณฑ์ 
Wireless Lan ห รื อ ร ะ บ บ  Network แ บ บ ไร้ ส าย  ภ าย ใต้
เทคโนโลยีการสื่อสาร ภายใต้มาตราฐาน IEEE 802.11 

2.6 Latium ION 400MLA 3.7V 

เป็นแหล่งพลังงานหลักส าหรับตัว เซ็นเซอร์ SparkFun 9DoF 
Razor IMU M0 รวมถึงตัวส่งสัญญาณ  wi-fi ในตัวเซนเซอร์ ซ่ึง
ลั กษ ณ เด่ งของแบ ต เต อรี่  Latium [4] มี อั ต ราการ ไห ลสู ง
แพลตฟอร์มเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้าที่มีมากกว่า3.4โวลต์ 

 

2.7 ภาษา C# 
ภาษา C# [5] เป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบ multi-paradigm ซ่ึง
มีรูปแบบภาษาที่ตายตัวและเป็นรูปแบบบังคับในการเขียน มี
ฟังก์ชัน และยังเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเป็นแบบ
ออบเจ็ค 
2.8 Unity 3D 
Unity [6] เป็ น โป รแกรม เอน จ้ินส าห รับ การสร้ างเกม ซ่ึงใน
ช่วงแรกๆ Unity จะรองรับพอร์ทเกมบน Windows, OS  แต่ใน
ปัจจุบันได้มีการเพิ่มความสามารถของ Unity ให้รองรับพอร์ทบน
แพลตฟอร์มอ่ืน ๆ 
2.9 Arduino  
บ อ ร์ ด  Arduino เ ป็ น บ อ ร์ ด ไ ม โ ค ร ค อ น โท ร เล อ ร์ ตั ว
บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายดังน้ันจึงเหมาะ
ส าหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนา
ต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีก  

บทที่ 3 วิธีการด าเนินการ 
3.1 โครงสร้างและการออกแบบโปรแกรม 
ผู้พัฒนาท าการออกแบบโครงสร้างระบบดังภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างระบบ 
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โปรแกรมตรวจจับลักษณะการเดินการท างานเริ่มต้นจากการติดตั้ง
เซนเซอร์บนร่างกายของผู้ป่วย จุดที่ติดตั้งเซ็นเซอร์มีด้วยกันทั้งหมด 
3 จุด ได้แก่  ขาส่วนบน หน้าแข้ง และเท้า เม่ือเซ็นเซอร์เคลื่อนไหว 
จะท าการส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ Wi-fi เข้าสู้คอมพิวเตอร์ผ่านตัว
กระจายสัญญาณ โปรแกรมตรวจลักษณะการเดินเพื่อที่จะใช้
ประมวลผลลัพธ์ออกมาเป็นค่าต่าง ๆ จากน้ันค่าทั้งหมดจะถูกส่งไป
จัดเก็บไว้บน Database การจัดการ WiFi เป็นการจัดการ port 
การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ WiFi การแสดงผลหน้าจอ จะแสดงผล
การตรวจให้หมอที่ดูแลผู้เข้าตรวจได้รับผลจากการตรวจว่าผู้เข้า
ตรวจมีลักษณะองศาการก้าวเดิน หรือมีข้อบกพร่องตรงไหน 

3.2 การท างานของระบบเก็บค่าจากการเดิน

 

ภาพที่ 2 Sequence Diagram การเก็บค่าจากการเดิน 

หลังจากเปิดหน้าตั้งค่า sensor ให้ปรับค่า sensor ให้ตรงตามที่
ต้องการในแต่ละจุดจากน้ันกด  save เพื่อรับค่าจากเซนเซอร์ 
เซนเซอร์จะส่งค่า Pitch,Roll,Yaw แล้วหลังจากกด save ข้อมูลจะ
โดนตัดค่าออกไป แล้วน าค่าออกมาแสดงข้อมูลเป็น output 

3.3 การออกแบบหน้าต่างโปรแกรม  

หน้าเข้าสู้ระบบ เม่ือADMINได้ท าการลงทะเบียนให้แก่
แพทย์แล้ว แพทย์ ก็น าUsername และ Password ที่ADMIN 
สมัครให้มาเข้าสู่ระบบ เพื่อที่จะดูรายละเอียดภายในโปรแกรม ดัง
ภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบ 

หน้าลงทะเบียน ส าหรับโปรแกรมตรวจลักษณะการเดิน 
ADMIN ต้องเป็นคนกรอกชื่อ นามสกุล และสมัครUsername 
Password ให้แก่แพทย์ ก่อนที่แพทย์จะเริ่มต้นใช้งาน ดังภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงส าหรับการลงทะเบียน 

หน้าเพิ่มผู้รับการตรวจ พอแพทย์เข้าสู่ระบบ จะเข้ามาสู่
ห น้าต่ างเพิ่ มผู้ ป่ วย โดยการกดปุ่ ม  Add Patient ในห น้าจอ
โปรแกรม ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงการเพิ่มผู้ป่วย 

 หน้ากรอกประวัติผู้รับการตรวจหน้ากรอกประวัติผู้รับ
การตรวจ แพทย์จะท าการกรอกรายละเอียดของผู้เข้ารับการตรวจ 
โดยจะมีหน้าต่างแสดงดังภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6 หน้าต่างแสดงการกรองข้อมูลของผู้เข้าตรวจ 

หน้าต่างผู้ เข้าตรวจ พอแพทย์กรอกประวัติ เสร็จค่า
ประวัติผู้ป่วยจะเข้ามาอยู่ในตรางการตรวจวัด องศาการเดินของผู้
เข้าตรวจ ดังภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 7 หน้าตรางประวัติผู้เข้าตรวจ 

หน้าตั้ งค่ า sensor ที่ ใช้ ในการตรวจ  พอแพทย์กด 
START แพทย์จะต้องท าการเช็คตัว sensor ที่จะใช้ในการตรวจซ่ึง
ค่ามาตรฐานของsensor คือ 0 ก่อนที่ผู้เข้ารับการตรวจจะขยับขา 

แพทย์ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่า sensor ทั้ง3จุด มีค่าเริ่มเป็น0แล้ว 
จึงจะกดเริ่มตรวจ ดังภาพที่ 8 

 

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงการตั้งค่า sensor ที่ใช้ในการตรวจ 

 หน้าเริ่มตรวจโปรแกรมจะท าการบันทึกข้อมูลองศาการ
เดินของผู้เข้ารับการตรวจ ดังภาพที่ 9

 

ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงการเริ่มตรวจ 

หน้าแสดงองศาการก้าวเดินรวมถึงกราฟแพทย์จะเห็นค่า
ทั้งหมดที่ได้รับจาก sensor แล้วถ้าแพทย์อยากเห็นกราฟที่ได้จาก
การตรวจให้แพทย์กด แสดงกราฟ จากน้ัน โปรแกรมจะแสดงกราฟ
การตรวจของผู้เข้ารับการตรวจรลักษณะการเดิน ดังภาพที่ 10  

 

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงค่าองศาและกราฟ  
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หน้าแสดงการอัพเดทข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจแพทย์
จะใช้ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้ารับการตรวจ 
เช่น ชื่อ นามสกุล ส่วนสูง น้ าหนัก ของผู้เข้ารับการตรวจให้ตรง
ตามข้อมูลส่วนตัวในปัจจุบัน ดังภาพที่ 11  

 

ภาพที่ 11 หน้าขอแสดงการอัพเดทข้อมูลของผู้เข้าตรวจ 

3.4 การเช่ือมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับตัวโปรแกรม 

พอติดตั้งเซ็นเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท าการเปิด Tp Link Pocket 
WIFI เพื่อท าการเชื่อมเซ็นเซอร์กับสัญญาณ WIFI จากน้ันให้ท าการเชื่อม
โน้ตบุ๊คเข้ากับ Tp Link Pocket WIFI โดยสามารถตรวจสอบได้ว่ามี
ข้อมูลองศาจากเซ็นเซอร์ไหลเข้ามาในโปรแกรมหรือไม่ 

 

ภาพที่ 12 การสร้าง Input Field ส าหรับรับค่าเซ็นเซอร์ 

3.5 การเก็บค่าองศาการเดินจากเซ็นเซอร์ 

หลังจากท าการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับโปรแกรมแล้วให้ท าการเขียน
โค้ดเพื่อเอาค่าจากเซ็นเซอร์ไปเก็บในดาต้าเบสเพื่อที่จะน าค่าองศา
การเดินเน้ันมาค านวณเป็นผลลัพธ์ต่อไป ให้ท าการเขียนโค้ดที่ไว้ใช้

น าค่าเก็บในดาต้าเบส 

 

ภาพที่ 13 การเขียนโค้ดเพื่อน าค่าเซ็นเซอร์เก็บไว้ในดาต้าเบส 

3.6 การน าค่าที่ได้มาค านวณผลลัพธ์ 

หลังจากเก็บค่าไว้ในดาต้าเบสแล้วให้ท าการเรียกใช้เพื่อที่จะน าค่า
น้ันออกมาค านวณผลลัพธ์โดยจะต้องท าการเขียนโค้ดเอาไว้ก ากับ
เซ็นเซอร์ทุกตัวที่ท าการเก็บค่า เพื่อให้ง่ายต่อการดึงค่าจากดาต้า
เบสมาใช้ โค้ดที่ใช้ส าหรับการดึงค่าออกมาค านวณผลลัพธ์จะเป็น 
ดังภาพที่ 13

 

ภาพที่ 14 การน าค่าที่ได้มาค านวณผลลัพธ์ 

3.7 การค านวณผลลัพธ์โดยหาเฉลี่ย 

หลังจากดึงค่าออกมาแล้วให้ท าการน าค่าที่ได้มาค านวณผลลัพธ์โดย
การน าค่าจาก acx มาเฉลี่ยกัน 5 ค่าเพื่อที่จะหาจุด Impact เพื่อ
น าจุด Impact น้ันไปหาก้าวว่าการเดินในครั้งน้ันเดินทั้งหมดก่ีก้าว 
และ พอรู้ก้าวก็จะน าเอาจุด Impact ของ acx ไปเทียบหาค่าจาก 
Gyroscope แกน pitch ให้ได้ค่าองศาในการลงเท้าออกมา โค้ดที่
ใช้ส าหรับการเฉลี่ย 5 ค่า จะเป็นดังภาพที่  3.26 และโค้ดที่ ใช้
ส าหรับหาค่ามากที่สุดของแต่ละก้าวออกมา 
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ภาพที่ 15 การน าค่า acx มาเฉลี่ยหาค่า 

การเทียบกราฟใน Microsoft Excelหลังจากได้ค่ามาก
ที่สุดออกมาแล้วจะได้องศาของก้าวแต่ละก้าวตามมาด้วย โดยการที่
จะได้ค่าองศาในแต่ละก้าวน้ันต้องมีการก าหนดเบสไลน์ของข้อมูล
โดยที่มาของเบสไลน์สามารถท าได้ โดยการเทียบกับกราฟใน 
Microsoft Excel ตัวอย่างกราฟจากโปรแกรม Excel ดังภาพที่ 15 
การเขียนโค้ดก าหนดเบสไลน์ส าหรับหาค่าองศาจะเป็น ดังภาพที่ 
16  

 

ภาพที่ 16 ตัวอย่างกราฟที่ได้จากโปรแกรม Excel 

 

ภาพที่ 17 การเขียนโค้ดส าหรับก าหนดเบสไลน์ส าหรับหาค่าองศา 

 

 

3.8 การค านวนผลแล้วแสดงผลลัพธ์ 

ท าการเขียนโปรแกรมการน าค่าที่ค านวณแล้วออกมา
แสดงเป็น Output ส าหรับโปรแกรมโดยในการแสดงค่าน้ันจะต้อง
ท าการสร้างหน้า List view ขึ้นมาเพื่อน าค่าผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดง 
ตัวอย่างหน้าList viewผลลัพธ์ จะเป็นดังภาพที่ 10 และการเขียน
โค้ดส าหรับเอาค่ามาค านวณกันและเอาออกมาแสดงในList view
จะเป็น ดังภาพที่ 18 นอกจากน้ีโปรแกรมยังสามารถเอากราฟของ
การเดินในครั้งน้ัน ๆ     มาแสดงอยู่ในหน้าผลลัพธ์ได้อีกด้วย โดย
โค้ดที่ใช้ในการดึงเอากราฟการเดินของแต่ละครั้งออกมาน้ัน จะเป็น
ดังภาพที่ 19 

 

ภาพที่ 18 การเขียนโค้ดส าหรับเอาค่าองศาการเดินมาค านวณ 

 

ภาพที่ 19 การเขียนโค้ดน ากราฟออกมาแสดงในโปรแกรม 

4. ผลการด าเนินการ  

4.1 กล่องใส่เซ็นเซอร์ 

โดยกล่องน้ันจะท าการปริ้นโดยเครื่องปริ้นสามมิติ โดยจะมีการ
ออกแบบกล่องให้พอดีกับตัวเซนเซอร์รวมถึงเป็นการป้องกันไม่ให้
เซนเซอร์เกิดความเสียหายต่อตัวเซนเซอร์โดยกล่องมีขนาด กว้าง 
3.5 ซม. ยาว 4.7 ซม. สูง 2.5 ซม. 
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ภาพที่ 20 กล่องใส่เซ็นเซอร์ 

4.2 การติดตั้งเซ็นเซอร์บนร่างกาย 

การติดตั้งเซ็นเซอร์ต้องติดตั้งที่บริเวณขาขวาของผู้ป่วยโดยจะท า
การติดบริเวณ ต้นขา หน้าแข้ง และเท้าหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว
ให้ท าการปรับค่าให้ตรงตามที่โปรแกรมต้องการ 

 

ภาพที่ 21 การติดตั้งเซ็นเซอร์บนร่างกาย 

เซ็นเซอร์จะท าการส่งค่ามาทั้งหมด 7 ค่า ได้แก่ เวลา, accX, accY, 
accZ, Gyropitch, Gyroyaw, Gyroroll โด ย ค่ า ที่ น า ม าคิ ด มี
ทั้ งหมด  4  ค่ า คื อ  accX, accY, accZ และ  Gyropitch,accX, 
accY, accZ เอามาใช้เพื่อหา จุด  Impact เพื่อใช้ในการนับก้าว 
สูตรที่น ามาใช้ในการค านวณหาจุด Impact คือ สูตรรวมแรงเว็ก
เตอร์ดังรูป 

√𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2  

 

ภาพที่ 22 ค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์เม่ือน ามาใส่ 
ในโปรแกรมMicrosoft Excel 

การทดลองได้สุ่มผู้เข้าทดสอบเป็นนักศึกษาของสจล. ที่มีอายุ 22 ปี 
สภาพร่างกายปกติจ านวณ 1 คน ท าการเดิน 2 ครั้งเพื่อที่ดูค่าที่ได้
จากการเดินในแต่ละครั้ง ในจ านวนก้าวทั้งหมด 7 ก้าว ทั้ง 2 ครั้ง 
โดยมีการติดเซ็นเซอร์ที่ตัวผู้เข้าทดสอบทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ ต้นขา 
หน้าแข้ง และเท้า 

4.3 ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม 

ตารางที่ 1 ค่าที่ได้จากการเดินครั้งที่ 1 

  

ตารางที่ 2 ค่าที่ได้จากการเดินครั้งที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก้าว องศาตอน
ลงเท้า 
มุมที่ได้
จากเท้า 

องศาตอน
ลงเท้า 

มุมที่ได้จาก
ข้อพับขา 

องศาหลัง
ลงเท้า 
มุมที่ได้
จากเท้า 

องศาหลัง
ลงเท้า 

มุมที่ได้จาก
ข้อพับขา 

1 24.899 4.216 15.445 24.092 
2 68.654 8.227 6.927 10.873 
3 6.27 17.381 8.604 22.81 
4 29.747 8.102 18.282 12.119 
5 16.284 3.872 17.509 1.709 
6 20.271 1.242 22.874 1.604 
7 29.645 4.232 23.983 2.542 

ผลเฉลี่ย
มุมในแต่
ละก้าว 

27.96 6.75 16.232 10.82 

ก้าว องศาตอน
ลงเท้า 

มุมที่ได้จาก 
เท้า 

องศาตอน
ลงเท้า 

มุมที่ได้จาก
ข้อพับขา 

องศาหลังลง
เท้า 

มุมที่ได้จาก
เท้า 

องศา
หลังลง
เท้า 

มุมที่ได้
จากข้อ
พับขา 

1 25.53 42.7 5.89 16.57 
2 91.23 17.02 67.86 5.92 
3 23.25 8.17 19.95 4.12 
4 12.29 11.29 17.31 2.86 
5 9.59 24.97 15.16 17.74 
6 24.38 18.87 20.4 13.34 
7 29.22 8.3 26.65 1.51 

ผลเฉลี่ยมุม
ในแต่ละก้าว 

30.78 18.76 24.74 8.87 
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5. สรุปผล 

โปรแกรมชุดตรวจลักษณะท่าทางการเดิน สามารถช่วยให้แพทย์
เฉพาะทางน้ันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการก้าวเดินได้สะดวก และมี
ความแม่นย ามากขึ้นโดยตัวเซ็นเซอร์น้ันจะท าการวัดองศาอุปกรณ์
เซ็นเซอร์น้ันจ าตรวจวัดองศาการก้าวเดินของแต่ละบุคคลเพื่อ
วิเคราะห์องศาของการก้าวเดินเพื่อให้แพทย์เฉพาะทางสามารถ
วิเคราะห์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะท าการวัดองศาการก้าว
เท้าแต่ละรอบเพื่อมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผู้ที่เข้าตรวจมีปัญหา
การเดินที่ผิดรูปหรือไม่ จากการทดสอบโปรแกรมสามารถค านวน
ผลลัพธ์ออกมาได้และค่าที่ได้น้ันถูกต้อง ท าให้แพทย์เฉพาะทางหา
สาเหตุของผู้ป่วยได้แม่นย า 

6. กิตติกรรมประกาศ 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to develop an effective tool 

based on mobile computing and tangible technology to 

assist children’s computational thinking skills. By 

employing physical objects---in this case a robot car, 
people, particularly school students, are encouraged to 

learn computer science concepts without being intimidated 

by text-based complicated syntax. For mobile computing, 

Android OS was selected over iOS for wider accessibility. 

The application contains various puzzles with a set of 

solvable commands in blocks. The commands from the 

mobile application are sent to the Arduino-controlled robot 

via bluetooth connection. The combination of mobile-

application and tangible robot car could increase the 

children’s interest and inspire them to learn more about 

computer science and computational thinking.  

Index Terms—Arducation Bot; Education; Android; 
Arduino; Coding; Computer Science; Computational 

Thinking 

 

1. INTRODUCTION 

 

The first step in the global efforts to prepare children in 

today’s fast changing world is to equip them with 

knowledge in computer science. Ministries of education 

worldwide have added computer programming and 

computation thinking in their curriculums. Computational 

thinking is a systematic problem solving, using computer 
science concepts like abstraction and decomposition. Such 

skills are essential for the digital age in today’s modern 

world [1]. However, most schools still do not have access 

to enough personal computers in order for schools to be 

able to offer coding as a class.  

 

Phetsrikarn [2] proposed a combination of mobile iOS 

application and robot car to promote computational 

thinking skills in children, and demonstrated its feasibility 

in a cross-cultural setting in [3]. This work extends 

Phetsrikarn’s initiatives by creating a mobile application 
for Android OS. The robot in this work was also modified 

to improve its performance with a  proportional–integral–

derivative (PID) controller to ensure a more robust 

locomotion of the robot. Users could still enjoy solving the 

puzzles by writing short snippets of code to achieve pre-

specified goals using a visual programming language 

similar to Blocky and Logo. Such drag-and-drop interface 

has been known to be more user-friendly than a text-based 

programming. 

 
The organization of this paper is as follows: Section 2 

presents technical background and related research, Section 

3 illustrates the design and implementation, Section 4 

shows the results of the study, and Section 5 presents this 

study’s conclusion. 

 

2. TECHNICAL BACKGROUND 

 

The robot in this study was inspired by two main robots: 

Arducation Bot and the Arduino Line Follower Robot. 

  

Arducation bot [2], [3] is a collaboration between 
educational robotics and mobile application. It was 

designed to be a teaching platform to introduce 

computational thinking concepts to children. But instead of 

building an iOS application with Swift for the mobile 

tablet, Android Kotlin is used. 

 

Arduino Line Follower Robot [4] is the robot that moves 

along the black line. It is one of the first robots for students 

and beginners who want to have a hand-on experience with 

robotics. The principle of line following is straightforward. 

By using two IR sensors, which consists of IR LEDs and 
photodiodes, placing in a reflective way i.e. side – by – side, 

whenever they come into proximity of a reflective surface, 

the light emitted by the IR LEDs will be detected by the 

photodiode. This technique is commonly used for the 

movement of the robot. 

 

The robot and the application in this project were aimed to 

teach computational thinking. This is a required skill for 

problem-solving process that includes a number of 

characteristics and dispositions. The goal of the project is 

that children can acquire, through solving the puzzles, these 
following computational thinking skills: decomposition, 

pattern recognition, abstraction, and algorithm design.  
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3. DESIGN AND IMPLEMENTATION 
 

This section presents the design and implementation of 

both hardware and software development. 

A. Design 

i) System Architecture: 

The   system architecture consists of two parts: hardware 

and software. As illustrated in fig. 1, the system would start 

when both devices are connected via bluetooth. 

 
Figure 1. System architecture 

ii) System Analysis: 

The main work in this project was to build a reliable 

communication between Android application and Arduino. 

The system flow was designed as shown in fig.  2. The 

flowchart diagram explains how the Android app and the 

Arduino robot car interacts. The use case diagram 

explaining how a user interacts with the system is shown in 

fig. 3.  

 

Figure 2. Flowchart diagram of Android application (Left) and Arduino 

Process (Right) 

 

 

Figure 3. Use case diagram 
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B. Implementation 

i) Initial Design: 

The project was planned for both hardware and software. 

Since the project was aimed for children, UI/UX played an 

important role in the design. For hardware, a ladybug was 

the inspiration for the robot car. Hence, biomimicry was 

followed. The major hardware components are the 

microcontroller, the input sensors, and the output drive 

system. If the microcontroller is the brain, the sonar sensor 

would be the insect’s eyes, the infrared line sensors would 

be the antenna, and the wheels would be its legs.  

For software, its main functionality is to communicate with 
the robot car via bluetooth connection. Fig. 4 shows the 

initial design of the puzzle page. The user must drag the 

command into the commands box to make the robot move. 

The entered commands are passed through the Arduino 

board to allow the robot to move according to the 

instructions. 

Figure 4. The initial puzzle design for the mobile 

application 

 

ii) Final Design: 

The project has gone through many iterations of work. The 

final iteration is described as follows. 

To improve the control feedback of the robot car, A 

proportional–integral–derivative (PID) controller [5] was 
selected for this work. PID calculates the errors derived 

from the process variables and the desired value. In this 

project, the values from the IR sensor were used as input to 

find the error values to adjust the suitable motor speed 

while moving forward. PID has three values which are Kp, 

Ki, and Kd. Kp is proportional to the errors. If Kp value is 

set too high, the robot will vibrate and unstable. However, 

if it is too low, the robot will be slow to respond. Ki is the 

integral sum of errors over time. When combined with Kp, 

it will reach the desired point and reduce the remaining 

errors. However, the Ki is a response from the previous 
cumulative error which may result in diverting the desired 

point to another direction. The last variable, Kd, is the rate 
of change of errors. Kd is a slow rate of change in order to 

reach the desired level. It is used to reduce the overshoot 

caused by Ki values and improve stability of control. 

Nonetheless, Kd will be amplified very quickly to disturb 

the Kp value and can make the control unstable. The PID 

are calculated from the following equations and their 

corresponding algorithm implemented is shown in fig. 5. 

 

 

(a) 

 

Figure 5. PID controller. (a) feedback control block diagram and (b) 

algorithm 

Once the control algorithm was finalized, the final 

hardware was specified and sourced. The robot car’s 

hardware includes an Arduino Mega R3, an HC-05 

bluetooth module, a 5-way infrared line tracking, an HC-

SR04 ultrasonic sensor, a motor encoder, an L298N motor 
driver, and two motors. The components were assembled 

together as shown in fig. 6. The circuit diagram of the 

design, as illustrated in fig. 7, shows the red and black wires 

as the power source for all components. The other elements 

were connected accordingly and installed on the plastic 

chassis with wheels. 
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A simple Android program was written to test the bluetooth 
communication between the Arduino and the Android 

application. Once the bluetooth communication was 

verified to work properly, more functions were added to the 

Android application. 

 
Figure 6. The robot car 

 

 
Figure 7. The robot car’s circuit diagram. 

The main function of the Android application is to receive 

the user’s commands and send them to control the robot car 

while keeping track of the user’s progress and engaging the 
users.  

To keep young children engaged, colorful and 

approachable graphics were used. Block programming is 

intuitive for kids. The following description contains the 

step-by-step instructions of the program workflow. 

When the user enters the application, the first page displays 

the homepage of the Arducation Bot application as shown 

in fig. 8. 

 
Figure 8. The application homepage 

If the user selects the “Intro” button, the application takes 
the user to fig. 9. The introduction page contains basic 

instructions for the application. 

 
Figure 9. The introduction page 

Before using this application, the bluetooth connection 

must be properly established. The bluetooth symbol can be 

seen on the home page in fig. 8. The user can select it to 

pair and connect with the available bluetooth, as shown in 

fig. 10. For an Android OS tablet, this should allow the 

robot car to pair its bluetooth with the tablet’s before 

proceeding with the application. The user can select the 

bluetooth that has already been paired to connect Android 

and Arduino together. 

 
Figure 10. Bluetooth connection menu 
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The user can now choose to solve the problem starting from 
Sequencing, Loop, If, If in Loop, and Free (as in freestyle). 

Fig. 11 shows the screen capture from Sequencing. There 

are seven puzzles to teach the basic algorithm to solve the 

problems sequentially. Each topic also contains a simple 

and short description in Thai for the user to understand. 

 
Figure 11. Sequencing menu 

The image in the middle of fig. 12 contains an example 

problem for sequencing. The workspace, seen in the same 

figure, waits for the commands to be dragged and dropped 

into the field. The user can solve the puzzle on this page by 

dragging and dropping the commands she thinks 

appropriate.  

Below the workspace are various commands the user can 

select from. The number of commands required to solve 

each problem is shown in the workspace. For example, the 

particular puzzle in fig. 12 requires two commands to move 

the robot forward two blocks. The right of the page are 

menu buttons. The Run button will send all commands in 

the workspace to the robot car to move according to the 

command. The robot will operate one by one and stop 

waiting for the next command. The Stop button will stop 

the robot from working immediately. The Trash button is a 

button for clearing all commands in the workspace.  

 

 
Figure 12. Workspace in a puzzle page. 

4. TESTING AND RESULTS 

 

A. Hardware Testing 

The sensors were first tested to ensure that the output data 

of the sensors worked as expected. A motor encoder was 

initially selected as the input feedback to control movement 

of the robot car.. To use the value of encoder motor to 

control the movement is difficult because the rotation of 

each motor must be measured for the calculation. It was 

difficult for both motors to spin and stop at the same time. 

The IR sensor was chosen instead for PID controller. The 

values from the IR sensor were used to calculate the errors 

straightforwardly. The values of Kp, Ki, and Kd could be 

adjusted to suit the robot car.  

This project uses the Arduino IDE as an environment 

to write the programs for the robot car in C-like Arduino 

language. There was a problem with the bluetooth 

communication because initially, a HM-10 bluetooth 

module was used. However, the HM-10 was designed for 

iOS and thus had to be replaced with the HC-05 module. 

The communication was tested by sending data from an 

Android device to show in Serial Monitor on Arduino IDE 

and receiving the data back to show that the prototyping 

communication worked. 

B. Software Testing 

The iOS application and the robot car [2] and [3] that this 

work was inspired by and improved upon was tested on 

more than one hundred students. For the initial phase of this 

work, the Android version and the improved robot car with 

the PID controller were tested with a much smaller target 

group of 13 students. They solved all the puzzles and 

completed the survey. Although the number of participants 

was small and statistically insignificant, the summary of the 

questionnaire and the collected feedback are shown in 

Table 1. 
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Table 1. Summary of the questionnaire  

(5 being the most significant) 

 

Questions 𝑥 

Software 

1. How satisfied are you with the 

speed of the application? 

 

2. How satisfied are you with the 

overall menu? 

 

3. Do you think it’s easy to use 
apps with the robot car? 

 

4. Do you like the application 

design? 

 

Hardware 

1. How satisfied are you with this 

robot car ease of use? 

 

2. How satisfied are you with the 

movement of the robot car? 
 

3. Do you like the robot car’s  

design? 

 

Overall 

How much fun do you have with 

the app and robot cars? 

 

4.15 

 

 

4.31 

 

 

4.15 
 

 

4.15 

 

 

 

3.92 

 

 

3.92 

 
 

4.08 

 

 

 

4.38 

Feedback 

Add more diverse puzzles in the application.  

 

Most users were satisfied with the overall performance of 

the Android application and the robot car as a pedagogical 

tool to teach computational thinking. However, the 

feedback shows that despite improving with the PID 

controller, the locomotion of the robot car could still be 

enhanced, perhaps with more sensory data.  

 

Currently, there are only twenty puzzles in the application 

to keep the play short. However, for the students to receive 

more benefit, more practice problems should be added 

along with instructional video clips. 

 

 

 

 

5. CONCLUSION 

 

The research objectives of designing and implementing a 

robot car to be controlled with an Android application on a 

tablet was met. PID controller was implemented to improve 

the performance of the robot car locomotion. The mobile 

application, inspired by the previous iOS version, was 

written in Android for more universal use. The users were 

satisfied with the outcomes of the project. The future work 

includes using more sensory data for PID feedback control 

loop, more puzzles, and instructional video clips.  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ตรวจวัดระดับน้้าในถังเก็บน้้าภายในอาคาร  ให้อ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้ดูแลอาคาร และศึกษาการใช้โปรแกรมควบคู่กับ
ศึกษาการท้างานของอุปกรณ์ ระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) 
ส่วนของการท้างาน สามารถตรวจวัดระดับน้้าในถังพักน้้า ส่งค่า
ไปเก็บบนฐานข้อมูล MySQL และส่งข้อความแจ้งผู้ดูแลผ่าน 
Line notify ได้ 2) ส่วนของการแสดงข้อมูล สามารถแสดงข้อมูล
ผ่านแอปพลิเคชัน แจ้งเตือนผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้ 
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการพัฒนาระบบคือ ภาษา C ภาษา PHP 
ภาษา  MySQL โปรแกรม  Arduino IDE โปรแกรม  Visual 
Studio NETPIE (Network Platform for Internet of 
Everything) และฐานข้อมูล MySQL 
 
ค ำส ำ คัญ : ตรวจวัดระดับ น้้าในถัง เ ก็บ น้้าภายในอาค าร , 
เทคโนโลยี IOT 

 
ABSTRACT 

This research aims to analyze and design systems to 
measure the water level in the tank inside a building. To 
facilitate the administrative building. And educational 
programs in conjunction with the operation of the 
device. The system is divided into two parts: 1) part of 
the work. Can measure the water level in the reservoir 
water. Send it to the database to a SQL million. And 
notify the administrator via Line notify 2) of the show. 
Can display information via apps. Alert the administrator 
via apps Line. The tools were used in the development 
of the programming language PHP language HTC MLB. 

                                                             
 

The program looks Tino IDE application Visual Studio 
NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) and 
My SQL database. 
 
Keywords: Level measurement in a water tank inside 
the building, IOT Technology 
 

1. บทน้ำ 
ประเทศไทยได้มี โมเดล Thailand 4.0 [1] ถือเป็นแนวคิดของ
รัฐบาลไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้น
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยเน้นระบบเศรษฐกิจแบบสร้างคุณค่า (value-
based economy) ที่มีการเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในภาคการผลิต
และบริการที่เป็นรากฐานของ ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันของ
ประเทศไทย ผ่านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด 
สร้างสรรค์  

ในปัจจุบันเทคโนโลยี “Internet of Things หรือ IoT” 
ได้มีการน้ามาใช้กับอุปกรณ์และสิ่งต่างๆ จนท้าให้มนุษย์สามารถ
พูดคุ ย กับอุปกรณ์ และสิ่ งต่ าง นับล้ านชิ้ นผ่ านเครื อข่ าย
อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรในโรงงาน รถยนต์ เครื่องใช้
ภายในบ้าน และ อ่ืนๆ อีกมากมาย ที่เข้ามาช่วยท้าให้การใช้ชีวิต
ของคนเราเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น สะดวกขึ้น และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น ในหน่วยงานต่างๆแต่ละอาคารมักจะมีถังน้้าไว้ส้าหรับเก็บ
น้้าไว้ใช้ส้าหรับอาคาร โดยแต่ละอาคารก็มีผู้ดูแลควบคุมปริมาณน้้า
ในถัง เพื่อให้ระดับน้้าอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้งานของ
อาคาร ปัญหาน้้าไม่ไหลภายในอาคารอาจจะเกิดจากผู้ดูแลลืม
ตรวจเช็คระดับน้้าในถังว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้หรือไม่ 
และไม่ตรวจเช็คท่อน้้าที่ช้ารุดหรือการใช้น้้าในถังที่ลดผิดปกติเกิน
ปริมาณต่อวัน ท้าให้เกิด ปัญหาน้้าในถังไม่พอต่อการใช้งาน 
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บางครั้งอาจเกิดปัญหาน้้าไม่ไหล จากสภาพปัญหาผู้พัฒนาได้
เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีการจัดท้า ระบบตรวจวัดระดับน้้า
ในถังเก็บน้้าภายในอาคาร โดยจะเป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้ดูแลได้รู้
ปริมาณระดับน้้าในถังและการใช้ปริมาณน้้าในแต่ละวัน มีการ
แสดงผลผ่านแอปพลิเคชันและแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
สามารถตรวจเช็คระดับน้้าที่ลดผิดปกติ ท้าให้ตรวจหาจุดบกพร่อง
และซ่อมบ้ารุงได้ทันท่วงที 
 

2. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการค้นคว้า ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
ของการพัฒนาระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการด้าเนินงาน ดังน้ี 
 
2.1 ทฤษฎี Internet of Things (IoT) 

แนวคิด Internet of Things [2] ถูกคิดค้นโดย Kevin 
Ashton ในปี 1999 ภายใต้โครงการที่ชื่อ “Auto-ID Center” ที่
มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology จาก
เทคโนโลยี RFIDที่จะท้าให้เป็นมาตรฐานระดับโลกส้าหรับ RFID 
Sensors ต่างๆที่จะเชื่อมต่อกันได้ 

 
2.2 NETPIE (Network Platform for Internet of 
Everything [3] 

NETPIE เ ป็ น   IoT  (Internet of Things)  Cloud 
Platform ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานวิจัยและเปิดให้บุคคลทั่วไปใช้
งานโดยมี Web Portal ที่ให้สามารถลงทะเบียนและจัดการ
ตัวตนและสิทธ์ิของแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ได้ที่ เ ว็บ ไซต์  
https://netpie.io ตั้ งแต่ เ ดื อนกันยายน 2558 เป็นต้นมา 
NETPIE เป็น Middleware ที่มีหัวใจหลัก (นอกเหนือจากส่วน
อ่ืนๆ) เป็น Distributed MQTT Brokers ซ่ึงเป็นเสมือนจุดนัด
พบให้สิ่งต่างๆ (Things) มาติดต่อสื่อสารและท้างานร่วมกันผ่าน
วิธีการสง่ข้อความแบบPublish/Subscribe NETPIE มีโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมเป็นคลาวด์อย่างแท้จริงในทุกองค์ประกอบ ท้าให้
สามารถขยายตัวได้อย่างอัตโนมัติ (Auto-scale) สามารถดูแล
และซ่อมแซมตัวเองได้อัตโนมัติเม่ือส่วนหน่ึงส่วนใดในระบบมี
ปัญหา (Self-healing, Self-recovery) โดยไม่ต้องพึ่ งผู้ดูแล
ระบบ การบริหารจัดการระบบเป็นแบบ Plug-and-Play ไม่ต้อง 
Configure หรือปรับแต่ง ในฝั่ ง อุปกร ณ์ NETPIE มี  Client 
Library หรือที่เรียกว่า Microgear ซ่ึงท้าหน้าที่สร้างและดูแล
ช่องทางสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับ NETPIE รวมไปถึงรักษาความ
ปลอดภัยในการส่งข้อมูล Microgear เป็น Open Source และ
สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://github.com/netpieio โดย 

ณ ปั จ จุบัน มี  Microgear ส้ าหรับ  ระบบปฏิบั ติ การ  และ 
Embedded Board 

 
2.3 อุปกรณ์ และ เซ็นเซอร์ 
 2.3.1 Arduino ESP8266 (NodeMCU) 
NodeMCU (โหนด เอ็มซียู)  คือ [4] บอร์ดคล้าย Arduino ที่
สามารถเชื่อมต่อกับ WiFi สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino 
IDE ได้เช่นเดียวกับ Arduino ภายในบอร์ดของ NodeMCU 
ประกอบไปด้วย ESP8266 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถ
เชื่อมต่อ WiFi ) พร้อมอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 
พอร์ต micro USB ส้าหรับจ่ายไฟ/อัพโหลดโปรแกรม , ชิพ
ส้าหรับอัพโหลดโปรแกรมผ่านสาย USB, ชิพแปลงแรงดันไฟฟ้า 
และขาส้าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก  
 2.3.2 เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค 

เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค คือ [5 ]คลื่นเสียงที่มีความถี่สูง
เกิน 20,000 Hzมาก จนหูมนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้ คลื่นเสียงที่
มนุษย์สามารถได้ยินได้ดีน้ันจะอยู่ที่ประมาณ 20 Hz จนถึง 15 
kHz โดยเฉลี่ยส้าหรับบุคคลคนที่มีอายุเลยวัยเด็ก และประมาณ 
20 Hz จนถึง 20 kHz ส้าหรับเด็กที่มีอายุน้อยๆ แต่คลื่น อัลตร้า
โซนิค จะมีความถี่อยู่ที่  20 kHz ขึ้นไป ซ่ึงมีความถี่ที่สูงจน ซ่ึง
มนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้เลย ซ่ึงความถี่ น้ีจะมีสัตว์อยู่บาง
ประเภทที่สามารถได้ยินได้เช่น ค้างคาวและ โลมา เน่ืองจาก
ค้างคาวมีดวงตาที่เล็กและออกหากินในเวลากลางคืนท้าให้
ค้างคาวต้องมีสิ่งที่มาทดแทนคือ คลื่นอัลตร้าโซนิคน่ันเอง ซ่ึง
ค้างคาวจะใช้คลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคเพื่อใช้ระบุต้าแหน่ง รูปร่าง 
ทิศทาง ของวัตถุที่ขวางเส้นการเดินทางและความเร็วในการ
เคลื่อนที่ของสิ่งๆน้ันได้อย่างแม่นย้า ด้วยหลักการสะท้อนของ
คลื่นเสียงที่ว่า มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน ซ่ึงค้างคาวจะ
เปล่งคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิคออกมาซ่ึงจะมีความถี่ประมาณ 24.6 
kHz และใช้การค้านวนระยะทางและเวลาที่เสียงเดินทางไปและ
เดินทางกลับ ท้าให้ค้างคาวสามารถจับต้าแหน่งสิ่งต่างๆได้อย่าง
แม่นย้าแม้ในเวลากลางคืน 

2.3.3 เซ็นเซอร์วัดการไหลของ ของเหลว 
เซ็นเซอร์วัดการไหลของ ของเหลว คือ [6] เซ็นเซอร์ที่

ท้าหน้าที่ในการวัดอัตราการไหลของของเหลว ที่ไหลผ่านตัว 
เซ็นเซอร์ หรือน้าค่าที่วัดได้มาค้านวณเป็นปริมาณน้้า โดยค่าที่วัด
ได้จะออกมาเป็นสัญญาณ พัลส ์

2.3.4 Relay 
รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหน่ึง ซ่ึงท้าหน้าที่

ตัดต่อวงจรแบบเดียวกับสวิตช์ โดยควบคุมการท้างานด้วยไฟฟ้า 
Relay มีหลายประเภท ตั้ งแต่  รี เลย์ขนาดเล็กที่ ใช้ ในงาน
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อิ เล็กทรอนิกส์ทั่ ว ไป จนถึง รี เลย์ขนาดใหญ่ที่ ใ ช้ ใ น ง าน
ไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไป แต่มี
หลักการท้างานที่คล้ายคลึงกัน ส้าหรับการน้า รีเลย์ไปใช้งานจะ
ใช้ในการตัดต่อวงจร ทั้ง น้ี รี เลย์ยังสามารถเลือกใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบ 
 
2.4 แอปพลิเคชันไลน์ และ Line notify 
 LINE Notify เป็นบริ การของ  LINE เป็นบริ การที่
สามารถส่งความ การแจ้งเตือนต่างๆ ไปยังบัญชขีองผู้ใช้งาน ผ่าน
การใช้ API 
 
2.5 ภำษำและโปรแกรมที่ใช้ในกำรพัฒนำ 

2.5.1 ภาษา C 
Programming Language C ห รื อ  C Language 

(ภาษาซี) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส้าหรับพัฒนาโปรแกรม
ทั่วไป ถูกพัฒนาโดยเดนนิส ริสชี่ (Dennis Ritchie) เม่ือประมาณ
ต้นปีค.ศ. 1970 เพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการยูนิกส์ แทน
ภาษาแอสเซมบลี ซ่ึงเป็นภาษาระดับต่้าที่สามารถกระท้าใน
ระบบฮาร์ดแวร์ได้ด้วยความรวดเร็ว แต่จุดอ่อนของภาษาแอซ
เซมบลีก็คือความยุ่งยากในการโปรแกรม ความเป็นเฉพาะตัว 
และความแตกต่างกันไปในแต่ละเครื่อง ต่อมาถูกน้าไปใช้ใน
ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ จนถูกใช้เป็นภาษาพื้นฐานส้าหรับภาษา
อ่ืน เช่น ภาษาจาวา Java ภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาซีชาร์ป C# 
ภาษาซีพลัสพลัส  C++ ภาษาเพิ ร์ ล  (Perl) ภาษาไพทอล 
(Python) หรือภาษารูบี้ (Ruby) ภาษาซีเป็นภาษาเขียนโปรแกรม
ระบบเชิงค้าสั่ง (หรือเชิงกระบวนงาน) ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้
แปลด้วยตัวแปลโปรแกรมแบบการเชื่อมโยงที่ตรงไปตรงมา 
สามารถเข้าถึงหน่วยความจ้าในระดับล่าง ภาษา C แม้จะเป็น
ภาษาระดับสูง แต่ก็สามารถใช้เป็นภาษาเครื่องได้ 

2.5.2 ภาษา PHP [7] 
PHP คือ ภาษาโปรแกรม รูปแบบหน่ึงที่ท้างาน อยู่บน 

Server หรือ เรียกว่า Server Side Script โดยค้าสั่ง ภาษา PHP 
น้ันจะถูกน้าไปประมวลผล ในฝั่ง Server ก่อน และส่งผลลัพธ์ 
กลับมาแสดงผลให้ผู้ใช้งานผ่านทางหน้าจอของ เครื่อง Client ที่
ร้องขอไฟล์ 

ภาษา PHP ถูกพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มี library และ 
Framwork ให้เลือกใช้มากมาย เป็นภาษาที่ได้รับความนิยม มี
ผู้ใช้งานเป็นจ้านวนมาก เหมาะส้าหรับเริ่มต้นเรียนรู้การเขียน
โปรแกรม 

 
 

2.5.3 ภาษา C# [8] 
ภาษา C# (ซี-ชาร์ป) เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระดับสูงที่ใช้ส้าหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับความ
นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน และเป็นภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะส้าหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจที่จะเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงภาษา C# ถูกพัฒนามาจากภาษา 
C++ (ซี-พลัสพลัส) และมีโครงสร้างแบบเชิงวัตถุ (object-
oriented programming) โดยใช้ Visual Studio (วิชวล-สตูดิโอ) 
เป็นเครื่องมือส้าหรับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึง Visual 
Studio เป็นเครื่องมือที่คอยอ้านวยความสะดวกในการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท้าให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
2.5.4 ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
MySQL [9] คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มี

หน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือส้าหรับเก็บข้อมูล 
ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนๆ ตามความต้องการ
ของผู้ใช้ เช่นท้างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อ
ให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท้างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-
Side Script) เช่น ภาษา PHP ภาษา APS.net หรือภาษา JSP 
เป็นต้น MySQL จัดเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(RDBMS : Relational Database Management System) ซ่ึง
เป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน 

2.5.5 โปรแกรม Arduino IDE [10] 
ซอฟต์แวร์ที่ ใ ช้ ในการพัฒนางานส้ าหรับบอร์ ด 

Arduino น่ันคือโปรแกรมที่เรียกว่า Arduino IDE ในการเขียน
โปรแกรมและคอมไพล์ลงบอร์ด 

IDE ย่ อ ม า จ า ก   ( Integrated  Development  
Environment) คือ ส่วนเสริมของระบบการพัฒนาหรือตัวช่วย
ต่างๆ ที่จะคอยช่วยเหลือ Developer หรือช่วยเหลือคนที่พัฒนา 
แอปพลิเคชัน เพื่อเสริมให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย้า 
ตรวจสอบระบบที่จัดท้าได้ ท้าให้การพัฒนางานต่างๆเร็วมากขึ้น 

2.5.6 โปรแกรม Microsoft Visual Studio 
Visual Studio คือ โปรแกรมตัวหน่ึงที่เป็นเครื่องมือที่

ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่างๆ ซ่ึงสามารถติดต่อสื่อสาร
พูดคุยกับคอมพิวเตอร์ได้ในระดับหน่ึงแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
พัฒนาเป็นระบบเองได้ เหมาะสมส้าหรับภาษา VB และ VB.NET 
เน่ืองจากไมโครซอฟต์ได้พัฒนาโปรแกรมและภาษาขึ้นมาควบคู่
กันเพื่อให้ใช้งานได้ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงนักโปรแกรมเมอร์จะน้า
เครื่องมือมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นระบบต่างๆ หรือ
เป็นเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันต่างๆ 
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3. วิธีกำรออกแบบระบบ 
ในการพัฒนา ระบบตรวจวัดระดับน้้าในถังเก็บน้้าภายในอาคาร 
ผู้วิจัยได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จ้าเป็นในการ
พัฒนาระบบ โดยงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ก้าหนดวิธีด้าเนินการวิจัย 
ดังน้ี 

 
3.1 กำรวิเครำะห์ระบบ  

3.1.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
ระบบงานเดิมภายในแต่ละอาคารมีถังน้้าไว้ส้าหรับเก็บ

น้้าไว้ใช้ส้าหรับอาคาร โดยแต่ละอาคารก็มีผู้ดูแลควบคุมปริมาณ
น้้าในถัง เพื่อให้ระดับน้้าอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้งานของ
อาคาร ปัญหาน้้าไม่ไหลภายในอาคารอาจจะเกิดจากผู้ดูแลลืม
ตรวจเช็คระดับน้้าในถังว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้หรือไม่ 
และไม่ตรวจเช็คท่อน้้าที่ช้ารุดหรือการใช้น้้าในถังที่ลดผิดปกติเกิน
ปริมาณต่อวัน ท้าให้เกิดปัญหาน้้าในถังไม่พอต่อการใช้งาน 
บางครั้งอาจเกิดปัญหาน้้าไม่ไหล  

3.1.2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ 
 ระบบงานใหม่น้ัน ได้ใช้เทคโนโลยี IOT และแอปพลิเค
ชันเข้ามาช่วย โดยจะเป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้ดูแลได้รู้ปริมาณ
ระดับน้้าในถังและการใช้ปริมาณน้้าในแต่ละวัน มีการแสดงผล
ผ่านแอปพลิเคชันและแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สามารถ
ตรวจเช็คระดับน้้าที่ลดผิดปกติ ท้าให้ตรวจหาจุดบกพร่องและ
ซ่อมบ้ารุงได้ทันท่วงที 
 
3.2 Use Case Diagram 

ระบบงานของระบบตรวจวัดระดับน้้าในถังเ ก็บ น้้า
ภายในอาคาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือส่วนของการ
ท้างาน โดยส่วนของการท้างานก็จะแบ่งส่วนการท้างานของ 
NodeMCU ESP 8266 เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการตรวจวัด
ระดับน้้าในถังพักน้้าบนอาคารด้วยเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค แล้ว
เก็บค่าข้อมูลขึ้นไปเก็บบน MySQL ทุกๆ 2 ชั่วโมง ถ้าเครื่องสูบ
น้้าท้าการสูบน้้าเข้ามาในถังพักน้้าจนถึงระดับที่ก้าหนดก็จะหยุด
การท้างานของเครื่องสูบน้้าโดยอัตโนมัติ และมีการแจ้งเตือน
ข้อมูลผ่านไลน์ ส่วนที่ 2 เป็นการตรวจวัดการไหลผ่านของน้้าด้วย
ตัว เซ็นเซอร์วัดการไหลของ ของเหลว ซ่ึงจะเป็นการเช็คว่ามีน้้า
ไหลผผ่านที่ตัวเซ็นเซอร์หรือไม่ ถ้าไม่มีน้้าไหลผ่านที่ตัวเซ็นเซอร์ 
เซ็นจะหยุดการท้างานของเครื่องสูบน้้าโดยอัตโนมัติ เป็นการช่วย
ป้องกันเครื่องสูบน้้าเกิดอาการไหม้ได้ ส่วนที่ 2 คือส่วนของ
ผู้ใช้งาน เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้ดูแลได้รู้ปริมาณระดับน้้าในถัง
และการใช้ปริมาณน้้าในแต่ละวัน มีการแสดงผลผ่านแอปพลิเค

ชันและแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และมีปุ่มส้าหรับควบคุม
เครื่องสูบน้้า 

 
 ภำพที่ 1 แสดงระบบงานของระบบตรวจวัดระดับน้้าในถังเก็บ
น้้าภายในอาคาร 
 

 
ภำพที่ 2 แสดง Use Case Diagram 

 
3.3 Activity Diagram 

Activity Diagram หรือแผนภาพกิจกรรม ใช้อธิบาย
กิจกรรมที่ก้าลังจะเกิดขึ้นในลักษณะการไหลของการท้างาน โดย
จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ Flowchart  โดยขั้นตอนในการท้างาน
แต่ละขั้น เรียกว่า Activity 
 
3.3.1 Activity Diagram ตรวจวัดระดับน้้าในถัง และบันทึก 

 
ภำพที่ 3  แสดง Activity Diagram ตรวจวดัระดับน้้าในถัง และบันทึก 
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3.3.2 แสดง Activity Diagram ปิดเครื่องสูบน้้าอัตโนมัติ 
 

  
ภำพที่ 4 แสดง Activity Diagram ปิดเครื่องสูบน้้าอัตโนมัต ิ

 
3.3.3 Activity Diagram รายงานผลผ่านแอปพลเิคชัน 
 

 

ภำพที่ 5 แสดง Activity Diagram รายงานผลผ่านแอปพลิเคชัน 

 

3.3.4 Activity Diagram แจ้งเตือนผ่าน Line Notify 

 

ภำพที่ 6 แสดง Activity Diagram แจ้งเตือนผ่าน Line Notify 

 
4. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผลการพัฒนาและทดสอบระบบตรวจวัดระดับน้้าในถังเก็บน้้า
ภายในอาคาร มีผลการพัฒนาระบบและการวิเคราะห์ข้อมูล จาก
การที่ได้น้าระบบไปใช้งานจริง เพื่อหาประสิทธิภาพการท้างาน
ของระบบ โดยแสดงผลการพัฒนาและผลการปร ะ เ มิน
ประสิทธิภาพ ดังน้ี 

4.1 ผลกำรพัฒนำระบบ 

จากการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้้าในถังเก็บน้้าภายในอาคาร 
ได้พัฒนาและออกแบบแอปพลเิคชันให้ผู้ใช้งานดังน้ี 
 4.1.1 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน โดยจะแสดงข้อมูล
ระดับน้้า ปริมาณน้้าความเร็วการไหลของน้้า และสถานะของ
เครื่องสูบน้้า โดยแอปพลิเคชันมีปุ่มเพื่อใช้ในการเปิด-ปิดเครื่อง
สูบน้้าและปุ่มเพื่อดูประวัติการใช้น้้า ดังภาพที่ 7 

 

 

ภำพที่ 7 หน้าแรกของแอปพลิเคชันตรวจวัดระดับน้้าในถังเก็บน้้าภายใน
อาคารด้วยเทคโนโลยี IOT 

4.1.2 หน้าแสดงปฏิทิน เม่ือผู้ใช้งานกดปุ่มประวัติการใช้น้้า โดย
จะให้ผู้ใช้งาน เลือกวันที่ที่ต้องการดูประวัติการใช้น้้าและกดปุ่ม
เดู เพื่อดูประวัติ ดังรูป 8 
 

 
ภำพที่ 8 หน้าแสดงปฏิทินของแอปพลิเคชันตรวจวัดระดับน้้าในถังเก็บน้้า

ภายในอาคารด้วยเทคโนโลยี IOT 
 

 4.1.3 หน้าแสดงประวัติการใช้น้้า เม่ือผู้ใช้งานกดเลือก
วันที่ที่ต้องการดู โดยหน้าแสดงประวัติการใช้น้้าจะแสดงข้อมูล
เป็นกราฟของระดับน้้า โดยจะแสดงค่าระดับน้้าทุกๆ 2 ชั่วโมง 
ตั้งแต่เวลา 00:00น.–23:59น. และแสดงปริมาณน้้าที่ใช้ไปในแต่
วันและปริมาณเฉลี่ยการใช้น้้าต่อชั่วโมงให้ผู้ใช้งานได้รู้ ดังรูป 9 
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ภำพที่ 9 หน้าแสดงประวตัิการใช้น้้าของแอปพลิเคชันตรวจวัดระดับน้้าใน

ถังเก็บน้้าภายในอาคารด้วยเทคโนโลย ีIOT 
 

4.2  ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบ 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้ วิจัยได้ ให้

เ จ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารประจ้าอาคาร
ส้านักงาน จ้านวน 10 คน ทดลองใช้งานระบบ แล้วตอบแบบ
ประ เ มินประสิท ธิภาพของระบบ โดยแบ่ งการประเ มิน
ประสิทธิภาพออกเป็น 2 ด้าน ดังน้ี 

4.2.1 ด้านการท้างานของโปรแกรม ผลการประเมินได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.2 ระบบที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านการท้างานของโปรแกรมอยู่ ใน
ระดับดีมาก 

4.2.2 ด้านการออกแบบหน้าจอของแอปพลิเคชัน ผล
การประเมินได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.06 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านการออกแบบ
หน้าจอของโปรแกรมอยู่ในระดับดีมาก 

 
5. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้้าใน
ถัง เ ก็บ น้้าภายในอาคารและหาประสิทธิภาพของระบบที่
พัฒนาขึ้นประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความ
สะอาดของอาคารประจ้าอาคารส้านักงาน จ้านวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยการใช้คะแนน
ของแบบประเมินประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์วิธีของลิเคอร์ท 
(Likert) ซ่ึง เป็นวิ ธีการ วัด เจตคติของบุคคลที่ มีต่ อสิ่ ง ใดๆ 
ประกอบด้วยมาตรอันดับเชิงคุณภาพ (Rating Scale) 5 ระดับ 
และแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านการท้างานของ
โปรแกรม ด้านการออกแบบหน้าจอของแอปพลเิคชันสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 ระบบตรวจวัดระดับน้้าในถังเก็บน้้าภายในอาคาร ที่
พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบระบบและให้ผู้ใช้งานจ้านวน 
10 คน ทดลองใช้แล้วประเมินประสิทธิภาพ โดยผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.12 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ควรออกแบบแอปพลเิคชันให้มีหน้า Login เพื่อ
เข้าสู่ระบบ 

5.2.2 ควรใช้เซ็นเซอร์ที่ตรงต่อการใช้งานเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพที่ดีกว่า 

5.2.3  ควรแสดงความคืบหน้าของการพัฒนาระบบต่อ
ผู้ใช้งานเป็นระยะ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

5.2.4  ผู้พัฒนาควรศึกษาและให้ความส้าคั ญ กับ
ความเร็วในการประมวลผล การจัดการกับข้อมูลปริมาณมาก 
รวมถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของระบบ เพื่อให้ระบบ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
ไฟไหม้และการลักทรัพย์เป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบที่สามารถตรวจจับผู้บุกรุกและแจ้ง
เตือนอัคคีภัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้ใช้ บทความน้ีจึงขอน าเสนอระบบที่รวมเอาระบบป้องกัน
อัคคีภัยและการลักทรัพย์เข้าไว้ด้วยกัน ฮาร์ดแวร์ของระบบ
ตรวจจับอัคคีภัยประกอบไปด้วย ESP8266 และ MQ2 Sensor 
เม่ือมีควันเกิดขึ้นในพื้นที่ระบบจะท าการส่งสัญญาณเสียงเตือน
ออกมาพร้อมกับส่งการแจ้งเตือนผ่านทาง LINE และจะน าค่า
ปริมาณควันที่วัดได้ส่งไปเก็บที่ MySQL ส่วนระบบตรวจจับความ
เคลือ่นไหวจะใช้ ESPIno32CAM และ PIR Sensor เม่ือมีผู้บุกรุก
รูปของผู้บุกรุกจะถูกส่งไปที่ LINE กลุ่มเดียวกับระบบป้องกัน
อัคคีภัย 
 
ค ำส ำคัญ: Esp8266, MQ2 sensor, ESPIno32CAM, PIR 
sensor 
 

ABSTRACT 
Fire and burglar are danger to life and property. Smoke 
and intruder monitoring system is required to safe from 
theft and fire. This paper proposes integrated system 
that can detect and monitor theft and fire. The system 
consists of two subsystems, smoke and intruder 
subsystem. The smoke subsystem uses Esp8266 with 
MQ2 sensor. When there is a smoke, the alarm sound 
will active, the system will send notification via LINE 
and the reading value is sent to MySQL.The intruder 
subsystem use ESPIno32CAM with PIR sensor. When 
there is an intruder, his photo will be captured and sent 
via LINE at the same group of smoke subsystem.  
 

Keywords: Esp8266, MQ2 sensor, ESPIno32CAM, PIR 
sensor, IoT 
 

1. บทน า 
ความม่ันคงปลอดภัย หมายถึง การที่ร่างกายปราศจากอุบัติภัย
หรือทรัพย์สินปราศจากความเสียหายใด ๆ เป็นสิ่งที่มนุษย์หรือ
สัตว์ต้องการความปลอดภัยทั้งสิ้น ความปลอดภัยจะ เป็น
ประโยชน์มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่ กับการปฏิบัติหรือการ
กระท าของตนเอง ความม่ันคงปลอดภัยจึงเป็นสิ่งส าคัญของทั้ง
มนุษย์และสัตว์ตามทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาส
โลว์ประกอบด้วย ความต้องการทางสรีระ , ความต้องการความ
ม่ันคงปลอดภัย , ความต้องการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของหมู่
คณะ , ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า , ความต้องการที่จะ
รู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาศักยภาพของตน ดังน้ัน
ความปลอดภัยควรเริ่มต้นด้วยที่พักอาศัยเพราะเป็นทั้งที่อยู่ ที่
พักผ่อน ที่นอน และ ที่เก็บทรัพย์สิน 
 เพื่อให้ที่พักอาศัยเป็นสถานที่ม่ันคงปลอดภัยห่างไกล
จากโจรกรรมและอุบัติเหตุ เราควรสร้างมาตรการความม่ันคง
ปลอดภัย ปัญหาที่ร้ายแรงของที่พักอาศัยคือการเกิดอัคคีภัยที่
อาจเกิดจากความประมาทหรือเหตุสุดวิสัยของผู้อยู่อาศัยเช่นการ
เปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ , การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซ่ึงอาจสร้างความ
เสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินไม่มากก็น้อย และอีกหน่ึงสาเหตุ
ส าคัญคือภัยอาชญากรรมเป็นเหตุให้ทรัพย์สูญหายและอาจเกิด
อันตรายแก่ผู้อยู่อาศัยได้ 
 ทางผู้จัดท าได้เห็นถึงปัญหาข้างต้นจึงมีความคิดที่จะ
พัฒนา ระบบตรวจจับควันและผู้บุกรุกเพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวมา
โดยใช้อุปกรณ์ IoT เข้ามาช่วย โดยใช้ MQ2 Gas Sensor ในการ
วัดปริมาณของควันที่เพิ่มสูงขึ้นในอากาศเพราะควันเป็นสัญญาน
เตือนอัคคีภัย เม่ือระบบตรวจเจอควันที่มากกว่าก าหนดจะท า
การส่ ง เสี ย งแ จ้ง เตื อนผ่ าน Buzzer และแ จ้ง เตื อนไปยั ง
Application Line ของผู้ใช้เพื่อแจ้งผู้ ใช้ ก่อนเกิดเหตุอัคคีภัย 
และ ใช้ PIR Sensor ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวและถ่ายรูป
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ของสิ่ ง มีชี วิตที่ถูก Sensor ตรวจพบพร้อมกับส่งรูป ไปยั ง
Application Line ของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ ใช้ระวังและป้องกันเหตุ
โจรกรรมได้ 
 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทความวิจัยที่ [1] น าเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบแจ้ง
เตือนเม่ือมีแก็ส ควัน ไฟ และ การเคลื่อนไหวผ่าน SMS โดยใช้ 
Arduino promini บอร์ด ต่อเข้ากับSensor 4 ตัวคือ  IR flame, 
MQ4 gas,  MQ2 smoke และ PIR และใช้  SIM 800 GSM 
Module เพื่อส่งการแจ้งเตือนผ่าน SMS บทความวิจัยที่ [2] 
น าเสนอระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน โดยใช้Sensor 3 ตัว
คือ TMP36,  MQ2 และ PIR ตรวจสอบอุณหภูมิ ควันไฟ และ
การเคลื่อนไหว เม่ือพบว่าอุณหภูมิและควันไฟสูง หรือ ตรวจสอบ
ว่ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนและโทร
ไปยังเบอร์สมาชิกในบ้านได้ บทความวิจัยที่ [3] น าเสนอการ
ออกแบบและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านโดยใช้ 
Raspberry-pi ต่อเข้ากับSensor 4 ตัวคือ  DHT11, MQ135 ,  
และ PIR และใช้ GSM Modem ในการแจ้งเตือนไฟไหม้และผู้
บุกรุกผ่าน SMS และใช้ Pi-Camera บันทึกวิดีโอของผู้บุกรุก 
และ เหตุการณ์ไฟไหม้แล้วส่งไปเก็บไว้ใน cloud storage ของ 
dropbox บทความวิจัยที่ [4] น าเสนอระบบรักษาความปลอดภัย
ในบ้านโดยใช้ Arduino Mega บอร์ด ต่อเข้ากับSensor 4 ตัวคือ 
DHT11, Hall effect,  MQ2 smoke และ PIR  เม่ือระบบอ่าน
ค่าSensorทั้งหมดแล้ว จะใช้ Arduino Ethernet shield ในการ
ต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตส่งค่าทั้งหมดไปเก็บไว้ที่ MySQL และ
แสดงข้อมูลเหล่าน้ีในเว็บเพจแบบเวลาจริงในขณะน้ัน ( real 
time) บทความวิจัยที่ [5] น าเสนอระบบการติดตามและการ
ควบคุมผู้บุกรุก โดยใช้ Raspberry-pi ต่อเข้ากับSensor 1 ตัวคือ 
PIR เม่ือSensorพบว่ามีผู้บุกรุก web  camera จะท าการถ่ายรูป
และ เ ก็บ ไ ว้ ใน Raspberry-pi จาก น้ัน รูปจะถู กส่ง ไปทาง
อินเตอร์เน็ตเข้าไปในเมล์ บทความวิจัยที่ [6] น าเสนอระบบแจ้ง
เตือนไฟไหม้และการยืนยันตัวตนโดยใช้ Arduino Mega ต่อเข้า
กับSensor 2 ตัวคือ TEMT6000 (ความเข้มแสง) และ MQ2 เม่ือ
ค่าที่อ่านได้เกินค่ามาตรฐาน ArduCam MT9D111 จะถ่ายรูป 
และค่าทั้งสองพร้อมกับต าแหน่งที่ตั้ง และรูปภาพจะถูกส่งผ่านไป
ยัง Raspberry-pi ผ่านทาง Wi Fi หลังจากน้ัน Raspberry-pi จะ
ส่ง MMS ไปยังผู้ดูแลระบบเพื่อตัดสินใจว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
หรือไม่ เพื่อด าเนินการต่อไป 
 จากการศึกษาบทความวิจัยที่ผ่านมามีทั้งสามารถส่งการ
แจ้งเตือนเป็นข้อความอย่างเดียว หรือ เป็นรูปภาพ และสามารถ
ส่งรูปภาพเข้าทาง mail และ MMS ทางผู้จัดเล็งเห็นว่าการแจ้ง
เตือนเป็นรูปภาพจะมีประโยชน์มากกว่าจึงได้เสนอระบบ
ตรวจจับควันและผู้บุกรุกซ่ึงสามารถสามารถส่งข้อความแจ้งเตือน

และถ่ายรูปผู้บุกรุกเม่ือตรวจพบควันหรือผู้บุกรุกเข้ามาในบริเวณ
ที่ติดตั้งระบบให้ผู้ใช้ผ่าน Application Line เพื่อเป็นการแจ้ง
เตือนให้ผู้ใช้ที่อยู่สถานที่ห่างไกลให้ระวังและพร้อมรับมือกับ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่น อัคคีภัย และ โจรกรรม เพื่อลดความ
สูญเสียของทรัพย์สินและชีวิต ระบบตรวจสอบควันและผู้บุกรุก
แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของระบบตรวจสอบควัน 
สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้เม่ือมีปริมาณควันเกินกว่าค่าที่ก าหนดใน
สถานที่ที่ติดตั้งระบบพร้อมส่งเสียงแจ้งเตือนโดย Buzzer พร้อม
แจ้งเตือนไปยังยัง Application Line และส่งค่าควันที่ตรวจพบ
ไปเก็บยัง MySQL ระบบที่ 2 คือ ระบบตรวจสอบการเคลื่อนไหว
สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้เม่ือมีผู้บุกรุกเข้ามาในสถานที่ที่ติดตั้งระบบ
แล้วถ่ายรูปผู้บุกรุกพร้อมกับแจ้งเตือนไปยัง Application Line 
และ ระบบสามารถจดจ าใบหน้าที่ถูกเพิ่มลงในระบบได้เ ม่ือ 
Sensor ตรวจพบใบหน้าที่มีอยู่ในระบบจะไม่แจ้งเตือนไปยัง 
Application Line 

 
3. ระบบตรวจสอบควันและผู้บุกรุก 

 
ภาพที่ 1 Flow การท างานของระบบ 

 
การท างานของระบบแบ่งเป็นออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ ดังแสดง
ในภาพที่ 1 คือส่วนที่หน่ึงระบบตรวจจับควัน ระบบที่สองคือ
ระบบตรวจกับการเคลื่อนไหวโดยแยกการท างานคนละ board 
ถึงแม้จะแยกเป็น 2 board แต่รวมกันเป็นระบบเดียว เหตุผลที่
แยกเป็น 2 board เพราะต าแหน่งที่ติดตั้ง PIR กับ MQ2 ควรจะ
เป็นคนละต าแหน่ง  MQ2 ควรจะติดที่เพดาน เพราะควันไฟจะ
ลอยสูงขึ้น PIR ควรจะติดในรัศมีที่ผู้บุกรุกจะผ่าน   
 การท างานของระบบตรวจจับควัน เม่ือ MQ2 Gas 
Sensor ต ร วจ จับแ ก๊สจ าพ วก  LPG, Propane, Hydrogen, 
Methane, Butane, Smoke ได้เกินกว่าค่าที่ก าหนด จะสั่งให้ 
Buzzer sensor ท างาน โดย Esp8266 และส่งข้อมูลออกไปยัง 
Web server และ Line notify ในส่วนของ Web server จะ
แสดงประวัติ เวลา วันที่ และสถานที่ตรวจพบควันข้อมูลทั้งหมด
จะถูกเก็บไว้ยัง MySQL และในส่วนของ Line notify จะเป็น 
API ในการแจ้งเตือนผู้ใช้ 
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 ส่ วนที่ สอง  การท างานของระบบตรวจจับการ
เคลื่อนไหว เม่ือ PIR Motion Sensor ตรวจจับจับคลื่นรั งสี  
Infrared ที่แพร่จาก มนุษย์ หรือ สัตว์ ที่เข้ามาในระยะ Sensor 
จะสั่ ง ให้  ESPlno32CAM ตรวจจับใบหน้าของวัตถุ น้ัน ถ้า 
ESPlno32CAM ตรวจสอบได้ ว่า วัตถุที่ เข้ ามาในระยะของ 
Sensor มีใบหน้าตรงกันกับใบหน้าที่เพิ่มเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้จะไม่
ส่งการแจ้งเตือนไปยัง Application Line แต่ถ้า ESPlno32CAM 
ไม่สามารถ ตรวจจับใบหน้าได้ หรือ วัตถุที่เข้ามามีใบหน้าไม่ตรง
กับใบหน้าในระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง Application Line 
3.1 ฮาร์ดแวร ์
3.1.1 ESP8266 

 
ภาพที่ 2 ESP8266 

 
Esp8266 [7] คือโมดูล WiFi สามารถโปรแกรมลงไปได้ ท าให้
สามารถน าไปใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ มีพื้นที่
โปรแกรม 4MB ท างานที่แรงดันไฟฟ้า 3.3V - 3.6V การน าไปใช้
งานร่วมกับSensorอ่ืน ๆที่ใช้แรงดัน 5V ต้องใช้วงจรแบ่งแรงดัน
มาช่วย เพื่อไม่ให้โมดูลพังเสียหาย กระแสไฟฟ้าที่โมดูลใช้งาน
สูงสุดคือ 200mA ความถี่คริสตอล 40MHz 
 
3.1.2 MQ2 Gas Sensor 

 
ภาพที่ 3 MQ2 GAS SENSOR 

 
MQ2 [8] เป็น Sensor ตัวจับปริมาณแก๊สไวไฟ กลุ่ม LPG, 
methane ,alcohol, Hydrogen รวมไปถึงควันไฟที่เกิดจากการ
เผาไหม้จากแก๊ส ซ่ึงจะให้ Output ออกมาเป็น แรงดันไฟฟ้า 
(EMF) โดยค่าแรงดัน EMF จะมีค่าแปรผกผันกับปริมาณ CO2 ที่
ท าปฏิกิริยากับ Sensor  
 
 

 
 
 
 
3.1.3 Buzzer 

 
ภาพที่ 4 Buzzer 

 
โมดูล Active Buzzer [9] ใช้ไฟเลี้ยง 3.3 - 5V เป็นอุปกรณ์ท า
หน้าที่คล้ายล าโพง เพียงแต่ออกแบบมาเพื่อใช้ ในการส่ง
สัญญาณเสียงความถี่สูงๆ บนบอร์ดมีทรานซิสเตอร์ส าหรับช่วย
ขับมาให้แล้ว สามารถต่อใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้
โดยตรง การใช้งานเพียงเขียนโค้ดสร้างสัญญาณ HIGH LOW 
สลับกันไปมา  
 
3.1.4 ESPlno32CAM 

 
ภาพที่ 5 ESPlno32CAM 

 
ESPIno32CAM [10] คือ บอร์ดใช้ ESP32 ร่วมกับกล้อง OV2640 
เพื่อให้ผู้ ใช้ งานสามารถสร้าง Application ที่ เ ก่ียวกับการ
ถ่ า ยภ าพ  และ  ป ร ะมวลผลภ าพ ได้ ส ะ ด วกมากยิ่ ง ขึ้ น 
ESPIno32CAM ใช้ Module ESP32Wrover-IB ซ่ึงภายในใช้ชิพ 
ESP32 Dual-Core Tensilica LX6 Microcontroller 32-bit 
ความเร็ว 240 MHz (600 DMIPS) หน่วยความจ า PSRAM 8 
MB แ ล ะ  Flash Memory 16 MB (128 Mbit) เ ป็ น ส่ ว น
ประมวลผลหลัก และ โมดูลกล้อง CMOS Camera OV2640 ที่
สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงสุด 2 Megapixel (1600 x 
1200) ตัวบอร์ดยังมีความสามารถ จดจ าใบหน้าที่ถูกเพิ่มเข้ามา
ได้ โดยใบหน้าจะถูกเก็บไว้ใน Flash Memory ของตัวบอร์ด  
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3.1.5 PIR Motion Sensor 

 
ภาพที่ 6 PIR Motion Sensor 

 
PIR Motion Sensor [11] คือ อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นรังสี Infrared 
จากวัตถุ ผ่านอุปกรณ์รวมแสง มายังตัว Pyro Electric ซ่ึงจะ
เปลี่ยนพลังงานความร้อน จากรังสี Infrared เป็นพลังงานไฟฟ้า 
แม้จะมีประมาณ Infrared แค่ เพียงเล็กน้อย จึงท าให้  PIR 
สามารถตรวจจับ คลื่นรังสี Infrared และ อุณหภูมิได้ 
 
3.2 ซอฟต์แวร์ 
3.2.1 Arduino IDE 
3.2.2 phpMyAdmin 
3.2.3 MySQL 
3.2.4 JPG Serial Streaming 
 

4. ผลการด าเนินการ 
4.1 ผลการด าเนินการของ PIR Sensor 

 
ภาพที่ 7 แสดงการต่อ Espino32Cam เข้ากับ PIR Sensor 

 
รูปภาพที่ 7 แสดงการต่อ Espino32Cam เข้ากับ PIR Sensor 
โดย IO15 ของ Espino32Cam ต่อเข้ากับขา Output ของ PIR 
Sensor ขา 3.3V ของ Espino32Cam ต่อเข้ากับ VCC ของ PIR 

Sensor และ ขา GND ของ Espino32Cam ต่อเข้ากับ GND ของ 
PIR Sensor 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงรูปผู้บุกรุก 

 
รูปภาพที่ 8 แสดงว่า PIR Sensor ตรวจพบการเคลื่อนไหวและ
เม่ือใบหน้าที่ตรวจจับได้ไม่ตรงกับใบหน้าที่ถูกจดจ าในระบบจะ
ถูกถ่ายรูปส่งเข้า Application Line ของผู้ใช้ระบบ 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงรูปผู้บุกรุกส่งเข้า Line 

 
รูปภาพที่ 9 แสดงรูปผู้บุกรุกที่ถูกถ่ายด้วย Espino32Cam และ
ส่งมายังApplication Line ของผู้ใช้ระบบ 
 

 
ภาพที่ 10 แสดงระบบจดจ าใบหน้า 

รูปภาพที่ 10 ระบบสามารถจดจ าใบหน้าของผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มเข้า
ระบบได้ และ ระบบจะไม่ส่งแจ้งเตือนไปยัง Application Line 
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4.1.1 วิธีเพิ่มใบหน้าเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพที่ 11 Button Program บนบอร์ดEspino32Cam 

 
รูปภาพที่ 11 แสดงการเพิ่มใบหน้าเข้าสู่ระบบโดยน ากล้อง 
ถ่ายรูปใบหน้าให้สามารถตรวจจับใบหน้าได้  กด Button 
Program บนบอร์ดค้างไว้ 
 

 
ภาพที่ 12 แสดงวิธีการเพ่ิมใบหน้าเข้าสู่ระบบ 

 
รอจนขึ้นข้อความ ID [x] Sample 1 จึงปล่อยมือ แล้วรอจนกว่า
จะขึ้นข้อความ ID [x] Sample 1 ถึง ID [x] Sample 5 
 

 
ภาพที่ 13 แสดงการเพ่ิมใบหน้าลงในระบบส าเร็จ 

 
เม่ือ บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เม่ือโมดูลตรวจจับใบหน้าที่เรา
บันทึกได้ก็จะแสดงเป็นหมายเลข ID ตามล าดับที่ได้ท าการบันทึก
เอาไว้ ตามรูปภาพที่ 13 

4.2 ผลการด าเนินการของ MQ2 Sensor 

 
ภาพที่ 14 การต่อ ESP8266 เข้ากับ MQ2 และ Buzzer 

 
รูปภาพที่ 14 เสดงการต่อ ESP8266 เข้ากับ MQ2 และ Buzzer 
โดยน าขาของ A0 ของ esp8266 ต่อกับขา AO ของ MQ2 
Sensor จากน้ันน าขา 3.3v ของ esp8266 ต่อเข้ากับ VCC ของ
ทั้ง MQ2 Sensor และ Buzzer ขา GND ของ esp8266 ต่อเข้า
กับขา GND ของ MQ2 Sensor และต่อขา D4 ของ esp8266 
กับ DO ของ Buzzer 

 

 
ภาพที่ 15 แสดงค่าของแก๊สในห้องปกติ 

 
รูปภาพที่ 15 แสดงค่าที่ได้จาก MQ2 Gas Sensor ในห้องปกติ
พบว่าค่าที่ได้อยู่ในช่วง 490 – 500 
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ภาพที่ 16 แสดงค่าของแก๊สในห้องที่จุดไฟเผากระดาษ 
รูปภาพที่ 16 แสดงค่าที่ได้จาก MQ2 Gas Sensor ในห้องที่จุด
ไฟเผากระดาษพบว่าค่าที่ได้จะมากกว่า 500 และถ้าค่าของควัน
มากกว่า 650 จะสั่ง Buzzer ดังแล้วแจ้งเตือนไปยัง Application 
Line และ ส่งค่าที่ได้ไปเก็บใน MySQL 
 

 
ภาพที่ 17 แสดงค่าที่ถูกเก็บใน MySQL 

 
ค่าของควันที่เกิน 650 จะถูกเก็บไวที่ MySQL โดยเก็บค่าของ
ควัน, เวลา, และวันที่ ดังแสดงในรูปภาพที่ 17 

 

 
ภาพที่ 18 แสดงค่าของควันที่เกิน 650 ส่งเข้า Line 

 
เม่ือ MQ2 Gas Sensor ตรวจพบค่าควันเกิน 650 จะแจ้งเตือน
ไปยัง Application Line ของผู้ใช้ดังแสดงในรูปภาพที่ 18 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
ระบบตรวจจับควันและผู้บุกรุก เป็นระบบที่มีประโยชน์เพราะ
สามารถช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ 
เช่น อัคคีภัย , โจรกรรม ผู้ใช้ควรติดตั้ง Sensor ตรวจจับควัน 
(MQ2 Sensor) ให้อยู่เหนือจุดที่คาดว่าจะเป็นต้นเหตุเช่น เตา
แก๊ส , ไมโครเวฟ ประมาณ 20 เซนติเมตร และ Sensor ตรวจจับ
การเคลื่อนไหว (PIR Sensor) ติดตั้งบริเวณจุดที่จะเฝ้าระวังและ
ให้กล้องหันไปยังจุดที่สามารถถ่ายรูปผู้บุกรุกได้ชัดเจน เช่น บนตู้
เซฟ , บนตู้เย็น Sensor ควรมีระยะห่างจากจุดที่จะให้ Sensor 
ตรวจจับไม่เกิน 1 เมตร และ Sensor ทั้งหมดต้องเชื่อมต่อ
เครือข่าย Internet อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ Sensor ท างานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ในอนาคตระบบตรวจจับควันและผู้บุ กรุก
ส ามาร ถสั่ ง ก า ร  เ ปิ ด  ห รื อ  ปิ ด  Buzzer ผ่ าน  Android 
Application ได้เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและถนอมการใช้
งานของ Sensor ไม่ให้ท างานหนัก 
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บทคัดย่อ 
โครงงานสหกิจน้ี มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาระบบแจ้งเตือน
อุณหภูมิ และความชื้นห้องควบคุมเครือข่าย ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ และเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ระบบถูกพัฒนาด้วยโปรแกรม Ardunio 
IDE, CodeLobster IDE ซ่ึ ง ใ ช้ ภ า ษ า  C++, HTML,PHP, 
JavaScript และใช ้MySQL รวมทั้งใช้แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้ใช้ระบบจริง สถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

โดยระบบน้ีมีความสามารถในการแจ้งเตือนอุณหภูมิ และ
ความชื้น ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ดึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันไลน์
เป็นไฟล์  Text (.txt) บันทึกอุณหภู มิ  และความชื้น ค้นหา
อุณหภูมิ  และความชื้น แก้ไขข้อมูลสมาชิก และออกรายงาน
อุณ ห ภู มิ  แ ละ ค วาม ชื้ น ได้ ทั้ ง ไฟ ล์  PDF แ ละกราฟ เส้ น               
เม่ือป ระ เมินประสิท ธิภาพการท างานของระบบ  พบ ว่า 
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ย= 4.31 
แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีการจัดหมวดหมู่ชัดเจน มีความ
รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้เป็นอย่างดี 
 
ค ำส ำคัญ :  กำรพัฒนำ , ระบบแจ้งเตือน , อุณหภู มิและ
ควำมชื้น 
 

ABSTRACT 
This cooperative project aims to develop the notify 
temperature and humidity system for network control 
room of Central Department Store Nakhon Ratchasima 
with Line Application and to evaluate the system 

performance. The system is developed with the 
Ardunio IDE program, CodeLobster IDE which uses 
C++, HTML, PHP, JavaScript and MySQL. We use 
questionnaires for evaluating system usage by 5 user. 
The descriptive statistics use to analyze the collected 
data. 

This system has the capability to notify 
temperature and humidity through the application 
line. It can extract information from the LINE 
application as text file(.txt). This system can searching 
data of temperature and humidity, save temperature 
and humidity, edit member’s data and report 
temperature and humidity as PDF file, and Line chart 
of temperature and humidity. The result of evaluating 
the system reveals that be very good level  with 
mean average equal 4.31. It demonstrates that the 
developmented  system able to visible classified data 
and rapidly in accessing data.  Moreover, it can be 
quick response to the users' need as well. 
 
Keywords: Development, Notify System,  Temperature 
and Humidity  

 
1. บทน า 

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจที่ มีการด าเนินธุรกิจต่างๆ ได้มีการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยใน
ธุรกิจต่างๆน้ัน ส่วนใหญ่ได้มีการจัดตั้งห้องควบคุมเครือข่ายไว้
เพื่อใช้ในการให้บริการแก่เครื่องลูกข่าย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
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นครราชสีมา ก็เป็นหน่ึงในองค์กรที่ มีการจัดตั้งห้องควบคุม
เครือข่ายไว้ ห้องควบคุมเครือข่ายของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
นครราชสีมาน้ันมีการใช้งานตลอดเวลาท าให้เครื่องเครือข่ายเกิด
ความร้อนสูงจากการท างานตลอดเวลาของอุปกรณ์ เม่ือเครื่อง
เครือข่ายมีความร้อนสูง ก็จะไม่สามารถท างานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ จึงท าให้ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น
ไม่ให้สูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงท าการ
ตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น เม่ือท าการตรวจวัดเสร็จก็จะ
บันทึกข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้นลงในกระดาษ ปัญหาที่พบคือ 
เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นเป็นเวลาสอง
ครั้งในหน่ึงวัน และการเรียกดูข้อมูลเป็นไปได้ด้วยความล าบาก
เพราะข้อมูลมีจ านวนมาก 

ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะท า ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ และ
ความชื้นห้ องควบคุม เครือข่ าย  ห้ างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ ขึ้นมาเพื่อให้การท างาน
ต่างๆ มีความสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
2. แนวคดิในการพัฒนา 

ในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้นห้องควบคุม
เครือข่ายห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเค
ชันไลน์ โดยใช้หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกัน ดังน้ี 
2.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle: SDLC) 

วิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม ถือเป็นวิธีตามประเพณี
นิยมที่ ปฏิบั ติ สืบ เน่ืองกันมาเป็น เวลายาวนานตั้ งแต่อดี ต          
ถึงปัจจุบัน มีกรอบการท างานที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน มีการล าดับ
กิจกรรมในแต่ระยะเวลาที่แน่นอน  

ระยะขั้นตอนในการพัฒนาระบบมี 5 ขั้นตอนดังน้ี 
      1. ก าร วา งแ ผ น ก าร พั ฒ น าร ะ บ บ  (System 

Planning) เป็นขั้นตอนของการก าหนดทิศทาง การพัฒนาระบบ
ให้ชัดเจน 

      2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็น
ขั้นตอนการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ 

      3. การออกแบบ (System Design) เป็นขั้นตอน
การน าข้อมูลมาออกแบบใหม่ โดยแบ่งเป็น     

      ก า ร อ อ ก แ บ บ เชิ งต ร ร ก ะ  (Logical Design) 
ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 
ออกแบบให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
  4. การพัฒ นาระบ บ  (System Development) 
เป็นขั้นตอนของการท างานร่วมกันระหว่างนักเขียนโปรแกรม 

และนักวิเคราะห์ระบบ เพื่อพัฒนาระบบให้ตรงกับที่นักวิเคราะห์
ระบบได้วิเคราะห์ และออกแบบไว้ 
    5. ก า ร น า ร ะ บ บ สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ  (System 
Implementation) เป็นขั้นตอนของการน าระบบใหม่มาใช้แทน
ระบบเดิม 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศุภชัย กล้ารบ (2559) ศึกษาเรื่องอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิ
และความชื้นของชุดสายช่วยหายใจ น าเสนอการออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิและความชื้นของชุดสายช่วยหายใจ 
โดยในการออกแบบได้ใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นใน
อากาศประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ราสเบอรี่พาย
แสดงผลทางห น้าจอแอลซีดี  จากน้ันส่งข้ อมูลผ่านระบบ
ฐานข้อมูล และสามารถแสดงผลผ่านระบบออนไลน์และอุปกรณ์
สมาร์ทโฟนได้ จากการทดสอบพบว่าการออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์แสดงอุณหภู มิและความชื้นของชุดสายช่วยหายใจ
สามารถน าไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการบันทึกและติดตามค่าอุณหภูมิ 
และความชื้นในสายช่วยหายใจในการรักษาผู้ป่วย 

ธนพนธ์ สุพัฒนกิจกุล (2558) ศึกษาเรื่องอุปกรณ์ควบคุม
อุณหภู มิตู้แช่ด้วยอาดุยโน่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ
อุป ก ร ณ์ ค วบ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ตู้ แ ช่ ด้ ว ย อ าดุ ย โ น่  (Freezer 
Temperature Controller Using Arduino: FTC) เพื่อทดแทน
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิโทโมสตัท (Thermostat) เน่ืองจาก   
การควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบโลหะสัมผัส มีค่าผิดพลาดสูง     
การเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ และการปรับแต่งค่าไม่สามารถท าได้ส่งผล
ให้เกิดปัญหาอุณหภูมิต่ าเกินไปจนสินค้าเป็นน้ าแข็งก่อให้เกิด
ความเสียหาย รวมทั้งเม่ือใช้ไประยะเวลาหน่ึงจะเกิดความ
เสียหายต่อโลหะท าให้ไม่สามารถท างานได้อีกต่อไป เครื่องควบ
อุณหภูมิ FTC ใช้อาดุยโน่มารับค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์แบบ
เรียลไทม์ (Realtime) เพื่อน ามาประมวลผลและสั่งงาน ให้รีเลย์
ท าการจ่ายไฟฟ้าให้คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดลองจริงระบบ FTC สามารถ
รักษาระดับอุณหภูมิไว้ได้ตามที่ก าหนดและอุณหภูมิมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็น 0.54 เปรียบเทียบกับอุปกรณ์ควบคุมที่ ใช้โท
โมสตัทอุณหภูมิไม่ตรงตามความต้องการ และอุณหภูมิมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 3.33 

 
3. ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

ในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษามีจุดประสงค์ เพื่อการรักษา
ความปลอดภัยให้แก่ เครื่องเครือข่ายของบริษัท ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ 
และความชื้นห้องควบคุมเครือข่ายห้ างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ ซ่ึงมีวิธีการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบโดยมีวิธีการดังต่อไปน้ี 
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3.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ 
3.2 การศึกษาระบบงานเดิม 
3.3 การออกแบบระบบงานใหม่ 
3.4 การก าหนดประชากร 
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3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ 

 
ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 

 
เป็นวงจรที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่

การเริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการพัฒนาระบบ ส่งผลให้
เข้าใจถึงกิจกรรมพื้นฐานและรายละเอียดในการพัฒนา โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอนดังน้ี 
           1 ศึกษาระบบงานเดิม เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
ของผู้ใช้ ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ และท าให้การ
ด าเนินงานได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 
           2. วิเคราะห์ระบบ ท าการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 
           3. การออกแบบกระบวนการท างาน สามารถแจ้งเตือน
อุณหภูมิและความชื้นผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ตรวจสอบอุณหภูมิ
และความชื้น และออกรายงาน 
           4. พัฒนาระบบงาน โดยสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ใน
การด าเนินการจัดการท าระบบ ให้เป็นไปตามกระบวนการ ได้แก่ 
    1. เครื่องมือทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
        - เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน ยี่ห้อ Dell รุ่น 
Optiplex 3050 จ านวน 2 เครื่อง 
        - แผงวงจร ESP 8266 
        - DHT11 
    2. เครื่องมือทางด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
               - Ardunio IDE 
                - Xampp 
                - Code Lopster IDE 

           5. ทดสอบระบบงาน โดยทดสอบจากตัวเซนเซอร์ 
DHT11 ที่ ได้ จ ากการพั ฒ นามาทด สอบ กับ อุณ หภู มิข อง
ห้องควบคุมเครือข่าย หากพบข้อผิดพลาดจากการท างาน จึงท า
การวิเคราะห์ระบบเพื่อท าการพัฒนาอีกครั้ง 
3.2 การศึกษาระบบงานเดิม 

จากการศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบงานเดิม 
พบว่า 

1. มีการจดบันทึกอุณหภูมิ และความชื้นลงในกระดาษ
ทุกวัน 2 เวลา 

2. น าข้อมูลที่จดบันทึกลงในกระดาษ เก็บลงบนแฟ้มเก็บ
ข้อมูล 

 
ภาพที่ 2 การศึกษาระบบงานเดิม 

 
3.3 การออกแบบงานใหม่ 

ร ะ บ บ ง า น ให ม่ ข อ ง เ ว็ บ แ อ ป พ ลิ เค ชั น  ( Web 
Application) และระบบฐานข้อมูล (Database)   

1. เซนเซอร์ DHT11 รับค่าอุณหภูมิ และความชื้น 
2. บอร์ด ESP8266 ประมวลผลข้อมูลอุณหภูมิ และ

ความชื้น 
3. แจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้นลงบนแอปพลิเค

ชันไลน์ 
4. เข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้แสดงผลข้อมูล 
5. ตรวจสอบสถานะว่าเป็น Admin หรือ Member 

        5.1 Admin              
             1. ค้นหาข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้น 
             2. แก้ไขข้อมูลสมาชิก 
             3. ออกรายงาน 
        5.2 Member 
  1. บันทึกข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้นลงใน
เว็บแอปพลิเคชัน 
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  2. ค้นหาข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้น 
  3. ออกรายงาน 

 
ภาพที่ 3 การออกแบบระบบงานใหม่ 

 
3.3.1 Use Case Diagram 

 
ภาพที่ 4 Use Case Diagram ของระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้น

ห้องควบคุมเครือข่าย  

 จากภาพที่  4 แสดงภาพการเข้าถึงสิท ธิการใช้งาน
ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้น โดยแบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 
ระดับ ดังน้ี 
     1. แอดมิน (Admin) สามารถรับการแจ้งเตือน
อุณหภูมิ และความชื้นผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ ค้นหาข้อมูล
อุณหภูมิ และความชื้น ออกรายงาน และแก้ไขข้อมูลสมาชิก  
     2. สมาชิก (Member) สามารถรับการแจ้งเตือน
อุณหภูมิ และความชื้นผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ บันทึกข้อมูล
อุณหภูมิ และความชื้นลงบนเว็บแอปพลิเคชัน ค้นหาข้อมูล
อุณหภูมิ และความชื้น และออกรายงาน 
 
3.3.2 แบบจ าลองความสัมพันธ์เอนทติี้ (Entity) หรือ อีอาร์
ไดอะแกรม (ER-Diagram) 

 
ภาพที่ 5 ER-Diagram ของระบบงานใหม่ 

 
3.4 การก าหนดประชากร 

การประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ ระบบ
แ จ้ งเตื อน อุณ ห ภู มิ และค วามชื้ น ห้ อ งค วบคุ ม เค รื อข่ า ย
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ ได้
ใช้การก าหนดประชากร ที่จะท าการประเมินผู้ใช้ระบบ ซ่ึงแบ่งได้ 
2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ (Admin) และ ผู้ใช้ระบบ (Member) มี
จ านวน 5 คน 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 

3.5.1 การประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
ในการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ

โดยได้ใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและ
ความชื้ นห้ องควบคุมเครือข่ ายห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ล 
นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่าจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ดังน้ี 

5  หมายถึง  เว็บไซต์ที่พัฒนาที่มีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
4  หมายถึง  เว็บไซต์ที่พัฒนาที่มีประสิทธิภาพในระดับดี 
3 หมายถึง   เว็บไซต์ที่พัฒนาที่มีประสิทธิภาพในระดับพอใช้ 
2  หมายถึง  เว็บไซต์ที่พัฒนาต้องปรับปรุงแก้ไข 
1  หมายถึง  เว็บไซต์ที่พัฒนาไม่มีประสิทธิภาพ 
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   น ามาหาค่าเฉลี่ย และก าหนดเกณฑ์ส าหรับแปล
ความหมายจากคะแนนเฉลี่ย โดยที่ผู้วิจัยต้องการค่าเฉลี่ย 5 ชั้น 
จึงค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังน้ี 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =  
คะแนนสูงสุด − คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

           = 5−1

5
 

           = 0.8 

เม่ือหาค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพของระบบแต่ละข้อน า
ค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมาย และน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การประเมินโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
4.21 – 5.00 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี
มาก 
3.41 – 4.20  หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี 
2.61 – 3.40  หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับ
พอใช ้
1.81 – 2.60 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาต้องปรับปรุงแก้ไข 
1.00 - 1.80 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาไม่มีประสิทธิภาพ 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เม่ือเก็บแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ และถูกต้อง   แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยเครื่องคอมคอมพิวเตอร์ การด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ีใช้สถิติพื้นฐาน เช่น คะแนนเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.6.1 คะแนนเฉลี่ย (𝜇) ค านวณจากสูตร 

𝜇 =
∑𝑥𝑖

𝑁
 

เม่ือ   𝜇 แทน    คะแนนเฉลี่ยของประชากร 
     𝛴𝑥 แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดจากประชากร 
    𝑁 แทน    จ านวนประชากร 

3.6.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) ค านวณจากสูตร 

 𝜎 = √∑ ( 𝑥𝑖
𝑁

𝑖=1
−𝜇)2

𝑁
 

เม่ือ   𝜎  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
       𝜇   แทน ค่าเฉลี่ยของประชากร 
      𝑥𝑖    แทน ข้อมูลที่เก็บจากประชากรตัวที่ i 
     𝑁   แทน จ านวนประชากร 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้นห้องควบคุม
เครือข่ายห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเค
ชันไลน์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการออกแบบและพัฒนา โดยมีผลการ
ด าเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของ
ระบบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการวิจัยในครั้งน้ีได้ผล
การวิเคราะห์ ดังต่อไปน้ี 

4.1 เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ 
และความชื้นห้องควบคุมเครือข่าย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
สาขา นครราชสีมา 

4.2 แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบแจ้ง
เตื อน อุ ณ ห ภู มิ  แ ล ะค วาม ชื้ น  ห้ อ งค วบ คุ ม เค รื อ ข่ า ย 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา 

 
ภาพที่ 6 การแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้นบนแอปพลิเคชันไลน์ 

 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอหลัก 

 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอ Login 
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ภาพที่ 9 หน้าจอส าหรับสมัครสมาชิก 

 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอข้อมูลสมาชิก (ส าหรับ Admin) 

 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลสมาชิก (ส าหรับ Admin) 

 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอเพ่ิมข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้นของสมาชิกทั่วไป 

(Member) 
 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอส าหรับค้นหาอุณหภูมิ และความชื้น  

(ส าหรับ Admin และMember) 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอส าหรับหน้าออกรายงาน (Report) 

 

 
ภาพที่ 15 หน้าออกรายงานแบบ PDF อุณหภูมิและความชื้น 

 

 
ภาพที่ 16 หน้าออกรายงานแบบกราฟ อุณหภูมิและความชื้น 

 
4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

การประ เมิ นประสิท ธิภาพการท างานของระบบ         
ด้านข้อมูล อยู่ ในระดับดี (𝜇 = 4.13) ด้านการใช้งาน อยู่ ใน
ระดับดีมาก(𝜇 = 4.4) และด้านรูปแบบ อยู่ในระดับดีมาก (𝜇 = 
4.4) ซ่ึงภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (𝜇 = 4.31) 

 
5. สรุป และอภิปรายผล 

ในส่วนน้ีของงานวิจัยบทน้ีจะน าเสนอผลการอภิปรายการวิจัย 
และข้อเสนอแนะต่างๆ ซ่ึงครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินงานและ
สรุปผลการวิจัย โดยผู้วิจัยน าเสนอรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ
ตามล าดับต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาการระบบระบบแจ้งเตือนอุณหภู มิและความชื้น
ห้องควบคุมเครือข่าย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วย
แอปพลิเคชันไลน์ มีผลการด าเนินงานดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาเซนเซอร์เพื่อวัดอุณหภูมิ และความชื้น
ห้องควบคุมเครือข่ายห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วย
แอปพลิเคชันไลน์ ได้ใช้บอร์ด ESP8266  ใช้เซนเซอร์ DHT11 
ในการวัดอุณหภูมิ และความชื้น และใช้โปรแกรม Ardunio IDE 
ในการเขียนค าสั่งในการแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้นผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์ 

2. ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการระบบแจ้ง
เตื อ น อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ ค ว า ม ชื้ น ห้ อ ง ค ว บ คุ ม เค รื อ ข่ า ย 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ 
 ในการออกแบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการระบบ
แ จ้ งเตื อน อุณ ห ภู มิ และค วามชื้ น ห้ อ งค วบคุ ม เค รื อข่ าย 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ ได้
ใช้โปรแกรม CodeLobster IDE และภาษา HTML PHP และ
JavaScript ในการพัฒนาเว็บไซต์ ใช้ MySQL เป็นตัวการจัดการ
ฐานข้อมูล ซ่ึงระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

2.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถแก้ไข้อมูล
สมาชิก ค้นหาข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้น และออกรายงาน 

2.2 ส่วนของสมาชิก (Member) สามารถบันทึกข้อมูล
อุณหภูมิ และความชื้น ค้นหาข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้น และ
ออกรายงาน 

3. ผลการประเมินการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ
และความชื้นห้องควบคุมเครือข่าย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเคชันไลน์ 

จากผู้ใช้ระบบจริงจ านน 5 คน พบว่า ความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ ในระดับดีมาก (𝜇 = 4.31) ความพึงพอใจด้านข้อมูล อยู่

ในระดับดี (𝜇 = 4.13) ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก (𝜇 = 

4.40) และด้านรูปแบบ อยู่ในระดับดีมาก (𝜇 = 4.40) 
5.2 อภิปรายผล 
ผลการวิจัยน้ีมีความคลาดเคลื่อน 2.9 องศาเซลเซียส ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับงานของ ธนพนธ์ สุพัฒนกิจกุล (2558)     ที่
ท าการศึกษาเรื่อง อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิตู้แช่ด้วยอาดุยโน่    
ผลพบว่าระบบมีความคลาดเคลื่อน 3.33 องศาเซลเซียส 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
ควรพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ และความชื้นห้องควบคุม
เครือข่าย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ด้วยแอปพลิเค
ชันไลน์ ให้ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้นสามารถบันทึก
ข้อมูลลงบนฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ และแก้ไขให้ผู้ใช้สามารถ

ตรวจสอบรหัสผ่านก่อนท าการสมัครสมาชิก รวมไปถึงขั้นตอนใน
การกรอกรหัสผ่านก่อนเข้าสู่ระบบ 
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A IoT Prototype of Oyster Mushroom Farm 

 
ณัฐพล ม่วงเล็ก1  และ *อนงค์พร ไศลวรากุล1 

 
1ภาควิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Emails: nattaponm59@email.nu.ac.th, anongporns@nu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
เห็ดนางฟ้าถือว่าเป็นส่วนผสมหน่ึงที่ส าคัญของอาหารไทย อีกทั้ง
ยังมีคุณค่าทางอาหารสูง อย่างไรก็ตามในเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตดี
น้ันจ าเป็นต้องมีปัจจัยที่เก่ียวข้องหลายด้าน เช่น สภาพแวดล้อม
และภู มิอากาศที่ เปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดู ซ่ึ งส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิ และความชื้นน้ัน
มีผลต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดเป็นอย่างยิ่ง โครงการวิจัยน้ี
จึงได้ออกแบบระบบควบคุมอุณหภู มิและความชื้นส าหรับ
โรงเรือนเพาะเห็ดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยมีการศึกษา
ค้นคว้าปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อการเพาะเห็ดตลอดจนการออกแบบ
โครงสร้างโรงเรือนที่เหมาะสมโดยท าแบ่งการทดลองออก 2 ส่วน
คือการทดลองในส่วนโรงเพาะที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น และโรงเพาะที่ไม่มีการควบคุม โดยทดลองเพาะเห็ด
นางฟ้าจ านวน 60 ก้อนเห็ดในแต่ละโรงเรือน ผลการทดลอง
พบว่าโรงเพาะเห็ดนางฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบ IoT ที่งานวิจัยน้ีได้
พัฒนาขึ้นน้ันสามารถเก็บผลผลิตได้ 3 รอบ ในระยะเวลา 18 วัน 
โดยที่สามารถเทียบอัตราส่วนผลผลิตที่ได้ คือ 3 : 1 เม่ือเทียบกับ
โรงเพาะเห็ดที่ไม่มีการควบคุม ซ่ึงผลการทดลองน้ีสามารถยืนยัน
ได้ว่าเม่ือมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้อุปกรณ์ IoT 
ในโรงเพาะเห็ดท าให้ มีผลต่อการเจริญ เติบโตของเห็ดดีขึ้น 
นอกเหนือจากน้ีในงานวิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการ
ลงทุนเพื่อสร้างโรงเพาะเห็ดที่ มีระบบควบคุมโดยระบบ IoT 
พบว่าสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาเพียง 6 เดือน 
 
ค ำส ำคัญ: เห็ดนางฟ้า, ไอโอที, อุณหภูมิ, ความชื้น 
 

ABSTRACT 
Oyster mushroom is one of the major ingredients of 
Thai food even more rich in nutrients. However, 
cultivating mushroom for good productivities depends 
on several factors such as environments and weather, 
especially temperature and moisture effect on the 
growth of mushroom. Hence, this research introduces 
a prototype of mushroom farm by implementing IoT 
devices in order to control temperature and moisture 

in the nursing farm. In order to evaluate the 
mushroom growth rate, this research designs two 
nursing farms one with IoT device controlling and the 
other is controlling by human. Comparing the 
productivities from the two nursing farm shows that 
the productivity of the IoT nursing farm grows faster 
by 3 times in 18 days. The result shows that 
controlling the mushroom farm using IoT effects the 
growth rate of the oyster mushroom. Moreover, this 
research analyses the payback period in investing the 
IoT mushroom farm will be returned in 6 months. 
 
Keywords:  Oyster mushroom, IoT, Temperature, 
Humidity 
 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันภาคเกษตรกรรมเริ่มมีบทบาทมากขึ้นใน
ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจึงมีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเรื่องการเกษตร การน าอุปกรณ์ IoTมาใช้
เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มผลผลิตในการท าเกษตรกรรม 
ซ่ึงงานวิจัยน้ีได้น าอุปกรณ์ IoT มาใช้เพื่อสร้างต้นแบบโรงเพาะ
เห็ ดนาฟ้ า โดย มีการควบคุม อุณ หภู มิและความชื้ นด้ วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเพิ่มผลผลิตตามความต้องการของ
เกษตรกรและท าให้เกษตรกรมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาสร้างชุดอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นภายในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า โดยใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์ 
NodeMCU 
2. เพื่อแจ้งเตือนความแปรปรวนของอุณหภูมิและความชื้นผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ 
3. เพื่อแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นเพื่อควบคุมการ
ท างานของ NodeMCU ผ่านแอพพลิเคชั่นบลิง (BLYNK) 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 NodeMCU คือบอร์ดคล้ายArduino  ที่สามารถ
เชื่อมต่อกับ WiFi ได้ สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino 
IDE  ได้เช่นเดียวกับ Arduino แต่บอร์ดมีราคาถูกกว่าจึงเหมาะ
กับการผู้ที่เริ่มต้นศึกษาหรือทดลองใช้งานเก่ียวกับ Arduino, 
IoT, อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่การน าไปใช้จริงในโปรเจคต่างๆก็
ตาม ภายในบอร์ดของ NodeMCU ประกอบไปด้วย ESP8266 
(ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้) พร้อม
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น พอร์ต micro USB 
ส าหรับจ่ายไฟ และขาส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก 

2.1.2 เซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ DHT11 แบบ
ติดตั้งลงแผ่นPCB เป็นโมดูลที่สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้น
บริเวณรอบๆทั่วไปหรือในห้องหรือสามารถประยุกต์ใช้งานอ่ืน
เช่น  การน าเอาไปใช้ ในงานด้านการควบคุมอุณหภู มิ  และ
ความชื้นแบบอัตโนมัติ หรือ การน าไปใช้ส าหรับสถานีตรวจ
สภาพอากาศเป็นต้น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมและการ
ต่อใช้งานภายนอกโดยที่โมดูลน้ีมีการผ่านการสอบเทียบมีความ
น่าเชื่อถือ ราคาถูก การตอบสนองที่รวดเร็ว และความแม่นย าใน
การวัดค่าสูง และสามารถใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไปได้ 
ซ่ึงในโมดูลประกอบไปด้วย ส่วนวัดความชื้นแบบ  Resistive 
type และส่วน วัด อุณหภู มิแบบ NTC ให้สัญญาณเอาท์พุ ท
แบบ Digital Output, การตรวจวัดคงที่กับ DHT11 Sensorซ่ึง
โมดูลน้ีสามารถตรวจวัดอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียสและวัด
ความชื้น 20-90% RH 

2.1.3 Application Blynkเป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถ
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ IoT โดยสามารถเขียนโปรแกรมได้ง่าย 
และสามารถท างานได้แบบ real time โดยที่เชื่อมต่ออุปกรณ์
ต่างๆเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น Arduino, 
Esp8266, Esp32, NodeMCU,Rasberry pi ซ่ึงสามารถน ามา
แสดงบนแอพพลิเคชั่นได้อย่างง่ายดาย แล้วที่ส าคัญยังรองรับใน
ระบบ IOS และ Android อีกด้วย 

2.1.4 LINE Notify  คือบริการที่ ผู้ ใช้สามารถได้รับ
ข้อความการแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆได้ทาง LINE โดย
หลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว จะได้รับการ
แจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify”ซ่ึงสามารถ
เชื่อมต่อกับบริการที่หลากหลาย และยังสามารถรับการแจ้งเตือน
ทางกลุ่มได้อีกด้วย  
2.2 วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ไพสิฐ พูลเพิ่ม [1]การจัดท าโครงงานน้ี ได้ท าการศึกษา
และค้นคว้าเก่ียวกับการท างานของเครื่ องรดน้ าต้นไม้แบบ
อัตโนมัติ ซ่ึงมี ส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เซนเซอร์วัดความชื้น(DHT11) และ โซลินอยด์วาล์วเพื่อช่วยกัน

รักษาต้นไม้เพื่ อลดภาวะโลกร้อนที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันซ่ึงเรา
สามารถตั้งเวลาในการรดน้ าต้นไม้ในช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้าน ซ่ึง
เ ก่ี ย วข้ อ งกับ วิ จั ยที่ ผู้ จั ด ท า ได้ ท าอยู่ ใน เรื่ อ งของการ ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเซนเซอร์วัดความชื้น เพื่อช่วยในเรื่อง
ของความสะดวกสบายของเกษตรกร และมีความแม่นย าในการ
วัดค่าความชื้นและอุณหภูมิมากขึ้น 

ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ[2] อธิบายความแตกต่างระหว่าง
ฟาร์มอัจฉริยะและ ฟาร์มทั่วไป ฟาร์มอัจฉริยะมีการใช้ทรัพยากร
อย่างถูกต้องแม่นย าตรงต่อความต้องการของพืชช่วยลดการ
สูญเสียทรัพยากร และยังช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมถึงลดการให้
ปุ๋ยและสารก าจัดศัตรูพืชในระดับที่เกินความต้องการของพืชหรือ
การให้ไม่ตรงกับโรคและแมลง ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ียิ่งท าให้เกิดการส่งผล
กระทบให้เกิดขึ้นไม่ว่าเกิดการตกค้างในดินและเกิดอาการดื้อยา
ท าให้เกิดการแก้ปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การเกษตรที่
ไม่ยั่งยืนและยังส่งผลให้เกิดการท าลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

3.1 การท างานของระบบ 

การท างานของระบบ โดยเริ่มจาก บอร์ด  NodeMCU 
อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซนเซอร์ DHT11 แล้วจะ
แสด งผลออกทางจอ LCD เม่ือ  บอร์ด  NodeMCU รับค่ า
อุณหภูมิและความชื้นตรงกับเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ NodeMCU จะ
สั่งการท างานของRelay เพื่อควบคุมการท างานของระบบน้ า  
พัดลมระบายความร้อน และฮีตเตอร์ ที่มีการท างานตามเงื่อนไข
ที่ ก าหนดไว้และข้ อมูลที่ ได้ จะส่งไปยั งแอพพลิ เคชันบลิ ง
(BLYNK)และนอกจากน้ียังสามารถแจ้งเตือนข้อมูลการท างาน
ของค่าอุณหภูมิและความชื้นผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์(Line 
Notify) ซ่ึงท าให้สามารถทราบถึงการท างานในปัจจุบันของ
ระบบ อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถควบคุมการท างานได้ด้วยตนเองอีก
ด้วย ดังภาพรวมการท างานของระบบแสดงในภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมของการท างานระบบ 
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3.2 การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า 
โครงสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าส าหรับงานวิจัยน้ี 

ใช้ อลู มิ เนียมฉากขนาด 1.5  น้ิว ขนาดโรงเรือนกว้าง 80 
เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตรและ สูง 90 เซนติเมตร ซ่ึงมี
น้ าหนักเบา แสดงในภาพที่ 2 

 
 
 

 

 
 
 

 
3.3 การเช่ือมต่อวงจรระบบและการติดตั้งชุดอุปกรณ์ 

ในการเชื่อมต่อวงจรระบบและติดตั้งอุปกรณ์ ท าการ
เชื่อมต่อ NodeMCU กับจอLCD แบบ I2C โดยที่ขาของจอ LCD 
I2C ต่อเข้ากับ NodeMCU มีขาที่ต้องต่อดังน้ี คือขา SCL  ของ
จอ LCD เข้ากับขา  D1 ของ  NodeMCU และ ขา SDA  ของ
จอ LCD เข้ากับขา  D2 ของ  NodeMCU  ส่วนการจ่ายไฟให้กับ
จอ LCD ส่วนมากใช้ไฟ 5V ดังน้ันต้องใช้ไฟ 5V จ่ายให้ คือไฟ
ที่มาจากขา Vv  ใน NodeMCU แสดงในภาพที่ 3  

ส าหรับการเชื่อมต่อ NodeMCU กับ  เซนเซอร์ วัด
ความชื้นและอุณหภูมิ  DHT 11 โดยขาที่ 1 ของ DHT 11 เป็น
ขาไฟเลี้ยง  ซ่ึงจะใช้ไฟ 3.3 V  จากขา 3v3 ของ NodeMCU 
และขาที่ 2 ของ DHT11 เป็นขา OUTPUT ต่อเข้ากับ ขา D3 
ของ NodeMCU แสดงในภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 การต่อ NodeMCU กับ จอLCD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 การต่อ NodeMCU เข้ากับ DHT11 

การต่อ NodeMCU  กับ รีเลย์  โดยรีเลย์  คือสวิตช์ 
 ที่ใช้แม่เหล็กดึงสวิตช์ให้เปิดปิดไฟ 0-220 V โดยควบคุมจากไฟ
แรงดันต่ าจาก NodeMCU  ซ่ึงรีเลย์ที่ใช้  เป็นรีเลย์  5V  โดยจะ
ใช้ไฟเลี้ยงจากNodeMCU  โดยต่อที่ขา Vv  เข้าที่ขา Vcc  ของ
บอร์ดรีเลย์ และขา G ของ NodeMCU  เข้ากับขา GND ของ
บอร์ดรีเลย์ และขาสัญญาณ OUTPUT จาก NodeMCU  

เพื่อสั่งงานให้รีเลย์ท างานน้ันจะต่อจากขา  D5 คือ  สั่ง
ให้รีเลย์ท างานในส่วนของการพ่นละอองน้ าจากแอพพลิเคชั่น  
BYNK  ในโทรศัพท์มือถือ จะต่อเข้าขา IN2 ของบอร์ดรีเลย์ 2   
ขา D6 คือสั่งให้รีเลย์ท างานในส่วนของฮีตเตอร์  จะต่อเข้าขา 
IN1 ของบอร์ดรีเลย์ 3 ขา D7 คือ  สั่งให้รีเลย์ท างานในส่วนของ
การพ่นละอองน้ าอัตโนมัติ  จะต่อเข้าขา IN2 ของบอร์ดรีเลย์ 4  
ขา  D8  คือ  สั่งให้รีเลย์ท างานในส่วนของพัดลมระบายความ
ร้อน  จะต่อเข้าขา IN1 ของบอร์ดรีเลย์ 1  แสดงในภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 การต่อ NodeMCU  กับ รีเลย์   

 
การต่อ รีเลย์กับ  ปั้มพ่นละอองน้ า  ฮีตเตอร์  และพัด

ลมระบายความร้อน  ซ่ึงรีเลย์หมายเลข 1 จะต่อกับพัดลมระบาย
ความร้อน  รีเลย์หมายเลข 2  ต่อเข้ากับปั้มพ่นละอองน้ า  รีเลย์
หมายเลข 3 ต่อเข้ากับฮีตเตอร์  และรีเลย์หมายเลข 4 ต่อเข้ากับ
ปั้มพ่นละอองน้ า แสดงในภาพที่ 6 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 การต่อรีเลย์ กับ ป้ัมพ่นละอองน้ า ฮีตเตอร์  
และ พัดลมระบายความร้อน 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า 
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4. ผลการทดลอง 
  

4.1 ผลการท างานของNodeMCUกับแอพพลิเคชันBlynkและ
แอพพลิเคชัน Line Notify 

การเปรียบเทียบการแสดงผลของอุณหภูมิและ
ความชื้นของจอ LCD กับแอพพลิเคชันBlynk จะเห็นได้ว่ามีค่าที่
ตรงกัน แสดงในภาพที่ 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงการท างานของการรับค่าบนแอพพลิเคชันBlynk และกา 
แสดงผลของ LCD 

 
            การเปรียบ เที ยบการแสดงผลของอุณหภู มิและ
ความชื้นของจอ LCD กับแอพพลิเคชัน Line Notify จะเห็นได้
ว่ามีค่าที่ตรงกัน และมีการแจ้งเตือนเม่ือมีความชื้นต่ าผ่านทาง
แอพพลิเคชันLine Notify แสดงในภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 แสดงการท างานของการรับค่าบนแอพพลิเคชัน Line Notify และ

การแสดงผลของ LCD 
 
4.2 ผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดจนถึงวันที่เก็บ
ผลผลิต 
          การเปรียบเทียบการเก็บผลผลิตของโรงเพาะเห็ดที่ไม่มี
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นกับโรงเพาะเห็ดที่มีการควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น ผลดังตารางแสดงเห็นถึงการเจริญเติบโต
ของเห็ดในแต่ละวันจนถึงการเก็บผลผลิต แสดงในตารางที่ 1        

 
 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดจนถึงวันที่เก็บผล 
เป็นระยะเวลา 18 วัน 

 

 
            เม่ือเปรียบเทียบการเก็บผลผลิตจะเห็นได้ว่าโรงเพาะ
เห็ดที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จะมีการเก็บผลผลิตได้
เร็วและมากกว่าโรงเพาะเห็ดที่ ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น จากการเพาะเห็ดเป็นเวลา 18 วัน โดยที่โรงเพาะเห็ดที่
มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จะสามารถเก็บผลผลิตได้ถึง
สามครั้ง ส่วนโรงเพาะที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นน้ัน
จะ เก็บผลผลิต ได้ เพี ย งแค่ครั้ ง เดี ย ว แสดงให้ เห็นถึงการ
เจริญเติบโตที่ดีของเห็ดที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
และเทียบเป็นอัตราส่วนในการเก็บผลผลิตจะได้  3 :1 ครั้ ง  
และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตจะเห็นได้ว่าโรงเพาะเห็ดที่มี
การควบคุมอุณหภูมิ การเก็บผลผลิตครั้งที่1 ได้3.6 กิโลกรัม ครั้ง
ที่2 ได้ 3.2 กิโลกรัมและครั้งที่3 ได้2.8 กิโลกรัม เม่ือน ามาคิดเป็น
ราคาของผลผลิตภายในระยะเวลา 18วัน จะได้ผลผลิตทั้งหมด
9.6 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 60 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งหมด 576 
บาท  ในขณะที่ โรงเพาะเห็ดที่ ไม่ มีการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นสามารถเก็บผลผลิตได้เพียง1 ครั้ง ปริมาณ 2.6 กิโลกรัม 
คิดเป็นเงิน 156 บาท 
 
 

วันทีข่องการ
เจริญเติบโต ความยาวของดอกเหด็ (หนว่ยเซนตเิมตร) 

ปริมาณ
ผลผลิต 

(กิโลกรัม) 
โรงที่มีระบบ โรงที่ไม่มีระบบ  

วันท่ี1 0 0 

วันท่ี2 1.4 0.3 

วันท่ี3 3.8 0.9 

วันท่ี4 6.2 1.2 

วันท่ี5 8.4 2.5 

วันท่ี6 10.3 3.4 

 การเก็บผลผลิตครัง้ท่ี1ได้ - 3.6 

วันท่ี7 4.6 4.1  

วันท่ี8 5.2 5.3 

วันท่ี9 7.6 6.4 

วันท่ี10 9.1 6.6 

วันท่ี11 11.2 7.2 

 การเก็บผลผลิตครัง้ท่ี 2 - 3.2 

วันท่ี12 2.4 8.6  

วันท่ี13 3.8 9.5 

วันท่ี14 5.2 10.2 

 - การเก็บผลผลิตครัง้ท่ี 1  2.6 

วันท่ี15 7.3 3.2  

วันท่ี16 8.6 4.1 

วันท่ี17 9.9 5.1 

วันท่ี18 11.8 6.8 

 การเก็บผลผลิตครัง้ท่ี 3 -   2.8 
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             การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดจนถึงวันเก็บ
ผลผลิตเป็นระยะเวลา 18 วัน กราฟแสดงให้เห็นถึงอัตราการ
เจริญ เติบโตของเห็ดที่ มีระบบในการควบคุมอุณหภู มิและ
ความชื้น ที่ดีกว่าเห็ดที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดย
การเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนการเก็บผลผลิต ได้เป็น 3:1ใน
ระยะเวลา 18 วัน แสดงในภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 9 กราฟแสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดจนถึงวันที่

เก็บผลผลิต 
 
 ผลจากการออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้นในโรงเพาะเห็ดนางฟ้าที่ได้จัดท าขึ้นน้ีสามารถควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นได้เป็นอย่างดีท าให้เห็ดนางฟ้ามีผลผลิต
ออกอย่างสม่ าเสมอสามารถประหยัดเวลาในการให้น้ าในโรงเพาะ
เห็ดโดยอาศัยการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นจากอุปกรณ์
ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ติดตั้งไว้ภายในโรงเรือนได้เป็น
อย่างดีเห็ดที่เพาะได้มีผลผลิตที่ดีขึ้นมีความสมบูรณ์เจริญเติบโต
ได้เร็วกว่าปกติ เม่ือเทียบกับโรงเพาะเห็ดที่ไม่ได้มีระบบควบคุม  
 
4.3 การคิดค่าน้ า 
          ผู้วิจัยได้ท าการทดลองโดยใช้กระบอกตวงน้ าเติมวันละ 
2 ลิตร และท าการบันทึกการใช้น้ าในแต่ละวัน โดยอุปกรณ์ปั้มน้ า
ท าการปั้มน้ าจากกระบอกตวงตามการตรวจจับความชื้นจาก
อุปกรณ์ DHT11 และท าการปั้มน้ ามาตามเงื่อนไขของระบบซ่ึงได้
ผลลัพธ์จากการบันทึกการใช้น้ าดังตารางที่ 2  โดยใช้ข้อมูลใน
การค านวณค่าน้ าจากการประปานครหลวง 1 ยูนิต เท่ากับน้ า 
1,000 ลิตร คิดเป็นราคาค่าน้ า 10 บาท จากการทดลองเป็นเวลา 
18 วัน โดยการวัดจากกระบอก ตวง มีการใช้น้ าในปริมาณ 18
ลิตร คิดเป็นค่าประปาได้ 1.8 บาท แสดงในตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ตารางปริมาณการใช้น้ าของระบบ 
 

วันที่   ปริมาณการ
ใช้น้ า )ลิตร(  

ค่าน้ า
)บาท(  

1 0.9 0.09 
2 1.2 0.12 
3 0.7 0.07 
4 0.9 0.09 
5 0.8 0.08 
6 1.1 0.11 
7 1.0 0.10 
8 0.9 0.09 
9 1.2 0.12 
10 1.2 0.12 
11 1.4 0.14 
12 1.3 0.13 
13 1.1 0.11 
14 0.9 0.09 
15 0.8 0.08 
16 0.9 0.09 
17 1.0 0.10 
18 0.7 0.07 

รวม 18 1.8 
 
4.4 การคิดค่าไฟ 

จากงานวิจัยได้ใช้แบตเตอรี่ ในการจ่ายไฟฟ้าให้ กับ
ระบบดังน้ันจึงคิดค่าไฟฟ้าจากการใช้งานของแบตเตอรี่ แบต 
120 แอมป์ต่อชั่วโมงใช้งานได้ 15วัน ต่อการชาร์จ 1ครั้ง ชาร์จ 1 
ครั้ง ไปจ้างร้านชาร์จ เสียเงิน 25บาท คิดเป็นค่าชาร์จแบตเป็น
รายเดือน เดือนละ 50 
 
4.5 การวิเคราะห์ต้นทนุ 

ส าหรับการวิเคราะห์ต้นทุน ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ 
และสร้างโรงเพาะเห็ดนางฟ้าที่มีการควบคุมโดยระบบ IoT โดยมี
การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการจรวจวัดอุณหภูมิ และ
ความชื้น และมีการสั่งการให้อุปกรณ์ปั้มน้ า และ ฮีตเตอร์ ท างาน
ตามความเหมาะสม ซ่ึงอุปกรณ์ต่างๆที่ได้ใช้ แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ค่าอุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงาน 

 
อุปกรณ ์ จ านวน ราคาต่อ หน่วย1  ราคารวม 

อลูมิเนยีมฉาก 3 150 450 
สังกะสีแผ่นเรียบ 2 180 360 
น็อตตัวผู้ 3 20 60 
น็อตตัวเมีย 3 20 60 
เหล็กเสน้ 1 90 90 
จอLCD 1 120 120 
NodeMCU esp8266 1 175 175 
DHT11 1 70 70 
รีเลย ์ 2 65 65 
พัดลมระบายความร้อน 1 150 150 
อีตเตอร์ท าความร้อน 1 180 180 
ปั้มน้ า 1 240 240 
หัวพ่นละอองน้ าสายยาง 1 90 0 
ปลั๊กสามตา 1 140 140 
Adapter 5V 1 150 150 
สายไฟ 3 15 45 
แบตเตอร์รี ่ 2 320 640 

รวม 3,085 

 
น ามาวิเคราะห์ต้นทนุที่ใชไ้ปทั้งหมดกับการได้ผล

ผลิตจะได้ดังนี ้
จากการคิดค าควณต้นทุนทั้งหมดมีดังน้ี 
- ค่าอุปกรณ์ในการสร้างโรงเพราะเห็ดทั้งหมด 3,085 

บาท 
- ค่าน้ าในการลดน้ าของระบบ 1.8 บาท 
- ค่าไฟฟ้าในการท างานของระบบเดือนละ 50 บาท 
- ค่าก้อนเชื้อเห็ดราคาก้อนละ 7 บาททั้งหมด60 ก้อน 

เป็นเงิน 420 บาท 
รายรับที่ได้จากการการค านวณผลผลิตในระยะเวลา 

18 วัน ซ่ึงสามารถเก็บผลผลิตได้ 3 รอบ มีดังน้ี 
-เก็บผลผลิตครั้งที่1 ได้ปริมาณของดอกเห็ด 3.6 กิโลกรัม 
-เก็บผลผลิตครั้งที่2 ได้ปริมาณของดอกเห็ด 3.2 กิโลกรัม 
-เก็บผลผลิตครั้งที่3 ได้ปริมาณของดอกเห็ด 2.8 กิโลกรัม 
รวมการเก็บผลผลิตทั้งหมดได้ 9.6 กิโลกรัมซ่ึงสามารถขายได้ 
กิโลกรัมละ 60 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งหมด 576 บาท 

*หมายเหตุ การคิดค านวณปริมาณผลผลิตอยู่ในช่วง
การเพาะเห็ดเพียง18 วันเท่านั้น 

จากการหาค่าของต้นทุน และค่าของการเก็บผลผลิต 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการค านวณหาผลก าไรและการคืนทุนดังน้ี 

-ระยะเวลาในเก็บผลผลิตของก้อนเห็ดแต่ละครั้งเก็บได้
เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

-การเพาะเห็ดนาฟ้าในระยะเวลา 18 วันได้เงินในการ
เก็บผลผลิต 576 บาท 

 

ลงเห็ ดครั้ งที่ 1  ค่าเชื้อเห็ ด  420 บาท เชื้อเห็ ดจะอยู่ ได้ ใน
ระยะเวลา3 เดือน เก็บผลผลิตได้ 13 ครั้ง คิดเป็นเงิน2,592 บาท 
ลงเห็ ดครั้ งที่ 2  ค่าเชื้อเห็ ด  420 บ าท เชื้อเห็ ดจะอยู่ ได้ ใน
ระยะเวลา3 เดือน เก็บผลผลิตได้ 13 ครั้ง คิดเป็นเงิน2,592 บาท 

-รวมค่าเชื้อเห็ดทั้งสองครั้ง 840 บาท 
ผลก าไรและการคืนทุนในการเพาะเห็ดนางฟ้าจะได้ ภายใน
ระยะเวลาการเพาะ 6 เดือน 

คิดเป็นค่าอุปกรณ์ 3,085 บาท บวก ค่าน้ า 6 เดือน 
16.2 บาท บวก ค่าไฟ 6 เดือน 300 บาทบวก เชื้อเห็ด 840 บาท 
รวมต้นทุนที่ใช้ไปทั้งสิ้นในระยะเวลา 6 เดือน 4,241.2 บาท  

ผลผลิตที่ได้ในเวลา 6 เดือน 5,184 บาท 
ดังนั้นระยะเวลาในการเพาะเห็ด ใช้เวลา6เดือนจึงจะ

คืนทุน และเหลือก าไร 942.8 บาท 
 

5. บทสรุป 
ผลจากการออกแบบและทดลอง ต้นแบบโรงเพาะเห็ดนางฟ้าโดย
ใช้อุปกรณ์ IoTที่ได้จัดท าขึ้นน้ีในระยะเวลาการทดลอง 18 วัน
สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ตรงตามเงื่อนไขของการ
ท างานที่ก าหนดไว้ท าให้ลดความแปรปรวนของอุณหภูมิและ
ความชื้นภายในโรงเพราะเห็ดท าให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้
มากกว่า 3เท่า จากโรงเพาะเห็ดที่ไม่ได้ควบคุมด้วย IoT และเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้กับเกษตรกร 
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ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุภายในห้องน ้าส้าหรับผู้สูงอายุด้วย 
การประมวลผลภาพ 

An Accident Detection and Warning System for Elders in Restroom using 
Image Processing 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ี ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบอัลกอริทึมส าหรับตรวจจับ
การหกล้มด้วยการประมวลผลภาพโดยตรวจจับจากระดับศรีษะ 
ระบบแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนว่าเกิดอุบัติเหตุ โดยอาศัยการ
ประมวลผลภาพแบบเรียลไทม์จากโมเดล PoseNet-Python ซ่ึง
จะท าการตรวจจับดวงตาและใบหู เพื่อก าหนดเป็นระดับของ
ศีรษะ ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลการท างานของระบบตรวจจับ
และแจ้งเตือนอุบัติเหตุในลักษณะ 2 ลักษณะ กรณีแรกมีการใช้
งานห้องน้ าแบบปกติ ซ่ึงผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบทั้งหมด 50 
ครั้ง ระบบสามารถท างานได้โดยไม่มีการตรวจจับผิดพลาด และ
กรณีที่สองทดสอบระบบโดยการจัดท าท่าทางใกล้เคียงกับท่าทาง
ที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 70 ครั้ง พบว่า ระบบมี
ประสิทธิภาพในการตรวจจับการหกล้มได้ 57.14 เปอร์เซ็นต์ 
 
ค ำส ำคัญ: ระบบตรวจจับอุบัติเหตุ, ผู้สูงอายุ , อาดูโน่ , การ
ประมวลผลภาพ 
 

ABSTRACT 
This research designed an algorithm to detect falls 
using image processing of the elderly’s head level. The 
warning system processes image in real-time using the 
Pose Net-Python model which will detect eyes and ears 
to determine the position of the head. The 
performance of the accident detection and warning 
system was evaluated in two cases. The first case was 
tested with 50 general restroom usages with no 
accident. The system worked without any fault 
detection. Therefore, the performance of the system 
was 100 percent. The second case was tested with 70 

pretended fall postures. The system was able to detect 
falls only 57.14 percent. 
 
Keywords: Accident Detection System, Elders, Image 
Processing, Arduino 
 

1. บทน้า 
ประเทศไทยมีอัตราประชากรผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุก
วัน ในขณะที่อัตราการเกิดของประชากรลดลง จนถึงปี พ.ศ. 
2548 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) 
และจากการคาดการณ์ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย ได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด
ในปี พ.ศ. 2578 [1] ในเม่ืออนาคตมีอัตราประชากรผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น แต่สุขภาพร่างกายและพละก าลังน้ันกลับแย่ลงต่างจาก
สภาพอายุที่เพิ่มมากขึ้น จึงท าให้การใช้ชีวิตในประจ าวันน้ัน
ล าบากตามไปด้วย จึงต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดและคอย
ระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

การเกิดอุบัติเหตุน้ันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกคน กรม
ควบคุมโรค [2] ได้เผยถึงปัญหาและสาเหตุของการเสียชี วิตใน
ผู้สูงอายุว่า “การพลัดตกหกล้มเป็นปัญหาส าคัญที่พบบ่อย และ
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองในกลุ่มอาการบาดเจ็บโดยไม่ได้
ตั้งใจ ซ่ึงในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในทุกกลุ่ม
อายุปีละเกือบ 2,000 คน โดยครึ่งหน่ึงเป็นผู้สูงอายุ (เฉลี่ยวันละ 
3 คน) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2556 - 2559 มี
จ านวนผู้สูงอายุที่บาดเจ็บแจ้งขอใช้บริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เฉลี่ยกว่า 5 หม่ืนครั้ง/ปี หรือกว่า 
140 ครั้ง/วัน” จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงจ านวน
ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากการหกล้มและตัวเลขเหล่าน้ี
อาจจะยังไม่นับรวมไปถึงผู้สูงอายุที่เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)                                  ………………… 
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มาพบหมอได้ทันท่วงที ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการตรวจจับและแจ้ง
เตือนใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาทั้งระบบที่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุส าหรับ
ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป แต่เทคโนโลยีเหล่าน้ีมีข้อจ ากัดด้าน
พื้นที่ และยังไม่ค่อยมีการพัฒนาหรือยังเป็นระบบความปลอดภัย
ที่ผู้ใช้งานจะต้องมีสติอยู่บ้างเพื่อท าการขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลอ่ืน แต่ถ้าหากว่าเม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วผู้ใช้งานหมดสติ
โดยทันทีจนไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนได้ ผู้ใช้ห้องน้ า
เหล่าน้ีอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความช่วยเหลือที่
ช้าเกินไป 

ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการ
เกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุโดยการประมวลผล
ภาพ ซ่ึงจะแก้ปัญหาในกรณีที่ผู้สู งอายุหมดสติไ ม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยที่ระบบตรวจจับจะท าการตรวจจับระดับ
ศีรษะของผู้สูงอายุที่ใช้งานห้องน้ าโดยอัตโนมัติ ว่าอยู่ต่ ากว่า
ระดับของอ่างล้างมือ (90 เซนติเมตรจากระดับพื้น) หรือไม่ ถ้าต่ า
กว่าระดับของอ่างล้างมือ ระบบจะท าการตรวจสอบก่อนว่าระดับ
ของศีรษะน้ันอยู่ต่ ากว่าระดับอ่างมือนานเกิน 20 วินาทีหรือไม่ 
ถ้าต่ ากว่า 20 วินาทีระบบก็จะท าการแจ้งเตือนว่าเกิดอุบัติเหตุ
ภายในห้องน้ า และให้คนอ่ืนได้เข้าท าการช่วยเหลือได้อย่าง
ทันท่วงท ี
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 Real-time Human Pose Estimation 
Real- time Human Pose Estimation [3]  คื อ เ ทค นิ ค ก า ร
มองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ที่ตรวจจับข้อต่อรูปร่างของมนุษย์ใน
ภาพและวิดีโอเพื่อให้สามารถระบุส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ เช่น 
ข้อศอก คอ หัวไหล่ เป็นต้น เทคโนโลยีน้ีจะไม่สามารถรับรู้ ได้
ชัดเจนว่าใครอยู่ในภาพ ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับการ
ตรวจจับ อัลกอริทึมน้ีเป็นเพียงการประเมินพิกัดต าแหน่งข้อต่อ
ของร่างกายที่ส าคัญซ่ึงได้รับการพัฒนามาจาก Tensorflow.js ที่
มีการเทรนภาพเพื่อให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ในการตรวจจับตัว
บุคคล และการพัฒนาระบบตรวจจับการหกล้มในงานวิจัยน้ี 
ผูวิ้จัยได้น า PoseNet-Python ซ่ึงได้รับการพัฒนามาจาก Real-
time Human Pose Estimation มาต่อยอดเพื่อพัฒนาระบบ
ตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุ  โดยมีหลักการท างานดังน้ี 
 1)  น าเข้าภาพ RGB ผ่านโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน 
 2)  รูปภาพที่เข้ามาจะถูกอัลกอลิทึมประมวลผลแล้วท าการ
   เก็บค่าต่าง ๆ ดังน้ี 
  - Pose เป็นการส่งคืนค่าของ Keypoint และ Pose 
confidence score ของแต่ละบุคคลตามที่ ตรวจจับได้  
  - Pose confidence score เป็นตัวก าหนดค่า คะแนน
ความถูกต้องโดยรวมในการประเมินท่าทาง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 

0.0 ถึง 1.0 สามารถใช้ซ่อนโพสที่เป็นท่าท่างที่มีความถูกต้องน้อย
ได้ 
  - Keypoint เป็นส่วนหน่ึงของ Pose โดยจะท าการเก็บ 
Position และ Keypoint confidence score ซ่ึง PoseNet มี
การตรวจจับพิกัดต าแหน่งส าคัญบนร่างกาย 17 จุดคือ จมูก ตา
ซ้าย ตาขวา หูซ้าย หูขวา ไหล่ซ้าย ไหล่ขวา ศอกซ้าย ศอกขวา 
ข้อมือซ้าย ข้อมือ ขวา สะโพกซ้าย สะโพกขวา เข่าซ้าย เข่าขวา 
ข้อเท้า ซ้าย และข้อเท้าขวา แสดงดังภาพที่ 1 
  -  Keypoint confidence score เป็นตัวก าหนดค่า
คะแนนความถูกต้องของพิกัดต าแหน่งของ Keypoint Position 
โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.0 ถึง 1.0 สามารถใช้ซ่อนโพสที่เป็นท่าท่าง
ที่มีความถูกต้องน้อยได้ 
  - Keypoint Position คือ พิกัด 2D มีค่าเป็น x และ y 
ในภาพที่น าเข้าและตรวจพบ Keypoint 
 
2.2 NETPIE (Network Platform for Internet of 
Everything) 
NETPIE [4] เป็นกูเกิลคลาวด์แพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบและ
พัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกันระหว่าง
อุปกรณ์ ช่วยให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยผู้พัฒนาไม่
ต้องกังวลว่า อุปกรณ์น้ันจะอยู่ที่ใดเพียงน า NETPIE library ไป
ติดตั้งในอุปกรณ์ NETPIE จะมีหน้าที่ดูแลการเชื่อมต่อให้ทั้งหมด 
ไม่ว่าอุปกรณ์น้ันจะอยู่ ในเครือข่ายชนิดใด ลักษณะใด หรือ
แม้กระทั่งเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ใด ผู้พัฒนาสามารถตัดปัญหาในการ
ออกแบบการเข้าถึงอุปกรณ์จากระยะไกล NETPIE ยังช่วยให้การ
เริ่มต้นใช้งานเป็นไปโดยง่าย โดยการออกแบบให้อุปกรณ์ถูก
ค้นพบและเข้าสู่บริการโดยอัตโนมัติ ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้
น า NETPIE มาใช้ส าหรับการส่งข้อความจากระบบตรวจจับไปยัง
บอร์ด AX-WiFi ซ่ึงเป็นระบบแจ้งเตือนซ่ึงหากระบบแจ้งเตือน
ได้รับข้อความจากระบบตรวจจับว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะท าการ
แจ้งเตือนผ่านไฟ LED ที่ติดตั้งเข้ากับบอร์ด AX-WiFi 
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ภาพที่ 1 พิกัดต าแหน่งที่สามารถตรวจจับได้ทั้ง 17 จุด 

 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Tang, A. และคณะ [5] ได้พัฒนาระบบตรวจจับการหกล้ม
ส าหรับผู้สูงอายุ ที่ใช้เซนเซอร์ตรวจจับการตกหล่นโดยใช้อุปกรณ์
เซนเซอร์ ฮาร์ดแวร์ที่ตรวจจับพิกัดต าแหน่งและการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย ซ่ึงเชื่อมต่อกับระบบแล้วจะท าการตั้งปลุก หาก
ผู้สูงอายุยังไม่ลุกขึ้นยืนจากการลื่นหกล้มใน 15 วินาทีระบบจะท า
การส่ง SMS ฉุกเฉินไปยังบุคคลที่สามารถติดต่อได้เม่ือตรวจพบ
การเกิดอุบัติเหตุหกล้ม แผนกรถพยาบาลจะได้รับโทรศัพท์จาก
บุคคลที่ติดต่อแล้วส่งรถพยาบาลไปยังที่ตั้งของผู้ประสบอุบัติเหตุ  
 Nadee, C. และ Chamnongthai, K. [6]  น าเสนอระบบ
ตรวจจับผู้สูงอายุที่ล้มลงโดยใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิก โดยที่ระบบ
ตรวจจับน้ีได้น าเซนเซอร์อัลตราโซนิกหลายตัวเป็นตัวรับ และตัว
ส่งสัญญาณคู่กันซ่ึงเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูโน่ เพื่อ
ส่งสัญญาณที่เก่ียวข้องกับการหกล้มของผู้สูงอายุโดยใช้ Wi-Fi ไป
ยังหน่วยประมวลผล เซนเซอร์จะถูกจัดวางเป็นอาร์เรย์บนหลังคา
และผนังในห้อง สัญญาณจะถูกวิเคราะห์เพื่อจดจ ามนุษย์โดยการ
ตรวจจับระยะทางและตรวจจับการกระท า เช่น การยืน การน่ัง 
และการหกล้ม เป็นต้น โดยการจับคู่รูปแบบกับแม่แบบมาตรฐาน
ของสัญญาณด้านบนและด้านข้าง ในการทดลองระบบที่น าเสนอ
สามารถรับรู้ถึงความแม่นย าของการตรวจจับล้มได้ประมาณ 
93% โดยประมาณ  
 รัชพล แขมภูเขียว และสุธีบูรณ์ ชู วิทยา [7] ได้ท าการ
ออกแบบระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุโดยใช้กล้องตรวจจับการ
เคลื่อนไหวแบบ 3 มิติโดยใช้แสงอินฟราเรด จึงไม่ต้องติดตั้ง
อุปกรณ์กับผู้สูงอายุ และสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน 
โดยกล้องจะตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ ทั้งยังสามารถ

แยกได้ว่าผู้สูงอายุล้มจริงหรือแค่ก้มเก็บของ หากผู้สูงอายุล้มตัว
ลงไซเรนจะส่งเสียงร้อง และถ้าผู้สูงอายุไม่มากดหยุด ระบบก็จะ
ส่งข้อความไปยังญาติหรือโรงพยาบาลที่ระบุไว้ นอกจากน้ันยังมี
โปรแกรมให้กล้องบันทึกการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ และแปลผล
เป็นภาพโครงกระดูกแบบสามมิติจึงช่วยให้การวินิจฉัยของแพทย์
ท าได้เร็วขึ้นและรักษาได้อย่างทันท่วงที เพราะสามารถดูจาก
วิดีโอได้ว่าผู้ป่วยได้รับการกระทบกระเทือนในส่วนไหนบ้าง  
 งานวิจัยที่กล่าวมาน้ันสามารถน ามาต่อยอด และเป็นแนว
ส าหรับการพัฒนาระบบการตรวจสอบและระบบแจ้งเตือน
ภายในห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุด้วยการประมวลผลภาพ ของ
งานวิจัยน้ีได้โดยการประยุกต์การใช้งานอุปกรณ์ที่มีลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังได้น าหลักการของงานวิจัยข้างต้นมาปรับ
ใช้กับการพัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและ
แจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ าให้ได้มากยิ่งขึ้น 
 

3. วิธีการด้าเนินการวิจัย 
งานวิจัยน้ีมีวิธีการด าเนินการวิจัย ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
2. ศึกษาการท างานของการประมวลผลภาพ 
3. ศึกษาระบบการแจ้งเตือน เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือน 
4. ออกแบบระบบตรวจจับและแจ้งเตือน 
 ออกแบบระบบตรวจจับด้วยการใช้กล้องเว็บแคมในการ
ตร วจ จับผู้ ใ ช้ ง านห้ อง น้ า และ  PoseNet-Python ใ นการ
ประมวลผลพิกัดต าแหน่งของศีรษะ และประเมินการเ กิด
อุบัติเหตุแล้วส่งข้อความว่าเกิดอุบัติเหตุไปยังระบบแจ้งเตือน 
จากน้ันผู้ศึกษาออกแบบระบบแจ้งเตือนด้วยการใช้บอร์ด AX-
WiFi แล้วระบบจะท าการตรวจสอบก่อนว่าระดับของศีรษะน้ัน
อยู่ต่ ากว่าระดับอ่างมือ (ประมาณ 90 เซนติเมตรจากพื้น) นาน
เกิน 20 วินาทีหรือไม่ เพื่อเช็คว่าผู้ใช้งานก าลังก้มเก็บของ หรือ
เกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในห้องน้ า หากใช้เวลา 10 วินาทีก็อาจจะสั้น
เกินไปส าหรับการเก็บของ และหากว่าใช้ 30 วินาทีน้ันก็อาจจะ
นานไปส าหรับผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือ
เร่งด่วน ดังน้ันผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดว่า หากระบบตรวจจับเวลา
นับเวลาเกิน 20 วินาที ระบบจะท าการแจ้งเตือนว่าเกิดอุบัติเหตุ
ภายในห้องน้ าผ่าน ZX-LED และให้เจ้าหน้าที่หรือผู้อ่ืนได้เข้าท า
การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 
5. ติดตั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาระบบตรวจจับและ
แจง้เตือน 
 1)   ติดตั้ ง เทนเซอร์ โฟลว์และไลบรารีส าหรับใช้ ง าน 
PoseNet–Python 
 2)  ติดตั้งกล้องส าหรับการตรวจจับที่ประมวลผลโดย 
PoseNet–Python 
 3)  ติดตั้ง Arduino IDE ส าหรับพัฒนาระบบแจ้งเตือน 
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 4)  ติดตั้งบอร์ดส าหรับระบบแจ้งเตือน 
6. พัฒนาระบบตรวจับและแจ้งเตือนพัฒนา 
  พัฒนาระบบตรวจจับด้วย PoseNet-Python ที่เป็นเทคนิค
การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจจับข้อต่อส าคัญของ
ร่างกายที่พัฒนามาจาก Tensorflow.js ซ่ึงผู้ศึกษาได้ท าการ
พัฒนาให้การแสดงผลทางหน้าจอไม่สามารถระบุตัวบุคคลหรือ
สภาพแวดล้อมภายในห้องน้ าได้ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว
ของผู้ใช้งานห้องน้ า  
  พัฒนาระบบแจ้งเตือนด้วยโปรแกรม Arduino IDE เพื่อ
จัดท าโค้ดส าหรับอัปโหลดลงบอร์ด AX-WiFi และ NodeMCU 
เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและรับค่าจากระบบตรวจจับ เม่ือระบบ
ตรวจจับสามารถตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุได้ก็จะท าการแจ้ง
เตือนผ่าน ZX-LED เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับรู้และเข้าท าการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยล าดับขั้นตอนการตรวจจับมีรายละเอียด
ตามที่แสดงดังภาพที่ 2 และสามารถอธิบายขั้นตอนการท างานได้ 
ดังน้ี 
 1) ระบบเริ่มท าการตรวจจับตัวบุคคล เม่ือมีคนเข้าห้องน้ า 
 2) ระบบจะท าการตรวจระดับศีรษะว่า มีระดับต่ ากว่าอ่าง
ล้างมือ (90 เซนติเมตรจากระดับพื้น) หรือไม่ 
 3) ถ้าระบบตรวจจับได้ว่าระดับศีรษะของผู้ใช้งานห้องน้ าน้ัน
อยู่ต่ ากว่าระดับอ่างล้างมือระบบจะท าการส่งข้อความไปยังบอร์ด 
AX-WiFi เพื่อเปิดไฟ LED สีเขียว ที่ติดไว้ในห้องน้ าเพื่อเตือนให้
ผู้ใช้งานยืนขึ้นถ้าหากไม่เกิดอุบัติเหตุ 
 4) บอร์ด AX-WiFi ท าการนับเวลาการเปิดไฟของ LED ว่า
เปิดนานเกิน 20 วินาทีหรือไม่ 
 5) เปิดไฟ LED สีแดงเม่ือไฟ LED สีเขียวเปิดนานเกินกว่า 
20 วินาทีเน่ืองจากไฟ LED สีเขียวเป็นข้อความที่ ได้จากการ
ตรวจจับได้ว่าระดับศีรษะอยู่ต่ ากว่าระดับอ่างล้างมือ 
 6) เจ้าหน้าที่ เข้าท าการช่วยเหลือผู้ ใช้งานห้องน้ าที่ เกิด
อุบัติเหตุ 

 
ภาพที่ 2 ผังงานของการท างานของระบบตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุภายใน

ห้องน้ า 
 

7. ติดตั้งและทดสอบระบบ 
 ติดตั้งและทดสอบระบบโดยผู้ศึกษาได้ท าการติดตั้งอุปกรณ์
ไว้ภายในห้องน้ าในห้องส่วนตัวของผู้ศึกษาเอง แล้วท าการ
ทดสอบโดยการจัดท าท่าทางลักษณะที่ใกล้เคียงกับท่าทางที่
เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด  
8. ปรับปรุงระบบ 
 น าข้อผิดพลาดที่ได้จากการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาต่อ เพื่อให้ระบบมีความแม่นย ามากขึ้น 
9. ประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจ 
 ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจจับ
และแจ้งเตือน โดยผู้ศึกษาท าการประเมินระบบจากการทดสอบ
ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนใน 4 กรณีหลัก ๆ คือ 
 1) ประเมินระบบในกรณีที่ผู้ใช้งานห้องน้ า เข้าใช้งานห้องน้ า
ท าธุระส่วนตัวโดยปกติ (ไม่เกิดอุบัติเหตุ) 
 - ประเมินจากผลการทดสอบภายในห้องน้ าของผู้ศึกษา  
 - ประเมินจากผลการทดสอบภายในห้องน้ าของศูนย์มายด์
   โฮมเนิร์สซ่ิงแคร์ 
 2) ประเมินระบบในกรณีที่ผู้ใช้งานห้องน้ า เข้าใช้งานห้องน้ า
โดยที่เกิดอุบัติเหตุลื่นหกล้มในขณะที่ เดินเข้าห้องน ้าทดสอบ
เฉพาะห้องน้ าของผู้ศึกษา โดยผู้ศึกษาได้ท าการประเมินเป็น 2 
ลักษณะคือ 
 - มีลักษณะการลื่นหกล้มโดยมีทิศทางของศีรษะล้มไปใน
   ทิศทางล้มไปในทิศทางชี้เข้าหากล้อง  
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 - มีลักษณะการลื่นหกล้มโดยมีทิศทางของศีรษะล้มไปใน
   ทิศทางชี้กล้อง 
 3) ประเมินระบบในกรณีที่ผู้ใช้งานห้องน้ า เข้าใช้งานห้องน้ า
โดยที่ เ กิดอุบัติเหตุลื่นหกล้มในขณะที่ เดินออกจากห้องน ้า
ทดสอบเฉพาะห้องน้ าของผู้ศึกษา โดยผู้ศึกษาได้ท าการประเมิน
เป็น 2 ลักษณะ คือ 
 - มีลักษณะการลื่นหกล้มโดยมีทิศทางของศีรษะล้มไปใน
   ทิศทางชี้เข้าหากล้อง 
 - มีลักษณะการลื่นหกล้มโดยมีทิศทางของศีรษะล้มไปใน
   ทิศทางชี้ออกจากกล้อง 
 4) ประเมินระบบในกรณีที่ เข้าใช้งานห้องน้ าโดยที่เ กิด
อุบัติเหตุลื่นหกล้ม หมดสติ หรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืน ในท่าทาง
ลักษณะท่าน่ังโดยผู้ศึกษาได้ท าการประเมินโดยมีการก าหนด
ระยะห่างระหว่างกล้องกับจุดที่สามารถตรวจจับระดับศีรษะไว้ 3
ระยะคือ  
 - ระยะห่างจากกล้องช่วง 0 – 80 เซนติเมตร   
 - ระยะห่างจากกล้องช่วง 81 – 160 เซนติเมตร  
 - ระยะห่างจากกล้องช่วง 160 – 230 เซนติเมตร 
 ผู้ศึกษาท าการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากค่าอัตรา
ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ของการตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิด
อุบัติเหตุได้ถูกต้อง และศึกษาท าการประเมินความพึงพอใจ โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนความพึงพอใจ ในประเมินความพึงพอใจในการท างาน
ของระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุ  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 13 คน โดยมีการประเมินความพึงพอใจที่ศูนย์
มายโฮมเนิร์สซ่ิงแคร์ ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับ
ผู้ใช้งานระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุภายใน
ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุด้วยการประมวลผลภาพ 
 
3.1 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
 3.2.1 เครื่องมือด้านฮาร์ดแวร์ 
  - NodeMCU-12E  
  - AX-WiFi  
  - ZX-LED สีแดง และสีเขียว 
  - Webcam Logitech HD 720p  
  - Computer Notebook MSI GF63 8RD 
 3.2.2 เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ 
  1) เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบตรวจจับ 
   - Atom  
   - PoseNet-Python 
  2) เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบแจ้งเตือน 
   - Arduino IDE 1.8.5 
   - NETPIE Platform 

4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลการพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิด
อุบัติเหตุภายในห้องน ้าส้าหรับผู้สูงอายุ 
 4.1.1 การติดตั้งกล้องส าหรับการตรวจจับ 
 ต าแหน่งการติดตั้งกล้องน้ัน มีความไม่แน่นอนในการติดตั้ง
เ น่ืองจากห้องน้ าแต่ละที่ น้ันมีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่
ต าแหน่งในการติดตั้งกล้องควรเป็นต าแหน่งที่กล้องสามารถ
มองเห็นภายในห้องน้ าได้ครอบคลุมมากที่สุด ในการทดสอบ
ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบตรวจจับและแจ้งเตือน ผู้
ศึกษาได้ท าการทดสอบระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิด
อุบัติเหตุไว้ที่ห้องน้ าของผู้ศึกษาเอง โดยมีความยาวห้อง 230 
เซนติเมตร กว้าง 130 เซนติเมตร และสูง 250 เซนติเมตร แล้ว
ท าการติดตั้งกล้องไว้ให้อยู่สูงในระดับเดียวกันกับระดับของอ่าง
ล้างมือ (90 เซนติเมตรจากระดับพื้น) และอยู่ก่ึงกลางของห้องน้ า
เพื่อให้กล้องสามารถมองเห็นภายในห้องน้ าได้มากที่สุด  
 ทั้งน้ีกล้องสามารถตรวจจับตัวผู้ใช้งานห้องน้ าได้ในระยะ 20 
ถึง 300 เซนติเมตร และสามารถตรวจจับอุบัติเหตุได้ในระยะ 60 
ถึง 210 เซนติเมตร ภาพต าแหน่งติดตั้งแสดงดังภาพที่ 3 และ 4 
โดยเส้นสีฟ้าก าหนดให้เป็นระดับของอ่างล้างมือ (90 เซนติเมตร
จากระดับพื้น) เพื่อใช้ในการประเมินการเกิดอุบัติเหตุว่าศีรษะ
ของผู้ใช้งานห้องน้ าอยู่ต่ ากว่าระดับของอ่างล้างมือหรือไม่  
 

 
ภาพที่ 3 ต าแหน่งกล้องส าหรับการตรวจจับอุบัติเหตุ 

 

 
ภาพที่ 4 ภาพภายในห้องน้ าที่กล้องสามารถมองเห็นได้มากที่สุด 
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 4.1.2 ผลการพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับการแจ้งเตือน 
 1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งส าหรับการแจ้งเตือน ได้แก่ 
NodeMCU-12E, AX-WiFi, ZX-LED สีแดงและสีเขียว 
 2) อุปกรณ์ทั้งหมดถูกต่อเข้ากับโมดูล NodeMCU-12E และ
ต่อกับบอร์ด AX-WiFi แล้วท าการเสียบ ZX-LED สีแดงและสี
เขียวเข้ากับขาพอร์ต D6 และ พอร์ต D7 ตามล าดับ แสดงได้ดัง
ภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5 ZX-LED สีแดงและสีเขียวทีต่่อเข้ากับบอร์ด AX-WiFi  

 
 3) ต าแหน่งที่ติดตั้งระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุโดยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน 
  - ZX-LED สีเขียวที่ติดตั้งไว้ให้ผู้ ใช้งานสังเกตได้ง่าย
ภายในห้องน้ า ส าหรับเตือนผู้ใช้งานว่าระดับศีรษะอยู่ต่ ากว่า
ระดับอ่างล้างมือ เม่ือไม่ได้เกิดอุบัติเหตุจะได้ลุกขึ้นเพื่อยืนยันว่า
ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ แสดงได้ดังภาพที่ 6 
 

 
ภาพที่ 6  ZX-LED สีเขียวที่ตดิตั้งไว้ส าหรับผู้ใช้งานห้องน้ าเพ่ือให้สังเกตุได้

ง่ายในห้องน้ า 
 

  - ZX-LED สีแดง และ AX-WiFi ที่ติดตั้งไว้ให้เจ้าหน้าที่ 
หรือบุคคลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงข้างนอกห้องน้ าได้รับการแจ้ง
เตือน เพื่อตรวจสอบหรือท าการช่วยเหลือผู้ใช้งานที่เกิดอุบัติเหตุ 
เม่ือระดับศีรษะอยู่ต่ ากว่าระดับอ่างล้างมือเกิน 20 วินาที แสดง
ได้ดังภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 7  ZX-LED สีแดงทีต่ิดตัง้ไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่อยู่ใน

บริเวณใกล้เคียงเพ่ือให้สังเกตุได้ง่ายจากภายนอกห้องน้ า 
 
 4.1.3 ผลการท างานของระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการ
เกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ 
 จากการพัฒนาระบบตรวจจับสามารถส่งข้อความไปยัง AX-
WiFi เพื่อท าการแจ้งเตือนโดย ZX-LED สีเขียวจะเปิดออกแสดง
ได้ดังภาพที่ 8 เม่ือตรวจจับได้ว่าเกิดอุบัติเหตุ และท าการนับเวลา
อีก 20 วินาทีเพื่อให้ ZX-LED สีแดงเปิดออกแสดงได้ดังภาพที่ 9 
เพื่อแจ้งเตือนว่าเกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ า และให้เจ้าหน้าที่ 
หรือบุคคลในบริเวณใกล้เคียงตรวจสอบว่าเกิดอุบัติเหตุจริง
หรือไม่ 
 

 
ภาพที่ 8 ZX-LED สีเขียวเปิดเมื่อได้รับข้อความจากระบบตรวจจับว่าเกิด

อุบัติเหตุขึ้น 
 

 
ภาพที่ 9  ZX-LED สีแดงเปิดออกเมื่อ ZX-LED สีเขียวเปิดนานเกิน 20 

วินาท ี
4.2 ต้นทุนในการพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิด
อุบัติเหตุภายในห้องน ้าส้าหรับผู้สูงอายุ 
ต้นทุนค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือน
การเกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุรวม 1,599 บาท 
รายละเอียด แสดงได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 รายการอุปกรณ์ส าหรับระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิด
อุบัติเหตุ 

ระบบตรวจจับ
และแจ้งเตือน

การเกิดอุบัติเหต ุ
รายการอุปกรณ์ จ้านวน 

ราคา 
(บาท) 

ระบบตรวจจับ
การเกิดอุบัติเหตุ  

- กล้องเว็บแคม 
Logitech c270 

1 750  

ระบบแจ้งเตือน
การเกิดอุบัติเหตุ 

- บอร์ด AX-WiFi ที่
เสียบ NodeMCU          
เรียบร้อยแล้ว  

1 749 

- ZX-LED  2 100  
รวม 4 1,599  

 
4.3 ผลการประเมินระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิด
อุบัติเหตุภายในห้องน ้าส้าหรับผู้สูงอายุ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจจับและแจ้งเตือน
การเกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ โดยการทดสอบ
ระบบใน 4 กรณีหลัก ๆ ดังน้ี 
 1) การประเมินระบบในกรณีที่เข้าใช้งานห้องน้ าท าธุระ
ส่วนตัวแบบปกติโดยที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า 
  - จากการทดสอบภายในห้องน้ าของผู้ศึกษาเองทั้งหมด 
30 ครั้ง ระบบไม่มีการตรวจจับว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น จึงประเมิน
ประสิทธิภาพการท างาน เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
  - จากการทดสอบภายในห้องน้ าของศูนย์มายโฮมเนิร์สซ่ิง
แคร์ทั้งหมด 20 ครั้ง ระบบไม่มีการตรวจจับว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึง
ประเมิน ประสิทธิภาพการท างานเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
 2) การประเมินระบบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุลื่นหกล้มใน
ขณะที่เดินเข้าห้องน ้า มีการประเมิน 2 ลักษณะคือ 
  - มีการลื่นหกล้มโดยมีทิศทางของศีรษะล้มไปในทิศทางชี้
เข้าหากล้องท าการประเมินทั้งหมด 10 ครั้ง สามารถตรวจจับ
และแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งหมด 1 ครั้ง จึงประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ 
  - มีการลื่นหกล้มโดยมีทิศทางของศีรษะล้มไปในทิศทางชี้
ออกจากกล้องท าการประเมินทั้งหมด 10 ครั้ง สามารถตรวจจับ
และแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งหมด 8 ครั้ง จึงประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ 
 3) การประเมินระบบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุลื่นหกล้มใน
ขณะที่เดินออกจากห้องน ้า มีการประเมิน 2 ลักษณะ คือ 
  - มีการลื่นหกล้มโดยมีทิศทางของศีรษะล้มไปในทิศทางชี้
เข้าหากล้องท าการประเมินทั้งหมด 10 ครั้ง สามารถตรวจจับ
และแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งหมด 4 ครั้ง จึงประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ 

  - มีการลื่นหกล้มโดยมีทิศทางของศีรษะล้มไปในทิศทางชี้
ออกจากกล้องท าการประเมินทั้งหมด 10 ครั้ง สามารถตรวจจับ
และแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งหมด 5 ครั้งจึงประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ 
 4) การประเมินระบบในกรณีที่เข้าใช้งานห้องน้ าโดยที่เกิด
อุบัติเหตุลื่นหกล้ม หมดสติ หรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืน ในท่าทาง
ลักษณะท่าน่ัง โดยผู้ศึกษาได้ท าการประเมินโดยมีการก าหนด
ระยะห่างระหว่างกล้องกับจุดที่สามารถตรวจจับระดับศีรษะไว้ 3 
ระยะคือ  
  - ระยะห่างจากกล้องช่วง 0 – 80 เซนติเมตร ท าการ
ประเมินทั้งหมด 10 ครั้งสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิด
อุบัติเหตุได้ทั้งหมด 4 ครั้งจึงประเมินประสิทธิภาพการท างาน
เป็น 40 เปอร์เซ็นต์ 
  - ระยะห่างากกล้องช่วง 81 - 160 เซนติเมตร ท าการ
ประเมินทั้งหมด 10 ครั้งสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิด
อุบัติเหตุได้ทั้งหมด 8 ครั้งจึงประเมินประสิทธิภาพการท างาน
เป็น 80 เปอร์เซ็นต์ 
  - ระยะห่างจากกล้องช่วง 161 - 230 เซนติเมตร ท าการ
ประเมินทั้งหมด 10 ครั้งสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิด
อุบัติเหตุได้ทั้งหมด 10 ครั้งจึงประเมินประสิทธิภาพการท างาน
เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
4.4 วิเคราะห์แบะอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจจับและแจ้งเตือน
การเกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุด้วยการ
ประมวลผลภาพ เม่ือมีการใช้งานห้องน้ าแบบปกติ ระบบสามารถ
ท างานได้โดยไม่ท าการตรวจจับและแจ้งเตือน จึงมีประสิทธิภาพ
การท างานเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เม่ือทดสอบระบบโดยการ
จัดท าท่าทางลักษณะที่ใกล้เคียงการหกล้มทั้งหมด 70 ครั้ง ระบบ
สามารถตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุได้เพียง 40 ครั้ง คิดเป็น
ประสิทธิภาพของการท างานร้อยละ 57.14 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงจัดอยู่
ในเกณฑ์การตรวจจับของระบบอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ี
เน่ืองจากระยะการมองเห็นของกล้องจ ากัดในพื้นที่ที่คับแคบ และ
ในการลื่นหกล้มในท่านอนคว่ าหรือนอนหงาย น้ันมีความเร็วที่
แตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับไม่ดีพอ 
กล่าวคือไม่สามารถตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุได้ในบางครั้งหาก
การลื่นล้มน้ันมีความเร็วมากเกินไป และการตรวจจับไม่สามารถ
ตรวจจับผู้ใช้งานที่เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มไปในทิศทางมุมอับของ
กล้องอีกด้วย และระบบแจ้งเตือนอาจจะไม่แจ้งเตือนเลยถ้าหาก
ขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ตช้าจะท าให้ระบบ
แจ้งเตือนมีความล่าช้า  
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5. สรุปผลการศึกษา 
จากการพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุ
ภายในห้องน้ าส าหรับผู้สู งอายุ น้ัน ผู้ศึกษาได้พัฒนาระบบ
ตรวจจับด้วย POSENET-PYTHON หรือการประมาณค่าของข้อ
ต่อต่าง ๆ ของในร่างกายมนุษย์ เพื่อท าการตรวจจับระดับศีรษะ
ว่าอยู่ต่ ากว่าระดับของอ่างล้างหน้า (90 เซนติเมตรจากระดับพื้น) 
หรือไม่ แล้วส่งค่าที่ตรวจจับน้ันไปยังระบบแจ้งเตือน จากน้ันผู้
ศึกษาได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนด้วย ARDUINO IDE ร่วมกับ
บอร์ด AX-WIFI เพื่อจัดท าระบบแจ้งเตือนเม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ภายในห้องน้ า เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าท าการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามระบบตรวจจับและแจ้ง
เตือนการเกิดอุบัติเหตุภายในห้องน้ าน้ีสามารถใช้งานได้เ ม่ือ
อุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่าน้ัน จากผลการพัฒนา
และประเมินผลระบบพบว่า ในด้านการตรวจจับและแจ้งเตือนใน
กรณีที่เข้าใช้งานห้องน้ าปกติ ระบบสามารถท างานได้ดี 100 
เปอร์เซ็นต์โดยที่ระบบไม่มีการแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุ ถือได้
ว่าระบบมีประสิทธิภาพดีมาก แต่ในกรณีที่เม่ือมีการใช้งานแล้วมี
การเกิดอุบัติเหตุขึ้นน้ัน ระบบสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนการ
เกิดอุบัติเหตุได้เพียงร้อยละ 57.14 ซ่ึงถือได้ว่าประสิทธิภาพของ
ระบบอยู่ในระดับปานกลาง  
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาต่อยอดงานวิจัยดังน้ี  1)
ควรปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดกับระบบตรวจจับ เพื่อ
ตัดปัญหาด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเพิ่มเสถียรภาพและ
ความเร็วในการประมวลผล 2) เพิ่มระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเตือน 3) เพิ่มระบบการแจ้ง
เตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และ 4) เพิ่มการติดตั้งอุปกรณ์และ
ระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ใช้งานห้องน้ าสามารถ
ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยตัวเองได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม ที่คอยให้ค าปรึกษาและ
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บทคัดย่อ 
ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่หรือประชาชนทั่วไป 
ที่ต้องการตรวจสอบแก๊สหุงต้มทั้งในบ้าน สถานที่ท างาน โรง
อาหารต่างๆ หรือโรงงานขนาดเล็ก ที่มีแก๊สหุงต้มเกินสองถังขึ้น
ไปแล้ววางอยู่ในบริเวณเดียวกันว่าแก๊สถังใดรั่วออกมาหรือมีการ
รั่วของแก๊สหรือไม่ แม้จะเป็นการรั่วที่มีแก๊สออกมาในปริมาณ
น้อยแต่ก็อาจจะเกิดอันตรายต่อตนเองและทรัพย์สินเน่ืองจาก
แก๊สที่ใช้กันอยู่เป็นแก๊สที่ไวไฟ แล้วหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นอีก 
อาจจะเกิดการระเบิดเกิดขึ้นได้ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการท ารถบังคับ Arduino พร้อมเครื่องตรวจจับแก๊ส
และกล้องเพื่อส ารวจพื้นที่ภายในบริเวณตัวอาคารหรือที่อยู่อาศัย
เพื่อลดการสูญเสียของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนทั่วไป  
 
ค ำส ำคัญ: อาดูโน่, ไลน์, แก๊ส  
 

ABSTRACT 
              This research focuses on the difficulties for general 

public or authority people in detecting gas leaking. It is 
even more challenging in identifying which one is 
leaking when there are more than one gas tank in a 
place. Gas leaking is very dangerous even if it is leaking 
in a very small amount. From this point of view, the 
author proposes an Arduino force car which can detect 
gas leaking and the notification of the leaking is sent via 
Line notification for convenience. 

 
Keywords: Arduino, Line, Gas 
 

1. บทน ำ 
ในปัจจุบันข่าวการเสียชีวิตจากปัญหาแก๊สรั่วน้ันเพิ่มสูงขึ้นทุกปี 
โดยสาเหตุเกิดจากทั้งตัวผู้ใช้งานเองที่อาจจะลืมปิดวาวล์แก๊สหรือ
ที่ตัววาวล์แก๊สอาจจะมีสภาพเสื่อมตามกาลเวลา ท าให้มีแก๊ส

รั่วไหลออกมาสะสมได้ภายในห้อง เม่ือผู้ใช้เริ่มจุดเตาแก๊สจึงท าให้
เกิดประกายไฟรวมกับแก๊สที่รั่วไหลอยู่แล้ว จึงท าให้เกิดการ
ระเบิดเกิดขึ้น สร้างความเสียหายเป็นจ านวนมากต่อตัวผู้ใช้เอง
และทรัพย์สิน อีกทั้งปัญหาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดนแก๊สระเบิดใส่
บางรายอาจถึงชีวิต เน่ืองจากแก๊สมีความไวไฟ และเกิดลุกไหม้ได้
ง่ายหากเราใช้งานไม่ถูกวิธีหรือประมาทก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ได้เหมือนกัน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินแก๊สรั่ว 
ต้องรีบปิดวาล์วที่หัวเตาและหัวถังแก๊ส โดยห้ามจุดไฟและเปิด
สวิตซ์ ถอด หรือเสียบปลั๊กไฟ หลังจากน้ันเปิดหน้าต่างและประตู 
เพื่อระบายให้ไอแก๊สไปข้างนอก หากถังแก๊สตั้งอยู่ใกล้ท่อระบาย
น้ าให้เปิดฝาท่อ เพื่อไล่ไอแก๊สออกด้วย โดยห้ามเปิดพัดลมระบาย
อากาศ แต่ให้ใช้ภาชนะพัดจนแน่ใจว่ากลิ่นแก๊สหายไปหมดแล้ว 
สามารถตรวจสอบรอยรั่วจากถังแก๊สได้โดยใช้ฟองสบู่ลูบตามจุด
ต่างๆ หากมีฟองผุดขึ้นแสดงว่ามีแก๊สรั่วให้รีบแจ้งช่างแก้ไขทันที 
ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบเองเบื้องต้นน้ัน ต้องเดินไปเช็คเองถึง
ตัวถังแก๊สอาจจะเกิดอันตรายแก่ตัวผู้ใช้งานเองได้ 

ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่หรือประชาชน
ทั่วไป ที่ต้องการตรวจสอบแก๊สหุงต้มทั้งในบ้าน สถานที่ท างาน 
โรงอาหารต่างๆ หรือโรงงานขนาดเล็ก ที่มีแก๊สหุงต้มเกินสองถัง
ขึ้นไปแล้ววางอยู่ในบริเวณเดียวกันว่าแก๊สถังใดรั่วออกมาหรือมี
การรั่วของแก๊สหรือไม่ แม้จะเป็นการรั่วที่มีแก๊สออกมาในปริมาณ
น้อยแต่ก็อาจจะเกิดอันตรายต่อตนเองและทรัพย์สินเน่ืองจาก
แก๊สที่ใช้กันอยู่เป็นแก๊สที่ไวไฟ แล้วหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นอีก 
อาจจะเกิดการระเบิดเกิดขึ้นได้ 

จากปัญหาดังกล่าวผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดในการท ารถบังคับ 
Arduino พร้อมเครื่องตรวจจับแก๊สและกล้องเพื่อส ารวจพื้นที่
ภายในบริเวณตัวอาคารหรือที่อยู่อาศัยเพื่อลดการสูญเสียของ
เจ้าหน้าที่หรือประชาชนทั่วไป

รถบังคับ Arduino ตรวจจับแก๊สร่ัวพร้อมส่งกำรแจ้งเตือนผ่ำนแอพพลิเคช่ันไลน์ 
Arduino Force Car to Detect Gas Leak and Send Notification via 

Application Line 
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2. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 Arduino 

 Arduino คือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เหมาะแก่
การประยุกต์ส าหรับน าไปใช้ในการศึกษาและเรียนรู้ระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานเก่ียวกับ
การควบคุมอุปกรณ์ Input / Output ต่างๆ ได้มากมายทั้งใน
แบบที่เป็นการท างานตัวเดียวอิสระ หรือ เชื่อมต่อสั่งงานร่วมกับ
อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น Notebook หรือ PC ทั้งแบบ Digital และ 
Analog เ ช่ น  การรับค่ าจากส วิตช์  หรื อ อุปกรณ์ตรวจจับ 
(Sensor  )แบบต่างๆรวมไปถึงการควบคุมอุปกรณ์ Output ต่างๆ
ตั้งแต่ LED, หลอดไฟ, มอเตอร์, รีเลย์ ฯลฯ  
    2.1.2 ESP8266 
            ESP8266 คือ เป็นชิฟของโมดู ลติ ดต่ อสื่ อสารบน
มาตรฐาน WiFi เม่ือโมดูลดับไปจะสามารถเริ่มต้นกลับมาใช้งาน
แบบทันที  โดยจะกลับมาส่งข้อมูลและใช้เวลาน้อยกว่า 2 
มิลลิวินาที ภายในมี Low power MCU 32bit ท าให้เราเขียน
โปรแกรมสั่งงานได้ โดยมีวงจร analog digital converter ท าให้
สามารถอ่านค่าจาก analog ได้ความละเอียด 10 Bit 
     2.1.3 NRF24L01 
             NRF24L01 คือ โมดูลส าหรับรับและส่งสัญญาณวิทยุ 
แ บ บ  Transceiver คื อ ส า ม า ร ถ ท า ห น้ า ที่ ทั้ ง เ ป็ น ตั ว รั บ 
(Receiver )และส่ง (Transmitter  )ได้ในตัวมันเอง โดยใช้ความถี่

ในการรับ-ส่งข้อมูล 2.4 GHz และที่ส าคัญสามารถใช้งานได้ง่าย
เหมาะกับ Arduino และมีราคาถูกด้วย จึงเป็นหน่ึงในโมดูล
สื่อสารไร้สายที่มีความนิยมสูงมาก     
    2.1.4 L928N DC Motor Driver 
            L928N DC Motor Driver คือ เป็นชุดขับมอเตอร์ ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะถูกน าไปใช้ในการควบคุมทิศทางและความเร็วของ
มอเตอร์ ซ่ึงสามารถควบคุมมอเตอร์ได้ทั้งหมด 2 Channel 
หลักการท างานวงจรของ L298N จะขับกระแสเข้ามอเตอร์ ตาม
ขั้วที่ก าหนดด้วยลอจิกเพื่อควบคุมทิศทาง ส่วนความเร็วของ
มอเตอร์ น้ันจะถูกควบคุมด้วย สัญญาณ PWM Pulse Width 
Modulation ส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
อีกทีเพื่อใช้ในการควบคุมเป็นหลกั 

 2.1.5 Module MQ-2  
             เป็นโมดูลตรวจวัดแก๊ส ที่ ไวต่อแก๊สไวไฟในกลุ่ม
จ าพวกแก๊ส LPG, I-butane, propane, methane, alcohol, 
Hydrogen รวมไปถึงควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ด้วย จึงเป็น
เซ็นเซอร์ที่น ามาใช้ในการตรวจจับการรั่วของแก๊สต่างๆ เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการรั่วไหลน้ันได้ใช้แรงดัน 5V ให้
เอาท์พุตทั้งสัญญาณอนาล็อคซ่ึงเป็นค่าที่วัดได้จริง และสัญญาณ
ดิจิตอลสามารถปรับตั้งระดับแจ้งเตือนได้  

 2.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     สาธิต พันธ์ชาลี (2559ได้ )จัดท าโครงงานวิชาชีพ 

เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สไวไฟรั่วไหล เพื่อสร้างเครื่อง
เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สไวไฟรั่ วไหล และศึกษา
ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สไวไฟรั่วไหล 
เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สไวไฟรั่วไหล ถูกออกแบบให้
ท างานตรวจจับแก๊สไวไฟที่รั่วไหลในอากาศ โดยจะมีเซ็นเซอร์
ตรวจจับแก๊สไวไฟ เปอร์เซ็นแก๊สที่ตรวจจับได้จะถูกน าไป
แสดงผลที่จอแสดงผลLCD  และเม่ือเปอร์เซ็นแก๊สมีปริมานแก๊ส
สูงกว่าค่าที่ก าหนดไว้ จะมีสัญญาณเสียงออกทางล าโพงเพื่อแจ้ง
เตือน การหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊ส
ไวไฟรั่วไหลโดยผู้เชี่ยวชาญ 10 คน ใช้แบบประเมิน 10 ระดับ

ประเมิน 3 ด้านคือ ด้านการออกแบบ ด้านคุณภาพ และด้านการ
ใช้งาน สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือน
แก๊สไวไฟรั่วไหล พบว่า ด้านการออกแบบมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.9 ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี คือมีความ

เหมาะกับการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.2 ด้านการใช้งาน มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.84 ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี คือ

ช่วยประหยัดเวลาในการท างาน ค่าเฉลี่ย 4.1 ด้านคุณภาพมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.76 ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับดี คือใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 4.3   
 บุญครอง  วิ วัฒ น์วา นิชวงศ์  (2554  )ได้ มีการ จัดท า

เครื่องตรวจจับแก๊สและการแจ้งเตือนอัตโนมัติขึ้นมาโดยหลักการ
ท างานของมันจะท าการแจ้งเตือนด้วยเสียงหรือส่งสัญญาณผ่าน
เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ผู้ควบคุม ทราบและแก้ไขปัญหาหรือ
ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆได้ทันเวลา ระบบเตือนภัยอีกอย่างหน่ึงที่
อาจ เรียกได้ว่าเป็นระบบที่ส าคัญต่อทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะ
ขนาดใหญ่หรือขนาดย่อย หรือแม้กระทั่ง ในออฟฟิศและที่อยู่
อาศัย น่ันคือระบบเตือนภัยเก่ียวกับแก๊สรั่ว ซ่ึงต้องยอมรับว่า
อัคคีภัยน้ันเป็นภัย ที่สร้างความเสียหายอย่างมาก โดยทั่วไปแล้ว 
ก๊าซหรือไอระเหยบางชนิดสามารถก่อให้เกิด ประกายไฟ ซ่ึงเป็น
อันตรายต่อมนุษย์ได้ ซ่ึงลักษณะอันตรายจะขึ้นอยู่กับชนิดของ
ก๊าซ ความไว ในการเกิดปฎิกิริยาทางเคมี และความเข้มของแก๊ส
น้ันๆ ซ่ึงแน่นอนว่าอุบัติเหตุประเภทน้ี เม่ือ แก้ไขได้ไม่ทันเวลา 
ความเสียหายที่ตามมาน้ันอาจจะมากมายทั้ งต่อ ชี วิต และ
ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียดังกล่าว จึงเป็นเหตุผล
ที่ว่าเหตุใดการแจ้งเตือนแก๊สรั่ว จึงต้องมีความรวดเร็วในการแจ้ง
เตือนให้ผู้เก่ียวข้องทราบและแก้ไขได้ภายใยเวลาอันสั้น ผู้เสนอ
โครงงานมีความสนใจที่จะพัฒนาขนาดอุปกรณ์ต้นแบบที่สามารถ
ตรวจจับแก๊สไวไฟ เพื่อให้ท างานได้จริง และ แจ้งเตือนผู้ควบคุม
อย่ างรวด เร็ ว  โดย ใช้  GSM-Module สั่ งการ โดย  บอร์ ด 
Microcontroller ชุด ET-Base51 AC3 และมีเสียงแจ้งเตือนกับ
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แสดงผลด้วยจอ LCD ผ่านบอร์ด Arduino โดยอุปกรณ์ที่
ออกแบบขึ้นมา เป็นอุปกรณ์ส าเร็จรูปที่สามารถติดตั้ง จ่าย
ไฟเลี้ยงและใช้งานได้เลย โดยไม่ ต้องลงโปรแกรมใดๆ   

   จตุพล รูปสม และ วชิระ พุ่มเพชร (2559  )ได้จัดท ารถ
สังเกตุการณ์ควบคุมแบบไร้สาย เน่ืองจากการเข้าไปตรวจสอบ

ยากต่อการเข้าถึง สภาพแวดล้อมภายในบริเวณที่ คับแคบและ
หรือภายในบริเวณที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้ันกระท าได้ยาก 
จึงพัฒนารถสังเกตการณ์ควบคุมแบบ ไร้สายขึ้นซ่ึงสามารถเข้าไป
ท างานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องอยู่
ใกล้กับบริเวณส ารวจน้ัน ที่ตัวรถจะติดกล้องเพื่อรับภาพวีดีโอ
สภาพแวดล้อมภายนอก รถสังเกตการณ์ควบคุมแบบไร้สาย 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของฮาร์ดแวร์ และส่วนต่อ
ประสาน กราฟิกกับผู้ใช้ ซ่ึงในส่วนของฮาร์ดแวร์จะมีบอร์ด
ไมโครคอนโทลเลอร์ เราเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ อัลตราโซนิค
เซ็นเซอร์ และรถบังคับวิทยุ โดย ใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ในการ
ควบคุมวงจรการเคลื่อนที่ของรถ ใช้อัลตราโซนิคเซ็นเซอร์ในการ
ป้องกันการชนสิ่งกีดขวางและใช้เราเตอร์ สร้างระบบเครือข่ายไร้
สายส าหรับในส่วนของส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ซ่ึง
ประกอบไปด้วยจอแสดงภาพวีดีโอและแผงควบคุมการท างาน 
โดยสามารถควบคุมแบบไร้สายภายในอาคารได้ระยะทางสูงสุด 
50 เมตร และภายนอกอาคารได้ระยะทางสูงสุด 80 เมตร 
สามารถปรับมุมกล้องได้ตั้งแต่ 0 ถึง 60 องศา และยังสามารถ
ก าหนดระยะ ส าหรับป้องกันการชนเพื่อให้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกได้อีกด้วย  

 
3. กำรด ำเนินกำรวิจัย 

3.1 วิธีกำรด ำเนินงำน 
     ในการพัฒนาตัวรถบังคับ Arduino ตรวจจับแก๊สรั่วมีวิธีการ
ด าเนินงานทั้งหมด 10 ขั้นตอนดังน้ี  
 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ศึกษาการท างานของอุปกรณ์ที่ต้องใช้และการ
ท างานของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆว่ามีการ
ท างานอย่างไรและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
 

2. ศึกษางานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับตัวรถบังคับและตัว
ตรวจจับแก๊สรั่ว 
ศึกษาเก่ียวกับงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องว่ามีงาน วิจัย
เดียวกันกับลักษณะของตัวรถบัง Arduino และ
ตัวเครื่องตรวจจับแก๊สหรือไม่ และจะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างไร 
 

3. ศึกษาเก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
ศึกษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆว่ามีการท างาน
อย่างไรและลักษณะการใช้งานเป็นอย่างไร สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง 
 

4. ออกแบบตัวรถบังคับ Arduino ตัวตรวจจับแก๊สและ
จอยในการบังคับควบคุมตัวรถ 
ออกแบบการวางตัวบอร์ดและดูรูปแบบการท างาน
ของตัวโมเดลรถ ว่ามีการท างานอย่ าง ไร และ
ออกแบบตัวจอยในการบังคับตัวรถ 
 

5. พัฒนาตัวรถบังคับ Arduino และตัวจอย  
ท าการต่อบอร์ดเข้ากับตัวมอเตอร์ของรถและจัดวาง
ให้เข้าที่และท าการต่อจอยควบคุมโดยใช้ตัว Analog 
ในการควบคุมตัวรถบังคับ  
 

6. พัฒนาตัว Node MCU ในการตรวจจับแก๊สรั่ว 
ท าการต่อโมดูล MQ-2 เข้ากับตัว Node MCU และ
ใช้ไฟเลี้ยงในการท างาน 9v ต่อเข้ากับตัวบอร์ด 
  

7. เชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับตัวรถบังคับ 
ท าการเชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับตัวรถและจัดวางให้
เป็นระเบียบ 
 

8. ท าการทดสอบตัวรถบังคับ ตัวตรวจจับแก๊ส และตัว
กล้อง 
ทดสอบการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ว่าสามารถใช้งานได้ เพื่อสามารถตรวจสอบและหา
ข้อผิดพลาดในการท างานของอุปกรณ์ 
 

9. ปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และตัวรถบังคับ 
เม่ือพบข้อผิดพลาดในการท างานของตัวรถจึงแก้ไข
และปรับปรุงตัวรถบังคับให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น 
 

10. สรุปผลการท างาน 
ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการท างานว่ามี
ประสิทธิภาพการท างานตรงตามวัตถุประสงค์และ
ได้ผลลัพธ์ที่ตรงหรือไม่  
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย 
3.2.1 ด้านฮาร์ดแวร์  

1. Arduino Uno R3 
2. Arduino Nano 
3. nRF24L01 
4. nRF24L Adapter 
5. L298N Motor Driver 
6. Joystick 
7. Tank Chassis Model 2 
8. Breadboard 

          9. Jumper/Wires 
          10. Battery Plug 
          11. Battery 9V 
          12. Battery lipo 11v 
          13. Mini WiFi CCTV IP Camera 
          14. Mini Sg90 Servo 
          15. Potentiometer 
          16. Module MQ-2 
          17. NodeMCU ESP8266 
          18. Smartphone Android   
          19. Notebook Acer    

   3.2.2 ด้านซอฟต์แวร์ 
        1. โปรแกรม Arduino IDE 
        2. แอพพลิเคชั่น line ใช้งานผ่าน line notify 
        3. แอพพลิเคชั่น BVCAM 

3.3 กำรออกแบบและกำรควบคุมกำรท ำงำน 
3.3.1 การออกแบบ  

เ น่ืองจากตัวโมเดลรถมีขนาดเล็กจึงต้องท าการ
ออกแบบและวางตัวบอร์ดลงไปให้พอดีกับตัวรถบังคับและ
สามารถบังคับได้ โดยภาพรวมของตัวรถเป็นจะเป็นรูปแบบดัง
ภาพที่ 1   

 

 
ภำพที่ 1 ตัวรถบังคับและตัวควบคุม 

 
 
 

จากภาพที่ 1 โมเดลรถบังคับจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ  
ส่วนที่ 1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับแก๊ส 
ส่วนที่ 2 ตัวรถบังคับ Arduino 
ส่วนที่ 3 ตัวจอยบังคับ  
ส่วนที่ 1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับแก๊ส  
                อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับแก๊ส ประกอบไป
ด้วย โมดูล MQ-2 จะเป็นตัวตรวจจับแก๊สโดยเชื่อมต่อกับบอร์ด 
NodeMCU ESP8266 โดยตัวบอร์ดน้ันจะรับไฟ 9V จากถ่านท า
ให้สามารถท างานได้  และจะท าการส่งการแจ้งเตือนเข้า
แอพพลิเคชั่น Line ตามที่ ได้ตั้งค่าไว้ ซ่ึงการติดตั้งอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับแก๊สน้ันจะอยู่บริเวณหน้ารถ  
 
ส่วนที่ 2 ตัวรถบังคับ Arduino  
           ตัวรถบังคับจะมีการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้
เข้ากับตัวมอเตอร์ของโมเดลรถเพื่อให้รถบังคับสามารถว่ิงได้และ
บังคับได้  ผ่านตัวส่งสัญญาณ nRF24L01 โดยจะท าให้ ตั ว 
nRF24L01 สามารถเชื่อมต่อกับ Arduino Uno โดยใช้ nRF24L 
Adapter เพื่อให้สามารถใช้ไฟ 5V และต่อตัว มอเตอร์เข้ากับ 
L298N Motor Driver แต่จะต่อไฟแยกกับตัวบอร์ด Arduino 
Uno โดยตัวมอเตอร์น้ันจะใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่ lipo 11v  
 
ส่วนที่ 3 ตัวจอยบังคับ  
           ตัวจอยบังคับจะส่งสัญญาณผ่าน nRF24L01 โดย
สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 50 เมตร โดย nRF24L01 จะต่อ
เข้ากับบอร์ด Arduino Nano และตัวบอร์ดน้ันจะรับไฟเลี้ยง 9V 
และจะใช้การบังคับโดยโมดูล Joystick เชื่อมต่อกับบอร์ด 
Arduino Nano 
 

      3.3.2 วิธีการประกอบรถบังคับ Arduino ตรวจจับแก๊ส  
ส าหรับการประกอบรถบังคับ Arduino ตรวจจับแก๊ส จะ
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ  
        ส่วนที่ 1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับแก๊ส แสดงดัง
ภาพที่ 2  โดยการเชื่อมต่อพอร์ตมีดังน้ี  

1. ต่อ A0 เข้าที่ A0 ของ NodeMCU ESP8266 
2. ต่อ Gnd เข้าที่ Gnd ของ NodeMCU ESP8266 
3. ต่อ Vcc เข้าที่ 3v ของ Node MCU 
4. โดยจะใช้ตัวไฟ 9V ต่อเข้ากับ Node MCU เพื่อให้ตัว

บอร์ดสามารถท างานได้ โดยจะต่อกับสายสีด า เข้าที่ Gnd  สายสี
แดง เข้าที่ VIN   
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ภำพที่ 2 การต่อโมดูล MQ-2 เข้ากับตัว NodeMCU ESP8266 

 
       ส่วนที่ 2 ตัวรถบังคับ Arduino จะมีการเชื่อม 2 ส่วน คือ  

1. การเชื่อมต่อมอเตอร์เข้ากับ L298N Motor Driver และ
เชื่อมต่อ L298N Motor Driver เข้ากับบอร์ด Arduino Uno 

2. การเชื่อมต่อ nRF24L01 เข้ากับตัวบอร์ด Arduino 
Uno โดยภาพรวมของการเชื่อมต่อตัวรถบังคับจะแสดงในภาพที่ 
3   

 
ภำพที่ 3 การต่อตวัมอเตอร์เข้ากับ L298N Motor Driver และเชื่อมต่อตัว 

nRF24L01 เข้ากับตัวบอร์ด Arduino Uno 
 

ซ่ึงในการเชื่อมต่อส่วนมอเตอร์เข้ากับ L298N Motor Driver 
และเชื่อม L298N Motor Driver เข้ากับบอร์ด Arduino Uno มี
การเชื่อมต่อดังภาพที่ 4  
โดยการเชื่อมต่อพอร์ตมีดังน้ี   

1.ต่อตัวแบตเตอรี่ lipo 11v เข้าที่บอร์ด L298N Motor 
Driver โดย สายสีด า เข้าที่ Gnd สายสีแดง เข้าที่ 12v+ 

2.ตัวบอร์ด L298N Motor Driver ต่อสาย Gnd เข้าที่
บอร์ด Arduino Uno เช่นกัน  

3.ต่อ IN1 เข้าที่ Digital 2 
4.ต่อ IN2 เข้าที่ Digital 35 .ต่อ IN3 เข้าที่ Digital 4 

6 .ต่อ IN4 เข้าที่ Digital 6 
 

 
ภำพที่ 4 การต่อมอเตอร์เข้ากับบอร์ด L298N Motor Driver และต่อเข้า

กับบอร์ด Arduino Uno เพ่ือควบคุม 
 
        ส าหรับการต่อส่วนของตัวรถบังคับ Arduino มีการ
เชื่อมต่อดังภาพที่ 5 โดยจะเป็นการต่อโมดูล nRF24L01 เข้ากับ
ตัวบอร์ด Arduino uno มีรูปแบบการเชื่อมต่อพอร์ตดังน้ี  

1. CE เข้าที่ digital 5  
2. CSN เข้าที่ digital 10 
3. SCK เข้าที่ digital 13 
4. MOSI เข้าที่ digital 11  
5. MISO เข้าที่ digital 12  
6. โดยตัวโมดูล nRF24L01 จะต่อเข้ากับตัว nRF24L01 

adapter อีกที เพื่อให้สามารถรับไฟ 5V ได้ โดยสายสีด า เข้าที่ 
Gnd สายสีแดง เข้าที่ 5V 

 
ภำพที่ 5 การต่อ nRF24L01 เข้ากับบอร์ด Arduino Uno เพ่ือใช้เป็นตัว

รับส่งสัญญาณ จากตัวบังคับ 
 

     ส่วนที่ 3 ตัวจอยบังคับ  มีการเชื่อมต่อพอร์ตแสดงดังภาพที่ 6 
โดยการเชื่อมต่อพอร์ตมีดังน้ี  

1. ท าการต่อโมดูล Joystick เข้ากับตัวบอร์ด Arduino 
Nano  

1.1 VCC เข้าที่ 5v 
1.2 VER เข้าที่ A0 
1.3 Gnd เข้าที่ Gnd  

ส าหรับโมดูล Joystick อีกข้างต่อเหมือนกันเปลี่ยนตรงที่ 
VER เป็นต่อเข้ากับ A1  

1 

 

2 
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2. ท าการต่อ nRF24L01 เข้ากับตัวบอร์ด Arduino 
Nano ให้เป็นตัวส่งสัญญาณ 2.1 CE เข้าที่ digital 5  

2.2 CSN เข้าที่ digital 10 
2.3 SCK เข้าที่ digital 13 
2.4 MOSI เข้าที่ digital 11  
2.5 MISO เข้าที่ digital 12  
2 .6  โดยตั ว โมดู ล  nRF24L01 จะต่อ เข้ า กับตั ว 

nRF24L01 adapter อีกที เพื่อให้สามารถรับไฟ 5V ได้ โดยสาย
สีด า เข้าที่ Gnd สายสีแดง เข้าที่ 5V 
 

 
ภำพที่ 6 การต่อโมดูล Joystick เข้ากับตัวบอร์ด Arduino Nano และใช้

ตัว nRF24L01 เป็นตัวสง่สัญญาณ 
 

3.3.4 การติดตั้งกล้องหน้ารถ   
       สามารถติดตัวกล้องบริเวณหน้ารถได้เลย มีแบตเตอรี่ในตัว
จึงไม่จ าเป็นต้องต่อพ่วงกับอุปกรณ์ใดๆ โดยจะท าการเชื่อมต่อ
ผ่านแอพพลิเคชั่น BVCAM โดยระยะการใช้งานของตัวกล้องน้ัน
จะอยู่ราวๆ 20 เมตร  
        

4. ผลกำรทดลอง 
ในการศึ กษาเพื่ อพัฒนาตั วรถบั งคับ  Arduino 

ตรวจจับแก๊สรั่วพร้อมแจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่น Line ผู้ศึกษาได้
ท าการวิเคราะห์โดยสรุปผลการด าเนินการศึกษาดังมีหัวข้อ
ต่อไปน้ี 
4.1 ผลกำรพัฒนำรถบังคับ Arduino ตรวจจับแก๊ส 
     ในการบังคับโมเดลรถน้ันสามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ 
และการตรวจจับแก๊สน้ันสามารถท างานได้โดยส่งผ่านการแจ้ง
เตื อน line notify โดยจะท างานโดยตั วส่ งสัญญาณผ่ าน 
NodeMCU ESP8266 ที่ได้ต่อไว้ในบอร์ด ท าการควบคุมตัวรถ
ผ่านจอยโดยใช้ตัว nRF24L01 เป็นตัวส่งสัญญาณ และตัวรับ
สัญญาณที่ติดตั้งไว้ในตัวรถ ท าให้สามารถส่งและรับสัญญาณได้
ไกลถึง 50 เมตร  

 
ภำพที่ 8 โมเดลรถ 

   
ภำพที่ 9 การท างานของตัวรถบังคับตรวจจับแก๊ส Arduino  

       
4.1.1 รัศมีการตรวจจับแก๊สของตัวรถ  
        ส าหรับการตรวจจับของโมดูล MQ-2 น้ันสามารถเริ่ม
ตรวจจับค่าความถ่วงจ าเพาะได้ในระยะ 0-45 เซนติเมตร โดยที่
เม่ือเข้าใกล้มากยิ่งขึ้นค่าความถ่วงจ าเพาะก็จะมากขึ้นตาม ดัง
ภาพที่ 10  

 
ภำพที่ 10 ระยะการตรวจจับแก๊สของตัวโมดูล MQ-2 
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4.2 กำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบ 
     ในการท างานของตัวรถบังคับ Arduino ตรวจจับแก๊สได้
ก าหนดค่าความถ่วงจ าเพาะของแก๊สไว้ที่ 200 ppm ซ่ึงถ้าค่าที่
โมดูล MQ-2 จับได้เกินค่าที่ก าหนดไว้จะท าการแจ้งเตือนดังภาพ
ที่ 11  ในแอพพลิเคชั่น line โดยจะสามารถเปรียบเทียบบริเวณ
ที่มีแก๊สรั่วไหลได้จากค่าความถ่วงจ าเพาะที่ส่งเข้าไป 

 
ภำพที่ 11 การแจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ 

 

 
5. สรุปผลกำรวิจัย 

5.1 สรุปผลกำรวิจัย  
     สามารถตรวจจับแก๊สได้ตามค่าที่ได้ก าหนดไว้ โดยได้ตั้งค่า
ตรวจจับแก๊สไว้ที่  200 ppm รัศมีของการตรวจจับอยู่ที่  45 
เซนติเมตร และตัวรถบังคับที่ใช้ nRFL24L01 สามารถรับและส่ง
สัญญาณได้ดีตามที่ได้ก าหนดไว้  
5.2 ข้อจ ำกัดของงำนวิจัย  
     เพื่อความปลอดภัยในการทดสอบระบบผู้วิจัยจ าเป็นต้องใช้
แก๊สจากไฟแช็คในการทดสอบซ่ึงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากค่า
จริ งดั ง น้ันเ ม่ือน าไปใช้ ในสถานการณ์จริงอาจจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนค่าความถ่วงจ าเพาะเพื่อให้การทดสอบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และระยะของการเคลื่อนที่จะอยู่แค่ 50 เมตรที่มี 
WiFi เท่าน้ัน ส่วนแบตเตอรี่น้ันควรใช้ตามแรงขับมอเตอร์ของตัว
รถ  
5.3 ข้อเสนอแนะงำนวิจัย 
      ข้อเสนอแนะคืองานวิจัยในอนาคตอาจท าการพัฒนา
แอพพลิ เคชั่ น เพื่อผู้ ใ ช้ ง านสามารถปรับ เปลี่ยนค่าความ
ถ่วงจ าเพาะได้ตามต้องการ เพื่อสามารถน าไปตรวจสอบการ
รั่วไหลของสารเคมีชนิดอ่ืนๆ ที่มีค่าความถ่วงจ าเพาะต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
ในโครงการน้ีต้องการที่จะสร้างรถตัดหญ้าเป็น Robotic Mower 
ที่เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ด้วยการน ากล้องมาติดที่รถตัด
หญ้ามาท าเป็น Image Processing ซ่ึงจะท าให้รถตัดหญ้าเพิ่ม
ขีดความสามารถและท าการจดจ ารูปภาพ โดยใช้กับ Jetson 
Nano และ น าม าท า เ ป็ นปัญญาปร ะ ดิ ษฐ์  (AI : Artificial 
Intelligence) ภายในรถตัดหญ้ามีโปรแกรมการในการจดจ าทาง
ที่เคยว่ิงผ่านไปแล้วท าให้ไม่ต้องมีการกลับมาตัดหญ้าใหม่ และมี
ระบบ Sensor ในการตรวจวัดระยะทางหากจะเกิดการชนกับ
วัตถุต่างๆ โดยใช้ Ultrasonic sensor ในการตรวจจับ โดยการ
ส่งสัญญาณอัลตร้าโซนิคความถี่ 40 kHz เขียนใส่ Arduino ผ่าน
โปรแกรม Arduino IDE รถตัดหญ้าสามารถที่จะตัดเองได้โดยไม่
ต้องมีคนคอยบังคับ โครงการน้ีต้องการเพิ่มการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้งานอย่างมากในการตัดหญ้า 
 
ค ำส ำ คัญ: เครื่องตัดหญ้าหุ่นยนต์ , การประมวลผลภาพ , 
ปัญญาประดิษฐ์ 
 

ABSTRACT 
In this project, we wanted to build a Robotic Mower 
that increases work efficiency. With the camera 
attached to the lawn mower to make Image Processing, 
which allows the lawn mower to increase the capability 
and to recognize the image using Jetson Nano and used 
to make Artificial intelligence (AI: Artificial Intelligence) 
inside the lawn mower has a program to recognize the 
path that has already passed, so there is no need to 
return to cut the grass and has a sensor system to 
measure the distance if a collision occurs With various 
objects by using an ultrasonic sensor to detect by 
sending 40 kHz ultrasonic signals written to the Arduino 
through the Arduino IDE program. The lawn mower can 

be cut by itself without someone to control. This 
project wants to greatly increase user convenience in 
mowing. 
 
Keywords: Robotic Mower, Image Processing, Artificial 
Intelligence 
 

1. บทน า 
เน่ืองจากในปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาอย่างมากมาย จึง
เกิดการศึกษาการพัฒนาต่างๆและค้นคว้าเก่ียวกับเทคโนโลยีมาก
ขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจใน วงจร Arduino และการประกอบอุปกรณ์ 
อิเล็กทอร์นิก จึงอยากน าเรื่องที่สนใจมาประยุกต์ใช้ ผู้วิจัยจึงได้มี
ความสนใจที่จะประดิษฐ์รถตัดหญ้าอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI 
โดยมีการน าเอา Arduino เข้ามาช่วย สามารถน ามาใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเเพร่หลายและสามารถน าเทคโนโลยี
เหล่าน้ีไปพัฒนาเพื่อเป็นการต่อยอดต่อไปในอนาคตได้         

ผู้ วิจัยจึงได้ท าการออกแบบจากรถบังคับของเล่น
ธรรมดาสามารถน าไปพัฒนาหรือเพิ่มระดับความสามารถได้อีก
ขั้น เราจึงเริ่มน าความคิดเอารถบังคับมาลองเพิ่มระดับเป็นรถ
บังคับตัดหญ้าสามารถท างานอัตโนมัติเองได้ เพื่อเพิ่มประสิทธ์ิ
ภาพและอ านวยความสะดวกมากขึ้นภายในสนามหญ้าที่บ้านและ
สนามฟุตบอลหรือพื้นที่เรียบ รถบังคับตัดหญ้าซ่ึงต่างจากรถ
บังคับของเล่นทั่วไปแน่นอนว่ามันสามารถในการตัดหญ้าได้แต่รถ
ตัดหญ้าเครื่องน้ีสามารถตัดหญ้าอัตโนมัติเองได้ ผู้ใช้สามารถเปิด
เครื่องตัดหญ้าให้สามารถท างานเองได้อัตโนมัติ 

การน าเอารถบังคับธรรมดามาศึกษาและพัฒนาต่อทาง
ผู้วิจัยได้น าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนา เช่น โปรแกรม 
Arduino เป็นต้น และได้น าอุปกรณ์  Jetson Nano มาช่วยท า
ให้รถตัดหญ้าธรรมดาๆมีความสามารถในการจดจ าหญ้าได้และมี
ความสามรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้และเข้ามาช่วยพัฒนาเพิ่ม
หลายๆ อย่างเข้าไปเพื่อให้รถบังคับธรรมดาที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 
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 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยอ านวยความ
สะดวกในชีวิตประจ าวันได้อย่างดีและมีประโยชน์อย่างมาก 
โครงการน้ีสามารถน าไปพัฒนาเพื่อต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี 
(AI : Artificial Intelligence) 

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ตัดหญ้า
อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี (AI : Artificial Intelligence) 
 

3. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยี
ในรูปแบบหน่ึงที่ท าให้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเสมือนมนุษย์หรือ
จักรกลอัจฉริยะ ทั้งในเรื่องของความคิด การวิเคราะห์ หรือการ
เลียนแบบ พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยใช้โปรแกรมหรือ
ซอฟต์แวร์ที่มนุษย์ เขียนหรือจัดท าชุดค าสั่ งขึ้น แล้วน ามา 
ประมวลผลหรือน ามาฝังไว้กับอุปกรณ์ส่วนใดส่วนหน่ึง เพื่อท าให้
เกิดระบบจักรกลอัจฉริยะหรืออุปกรณ์น้ัน สามารถสื่อสารกับ
มนุษย์ได้ โดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาใดก็ตาม และ
ยังสามารถแปล ความหมายของค าที่มนุษย์พูด เพื่อให้ตรงกับ
ภาษาตามที่ต้องการ อีกทั้งจักรกลอัจฉริยะยังสามารถท าให้ 
อุปกรณ์ที่มีการฝังเทคโนโลยี AI ไว้ สามารถขยับหรือเคลื่อนไหว
ได้อีกด้วย รวมถึงเทคโนโลยี AI  มีกระบวนการคิดที่คล้ายมนุษย์ 
และยังสามารถช่วยในการวิเคราะห์ตัดสินใจข้อมูลต่าง ๆ ได้เอง 

การประมวลผลภาพ ( Image Processing) หมายถึง 
การน าภาพมาประมวลผลหรือคิดค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณโดยมี
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ส าคัญ คือ การท าให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้น 
การก าจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การแบ่งส่วนของวัตถุที่
เราสนใจออกมาจากภาพ เพื่อน าภาพวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หา
ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง และทิศทางการเคลื่อนของ
วัตถุในภาพ จากน้ันเราสามารถน าข้อมูลเชิงปริมาณเหล่าน้ีไป
วิเคราะห์ และสร้างเป็นระบบ 
 สุรนาถ ศรีลาดเลา และสุรศักดิ์  ผ่องศิริ  (2003( ได้
ออกแบบและจัดสร้างรถตัดหญ้าบังคับวิทยุ ใช้มอเตอร์แรง
เคลื่อนไฟตรง 24 โวล์ ในการตัดหญ้าแทนเครื่องยนต์ ซ่ึงมีสวิตซ์
เปิดปิดอยู่ที่ตัวรถ ส่วนการบังคับเลี้ยวและการขับเคลื่อนใช้
มอเตอร์ปัดน้ าฝนจ านวน 2 ตัว ควบคุมด้วยวิทยุรับส่งเป็นตัว
ควบคุมการท างานของรถตัดหญ้า โดยใช้เอ็กคลูชีฟออร์เกตุเป็น
ตัวแปลงสัญญาณจากภาครับให้เป็นลอจิกเพื่อควบคุมทิศทางของ
รถตัดหญ้าโดยสั่งงานมอเตอร์ขับเคลื่อนผ่านไอซีและรีเลย์ ใน
ส่วนการเลี้ยวจะก าหนดให้มอเตอร์ด้านใดด้านหน่ึงหมุนทวนเข็ม
นาฬิกาและอีกด้านหน่ึงหมุนตามเข็มนาฬิกา ผลการด าเนินงาน 

เม่ือได้ทดสอบร่วมกับรถบังคับวิทยุขนาดเล็กจะเห็นว่าสามารถ
ควบคุมได้ในระยะที่ใกล้ โดยสามารถควบคุมได้ในระยะไม่เกิน 7 
เมตร ส่วนของการตัดหญ้าสามารถตัดหญ้าในสนามได้จริง ซ่ึง
ความสูงของหญ้าไม่เกิน 4 น้ิว (10.16 เซนติเมตร( แต่มีความ
ผิดพลาดจากระยะทางในการควบคุมและมีความร้อนเกิดขึ้นที่ตัวมอเตอร์ 
 นายอาทิตย์ เพ่งกิจ (2016( “รถไถนาบังคับวิทยุ”ไร้คน
น่ังขับ ผลงานของนายอาทิตย์ เพ่งกิจ อายุ 35 ปี หนุ่มนัก
ประดิษฐ์ชาว ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย ประดิษฐ์
กลไกและออกแบบชุดไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมรถไถนา โดยไม่มีต้นแบบ
ให้ศึกษา อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนต้องศึกษาเอง กระทั่งส าเร็จแล้วมี
การทดลองเผยแพร่คลิปวีดีโอผ่านสังคมออนไลน์ ซ่ึงนายอาทิตย์ 
เปิดเผยเพราะเป็นเป็นลูกชาวนา เคยท านา จึงอยากใช้ความรู้
ความสามารถที่มีมาประยุกต์ใช้กับรถไถนา เพื่อทุ่นแรงเกษตรกร 
แบบง่ายๆ โดยใช้รีโมทรถบังคับวิทยุของเด็กเล่นทั่วไป ส่วน
รายละเอียดกลไกไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะก าลังจะยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบัตรในปัจจุบันก าลังทดลองและพัฒนาต่อยอด “รถ
ไถบังคับวิทยุ” ให้ท างานได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และจะติดตั้ง
กล้องเอาไว้ที่ตัวรถไถนาด้วย เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้สามารถบังคับ
ควบคุมการท างานผ่านหน้าจอไอแพด หรือโทรศัพท์มือถือโดยน่ัง
อยู่ที่บ้าน หรือบนห้างนา ไม่ต้องไปยืนตากแดด ตากฝนกลางแจ้ง
เหมือนแต่ก่อน เบื้องต้นทดลองแล้วพบว่าท าได้ และขณะน้ีก าลัง
พัฒนาอุปกรณ์กลไกให้ท างานได้ดียิ่งขึ้นไปอีก  
 Kevin Ashton (1999( ซ่ึงเริ่มต้นจากโครงการ “Auto-
ID Center” ใ นมหา วิทย าลั ย  Massachusetts Institute of 
Technology จากเทคโนโลยี  RFID ย่อมาจากค าว่า Radio 
Frequency Identification เป็นระบบที่น าเอาคลื่นวิทยุมาใช้ใน
การสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองชนิด ซ่ึงเป็นการสื่อสาร
แบบไร้สาย ต่อมาในยุคหลังปี 2000 เทคโนโนโลยีต่างๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว เริ่มมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็น
จ านวนมาก และยังมีการใช้ค าว่า Smart เกิดขึ้นเช่น Smart 
grid, Smart home, Smart device ,Smart network เป็นต้น 
สิ่งเหล่าน้ีสามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ตได้ ท าให้อุปกรณ์
ดังกล่าวสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอาศัยตัว Sensor 
ในการสื่อสารถึงกัน โดย Kevin ได้ให้นิยามไว้ว่า “Internet-
like” ต่อมามีค าว่า “Things” เข้ามาแทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการรถหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ 
มีขั้นตอนการด าเนินการต่อไปน้ี 
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4.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ศึกษาข้อมูลของระบบ AI กับ Arduino และท าการ

รวบรวมข้อมูล ทางผู้พัฒนาได้ศึกษาจากการใช้ google search 
ข้อมูลต่างเพื่อค้นหาข้อมูลที่เราต้องการใช้ในการด าเนินงานวิจัย  

 
4.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 Flow ขั้นตอนการท างานของของหุ่นยนต์ตดัหญ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างซอฟต์แวร ์

เป็นการแสดงการท างานของการตัดหญ้าโดยแสดงการ
ใช้ซอฟต์แวร์ ให้ท าการตัดหญ้าเองอัติโนมัติ 

4.3 ออกแบบฮาร์ดแวร ์

 
ภาพที่ 3 โครงสร้างฮาร์ดแวร ์

 
 เป็นการแสดงการใช้ฮาร์ดแวร์ ท าให้หุ่นยนต์มีการ
เคลื่อนที่ได้โดยการเขียนค าสั่งไปและใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
4.4 การพัฒนาระบบ 
 1. หุ่นยนต์ตัดหญ้า น้ีจะใช้  Arduino Uno  เป็นตัว
โมดูล เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ 
 2. หุ่นยนต์ตัดหญ้าน้ีจะใช้ Arduino IDE และ visual 
studio 2017 เป็นเครื่องมือในเขียนโปรแกรมที่ ใช้ งานกับ
Arduino กับ Jetson Nano 
 3. หุ่นยนต์ตัดหญ้าน้ีจะใช้ระบบ AI เพื่อเป็นการท าให้
ตัวของหุ่นยนต์ท างานเองโดยใช้ Image Processing ช่วยในการ
ตรวจจับวัตถุต่างๆแล้วน ามาวิเคราะห์ในการหาเส้นทาง 
4.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent   t-test) โดยน าผลที่ได้เทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2550 : 176) ดังน้ี 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
การด าเนินวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของ
ระบบจากผู้เชี่ยวชาญและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบและส่วนอ่ืน ๆ โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ( และหาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) (สุนารี ธรรมไทยสง, 2548) 

สูตรหาค่าเฉลี่ย( X (  ของกลุ่มตัวอย่าง 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑁
                              (1) 
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สูตรหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลุ่มตัวอย่าง 

 𝑆. 𝐷.= √
∑(𝑥𝑖−�̅�)

2

(𝑛−1)
      (2) 

 
 

5. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการออกแบบและพัฒนาระบบซ่ึงข้อมูลน้ัน

ได้รับการออกแบบระบบและออกแบบการด าเนินการพัฒนา โดย
มีผลการทดลองดังน้ี 
5.1 ผลการพัฒนาฮาร์ดแวร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การเดินสายเช่ือมต่อระหว่าง Ln298 กับ Uno และรางถ่าน 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 5 การต่อ Ln298 และสวิตซ์ตัดไฟกับแบตเตอรี่ 

และ Uno เข้ากับรางถ่าน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การต่อกล้องเข้ากับ Jetson Nano เพ่ือท าเป็น AI  
โดยใช้ Image Processing 

 
 

ภาพที่ 7 การเคลื่อนที่บนสนามหญ้าของรถ 
5.2 การพัฒนา AI 

เป็นการเทรนเพื่อให้ Jason nano จดจ าภาพและสร้าง
เป็นโมเดลขึ้นมา จากน้ันน าภาพที่ได้จากกล้องเว็บแคมที่ท าการ
บันทึกภาพแบบเรียลไทม์มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับภาพที่อยู่ใน
โมเดลว่าตรงกันหรือไม่ หากภาพที่ถูกบักทึกแบบเรียลไทม์มี
ความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับภาพที่อยู่ในมเดลมากก็จะท าการ
ส่งชุดค าสั่งออกไป เพื่อให้หุ่นยนต์ตัดหญ้าสามารถท างานได้
อัตโนมัติได้ โดยหุ่นยนต์ตัดหญ้าจะท าการตัดหญ้าที่ยาวและจะ
ท าการจดจ าหญ้าที่ตัดไปแล้วว่าเป็นหญ้าสั้นจะไม่ตัดอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ภาพการท างานของ Jetson Nano กับกล้องที่ท าการ 
Focus หญ้าที่สั้นแล้ว 
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ภาพที่ 9 ภาพการท างานของ Jetson Nano กับกล้องที่ท าการ Focus 
หญ้าที่ยังยาว 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 กระบวนการท างานของ Image Processing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างโค้ด AI ในการตรวจจับวัตถุต่างๆ 
 

5.3 ผลการทดสอบโปรแกรม 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของผู้ เชี่ยวชาญ 

และผู้ใช้งานหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ 
ตารางที่1 การทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่ไม่ท าการตดัหญ้า 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่ขณะท าการตดัหญ้า 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการทดสอบตารางที่ 1 และ 2 การประเมินประสิทธิภาพของ
การใช้งานแบตเตอรี่จะเห็นได้ว่าการติดเครื่องท าการตัด หญ้า
และไม่ท าการตัดหญ้าไม่มีผลต่อเวลาในการใช้งานเพราะว่าการ
ตัดหญ้าจะใช้เครื่องยนต์ในการตัด ท าให้ไม่ต้องใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่ 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิจัยเก่ียวกับการท างานด้านการท างานของรถ 

 
จากตารางที่ 3 ทางคณะผู้จัดท าได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 

คน และ ผู้ใช้ 7 คนในการประเมินประสิทธิภาพโดยท าการ
ทดสอบประสิทธิภาพ 10 ครั้ ง  ระดับความพึงพอใจของ
ความสามารถด้านการขับเคลื่อนมีค่า   0.70 ค่า S.D. มีค่า 0.52 
พึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 
และ ผู้ใช้งาน 7 คน ผลการประเมินความสามารถด้านการใช้
แอพพลิเคชั่น ค่า   0.80 ค่า S.D. 0.42 และความสามารถด้าน
การตัดหญ้า ค่า   0.80 ค่า S.D. 0.42 ความพึงพอใจในภาพรวม   
0.77 ค่า S.D. 0.45  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ใช้งาน จากการเก็บรวบรวมความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และ ผู้ใช้งาน 7 คน ผลการ
ประเมิน 

398



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

 

ตารางที่ 4 การประเมินประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 4 การประเมินประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานพบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.56 เม่ือพิจารณาการประเมินเป็นรายด้าน ด้านความ
สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน และ ความเหมาะสมของการ
แสดงผลมีความพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด ( X = 4.60 S.D.= 
0.55 ( และ ( X = 4.30 S.D.= 0.67 (  ตามล าดับ ส่วนด้าน
ฟังก์ชันการท างานของระบบสอดคล้องกับความต้องการและ
ความสามารถในการท างานของระบบมีความพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( X =  4.40 S.D.= 0.51( และ ( X = 4.12 S.D.= 0.64(
และด้านระยะเวลาในการประมวลผล ( X = 4.33 S.D.= 0.65(  
ตามล าดับ 

 
6. สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาออกแบบในการพัฒนารถบังคับตัดหญ้าอัตโนมัติ 
ประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์  ในการเริ่มต้นพัฒนาน้ันจะใช้
อุปกรณ์ คือ Arduino Uno,L298N, Ultrasonic Sensor และ
ส่วนของการเขียนโปแกรมได้ใช้ Arduino IDE และ visual 
studio 2017 ในการพัฒนาและเชื่อมต่อการท างานกับชุด
อุปกรณ์ต่างๆ อีกด้วย Arduino IDE และยังใช้ในการ Set ค าสั่ง
ของอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยภาษา C++ และมีการรับส่งข้อมูลและเก็บ
ข้อมูลเพื่อประเมินผล และในส่วนของการท า AI ได้ใช้ Jetson 
Nano ในการพัฒนาตัวรถให้มีความสามารถจดจ าสิ่งของได้ เช่น 
หญ้า ฯลฯ ด้วยภาษา Python ท าให้ตัวหุ่นยนต์ตัดหญ้าสามารถ
เลือกวัตถุน้ันได้โดยการตรวจจับหญ้าที่ขึ้นยาว หุ่นยนต์ตัดหญ้า
จะท าการตัดหญ้าที่ยาวและได้ใช้ Ultrasonic Sensor ในการ
ตรวจจับวัตถุท าให้สามารถตรวจสอบได้ถ้าหากจะเกิดการชนกับ
สิ่งของต่างๆ จากทั้งหมดที่กล่าวมาการพัฒนาหุ่นยนต์ตัดหญ้าให้
มีความอัจฉริยะมากขึ้นต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันหลายๆ อย่างเพื่อ
น าไปพัฒนาผลการทดสอบประสิทธิภาพ การท างาน พบว่า 
ความสามารถด้านการขับเคลื่อนมีค่าความถูกต้อง 77 % 

ความสามารถด้านการใช้แอพพลิเคชั่น 80% และความสามารถ
ด้านการตัดหญ้า 80% ซ่ึงถือว่าสามารถท างานได้อยู่ในระดับสูง 
โดยมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่า
เท่ากับเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35  

 
7. ข้อเสนอแนะ 

1.การเปิดเครื่องต่าง ๆ หรือระบบใบตัดต้องใช้ มือ
สวิตชจึ์งเห็นท าให้เสียเวลาเล็กน้อย 

2.สามารถน าไปต่อยอดพัฒนาให้ มีศักยภาพมาก 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น  เทคโนโลยีดังกล่าวเชื่อมโยง
อุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ สู่ระบบอินเทอร์เน็ต ท าให้การควบคุม
อุปกรณ์มีความเป็นอิสระมากขึ้น ส าหรับโครงการวิจัย น้ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการท างานอุปกรณ์ การวิเคราะห์และ
ออกแบบ การพัฒนาระบบและการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นอัจฉริยะ การศึกษาครั้ง
น้ีอาศัยแนวคิดการวิจัยและพัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนา
ระบบ(SDLC) เครื่องมือที่ ในการพัฒนาระบบประกอบด้วย 
Arduino IDE, NodeMCU และ Code Lobster ภาษาที่ ใช้ใน
การพัฒนาประกอบไปด้วยภาษา C ภาษา C++ ภาษา HTML 
และภาษา CSS 

ผลการด าเ นินงานระบบสามารถแสดงแจ้ง เตื อน
อุณหภูมิและความชื้นห้องเซิร์ฟเวอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เก็บ
ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในฐานข้อมูลคลาวน์ สามารถแจ้ง
แก้ปัญหาเบื้องต้นเม่ือมีอุณภูมิและความชื้นที่ผิดปกติ และออก
รายงานเพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การออกแบบ

บ ความมีเสถียรภาพของระบบ และประโยชน์ของการใช้งานระบ
ผู้ใช ้งานระบบ ผลการประเมินพบว่า มีค่าเฉลี่ยและความพึงพอใจ

อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (�̅�=4.55)  โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วโดยร ม (S.D.= 0.05) ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า ระบบแจ้งเตือน

อุณหภูมิและความชื้นห้องเซิร์ฟเวอร์อัจฉริยะ สามารถใช้ในทาง
ปฏิบัติได้จริงและผู้ใช้มีความพึ่งพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  

สุดท้าย โครงงานวิจัยน้ีเป็นการจ าลองการท างานจริง
ของอุปกรณ์วัดอุณภูมิและความชื่น ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์
เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT)  
 
ค ำส ำ คัญ: ระบบแจ้งเตือน , อุณหภู มิและความชื้น , เ ว็บ
แอพพลิเคชั่น, อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) 
 

ABSTRACT 
Presently, The Internet of things technology has 
become an important role in modern human life. The 
technology allows intelligent devices to connect to the 
Internet and thus enhance the ability to access and 
control of those devices. The objective of this study 
was to analyze, design and evaluate smart notification 
system temperature and humidity for server room. This 
study used Research and Development tools were 
Arduino IDE,  NodeMCU and Code Lobster. In addition, 
the computer languages are C, C++, HTML and CSS. 

The result of study, the system can display the 
temperature and humidity alerts of the server room 
through Line application. Storage temperature and 
humidity in the cloud database. Notify initial problems 
when abnormal temperature and humidity, And report 
for data analysis. The result of evaluation was good 

level (�̅� = 4.45, S.D. = 0.05).  
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Finally, this project Smart Notification System 
of Temperature and Humidity measuring devices. Can 
be Applied to develop device control systems via the 
Internet of Things(IoT). 
Keywords:  LINE Notify, Temperature and Humidity, 
Web Application, Internet of Things (IoT) 

 
1. บทน า 

จากแนวโน้มกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบ
กับเทคโนโลยีที่ เข้ ามามีบทบาทมากขึ้นในชี วิตประจ าวัน 
อินเตอร์เน็ต(Internet) จึงนับได้ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวส าหรับคนยุค

วามส าคัญของการใช้ปัจจุบัน ขณะเดียวกันภาครัฐได้เล็งเห็นค
งานอินเตอร์เน็ต  จึงเร่งผลักดันเป็นวาระแห่งชาติสนับสนุนให้ทั้ง
ประเทศมีโครงข่ายบรอดแบนด์ทั้งแบบสายและไร้สายให้
ครอบคลุมพื้นที่ต่อจ านวนประชากรด้วยหวังเปลี่ยนเศรษฐกิจ
ไทยให้เป็นเศรษฐกิจดิจิตอล(Digital Economy) ที่จะครอบคลุม
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
(IoT) เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อ ๆ เช่น  อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง
โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ ไร้สาย รถยนต์ ตู้เย็น และอ่ืน ๆ เข้าไว้
ด้วยกันโดยอุปกรณ์เหล่าน้ันจะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลควบคุมและสั่ งการผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยสรรพสิ่งต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ยังมีเทคโนโลยีที่
จ าเป็นจะต้องถูกพัฒนาไปควบคู่กัน IoT เช่น ระบบตรวจจับ  
ต่าง ๆ  เซิร์ฟเวอร์ หรือ เครื่องแม่ข่าย คือ เครื่องหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ซ่ึงท างานให้บริการ ในระบบเครือข่ายแก่ลูกข่าย 
โดยห้องเซิร์ฟเวอร์จ าเป็นต้องดูแลโดยการรักษาอุณหภูมิภายใน
ห้องที่ 22-25 อง ครื่องเซิร์ฟเวอร์ท างานได้อย่างมีศา เพื่อให้เ
ประสิทธิภาพและต้องมีการเช็คอุณหภูมิและความชื้นบ่อยครั้ง
เพื่อไม่ให้อุณหภูมิหรือความชื้นสูงหรือต่ าเกินไป หากระบบ

เครื่องปรับอากาศท างานผิดพลาดหรือเกิดความผิดปกติกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วเพื่อไม่สร้าง
ความเสียหายให้กับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ภายในห้อง  
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้องเซิร์ฟเวอร์
อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) โดยการใช้
บอร์ด NodeMCU (ESP- 6826 ) บนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้วย Node-RED และการควบคุมอุปกรณ์ผ่าน LINE Bot 
ให้สามารถตรวจสอบค่าสถานะอุณหภูมิและความชื้นผ่ าน

แอพพลิเคชั่นไลน์ และยังสามารถแจ้งเตือนหากอุณหภูมิหรือ
ความชื้นผิดปกติ นอกจากน้ันระบบยังสามารถเก็บข้อมูลบน
ฐานข้อมูลคลาวน์คอมพิวติ้ง โดยการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ วัด
อุณหภูมิและความชื้นมาเก็บยังฐานข้อมูล และมีการน าข้อมูลมา
ท าการวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบกราฟ เพื่อเป็นข้อมูล
ส าคัญในการวิเคราะห์และการน าไปใช้ประโยชน์ข้างหน้า ผ่าน
โปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น 

2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาระบบแจ้งเตือนอุณหภู มิและความชื้นห้อง
เซิร์ฟเวอร์ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังน้ี 
2.1 วงจรการพัฒนาระบบกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC  

(System Development Life Cycle) 
และแยกแยะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกระบวนการการศึกษา วิเคราะห์ 

 ในระบบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขความต้องการของผู้ใช้งาน
และความเหมาะสม กระบวนการพัฒนาระบบ SDLC มี 5 

ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการวิเคราะห์ความต้องการของระบบเป็น
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมความต้องการของระบบ 2) ขั้นการ
ออกแบบระบบภายหลังจากเก็บรวบรวมความต้องการของระบบ
เสร็จสิ้นจะต้องน าข้อมูลเหล่าน้ันมาท าการออกแบบขั้นตอนการ
ท างาน รูปลักษณ์ และฐานข้อมูลของระบบ ตลอดจนเทคโนโลยี
ในการพัฒนาระบบ 3) ขั้นการพัฒนาระบบเป็นขั้นตอนการน าสิ่ง
ที่ได้ออกแบบไว้มาสร้างเป็นตัวระบบซ่ึงส่วนน้ีจะเป็นส่วนการ
เขียน Code เพื่อสร้างระบบตามแบบที่ก าหนดไว้ 4) ขั้นการ
ทดสอบระบบเป็นขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม หรือระบบที่ได้
พัฒนาขึ้นมาว่าระบบน้ันท างานได้เต็มประสิทธิภาพที่คาดไว้ได้
หรือไม่ และ 5) ขั้นตอนการดูแลปรับปรุงระบบเป็นขั้นตอน
หลังจากที่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงต้องไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ  
เกิดขึ้น โดยส่วนน้ีผู้ดูแลระบบจะดูแลไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นกับระบบ 
ถ้ามีข้อผิดพลาดต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซ่ึงถ้าหากมีคุณสมบัติ
ใหม่ๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการเพิ่มถึงจะกลับไปสูข่ั้นตอนที่ 1 ใหม่ 
2.2 อินเทอร์เนต็ทุกสรรพส่ิง(IOT) 
Internet of Things (IoT) คื อ  ก า รที่ น า เ อ า อุปกร ณ์ อิ เ ล็ ก 
ทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วย
อินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงน้ีง่ายจนท าให้
สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้า
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กับการใช้งานอ่ืนๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่าง ๆ ได้แก่ 
Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, 
Smart Intelligent Transportation  
2.3  โปแกรม Arduino 
Arduino คื อ  Open-Source Platform ส า ห รั บ ก า ร ส ร้ า ง
ต้นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ Arduino 
Platform เป็น Platform ที่ง่ายต่อการใช้งาน, โดย Arduino 
Platform ประกอบไปด้วย 1  (ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ ) Hardware) 
บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) 
เป็นชิ้นส่วนหลัก ถูกน ามาประกอบร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อ่ืน ๆ เพื่อให้ง่ ายต่อการใช้งาน หรือที่ เ รียกกันว่า บอร์ด 
Arduino, 2  (ส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ ) Software)ภาษา Arduino 
ใช้ภาษา C/C++ ใช้ส าหรับเขียนโปรแกรมควบคุม MCU 
Arduino IDE  
2.4  เซนเซอร์ DHT11 
เซนเซอร์ DHT11เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียล 
และองศาฟาเรนไฮ ยังสามารถวัดความชื้นได้อีกด้วย มีไลบารี่
พร้อมใช่งานกับ Arduino สามารถใช้วัดค่าได้เที่ยงตรงกว่า NTC 
หรือ PTC มาก เพราะให้เอาต์พุตออกมาในรูปของดิจิตอล ใช้วัด
อุณหภูมิอากาศโดยรอบ 
2.5  Cloud Computing 
Cloud Computing เป็นเสมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหน่ึงที่เราใช้
งานกันอยู่คือมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล
และเก็บข้อมูล แต่ Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์
ที่ใหญ่มาก ๆ รองรับการใช้งาน การประมวลผล ตลอดจนการ
จัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาล Cloud Computing คือ บริการที่
ครอบคลุมถึงการให้ใช้ก าลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และ
ระบบออนไลน์ต่าง ๆ จากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการ
ติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้าง
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซ่ึงก็มีทั้งแบบบริการฟรีและ
แบบเก็บเงิน 
2.6  Node-RED 
Node-RED เป็นเครื่องมือส าหรับนักพัฒนาโปรแกรมในการ
เ ชื่ อ ม ต่ อ อุ ป ก ร ณ์ ฮ า ร์ ด แ ว ร์ เ ข้ า กั บ  APIs (Application 
Programming Interface) และ Online Service ซ่ึง เป็นการ
พัฒนาโปรแกรมแบบ Flow-Based Programming ที่มีหน้า UI 

ส าหรับนักพัฒนาให้ ใช้ งานผ่าน Web Browser ท าให้การ
เชื่อมต่อเส้นทางการไหลของข้อมูลน้ันเป็นเรื่องง่าย  
 
2.7 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น  
เว็บแอพพลิเคชั่น หมายถึง การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมีข้อดี 
คือ ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบ Online ทั้งแบบ 
Local (ภายในวง LAN) และ Global (ออกไปยัง เครื อข่ า ย
อินเตอร์เน็ต) ท าให้เหมาะส าหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real 
Time ระบบมีประสิทธิภาพ แต่ใช้งานง่าย เหมือนกับท่านก าลัง
ท่องเว็บ ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาจะตรงกับความต้องการ กับ
หน่วยงาน หรือห้างร้านมากที่สุด ไม่เหมือนกับโปรแกรม 
ส าเร็จรูปทั่วไป ที่มักจะจัดท าระบบในแบบกว้างๆ ซ่ึงมักจะไม่ 
ตรงกับความต้องการที่แท้จริง ระบบสามารถโต้ตอบกับลูกค้า 
หรือผู้ ใช้บริการแบบ Real Time ท าให้เกิดความประทับใจ 
เครื่องที่ใช้งานไม่จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น  
การท างานของ Web Application น้ันโปรแกรมส่วน หน่ึงจะ
วางตัวอยู่บน Rendering Engine ซ่ึงตัว Rendering Engine จะ
ท าหน้าที่หลักๆ คือน าเอาชุดค าสั่งหรือรูปแบบ โครงสร้างข้อมูลที่
ใช้ในก ารแสดงผล น ามาแสดงผลบนพื้นที่ส่วน หน่ึงในจอภาพ 
โปรแกรมส่วนที่วางตัวอยู่บน Rendering Engine จะท าหน้าที่
หลักๆ คือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่แสดงผล จัดการตรวจสอบ
ข้อมูลที่รับเข้ามาเบื้องต้นและการประมวล บางส่วนแต่ส่วนการ
ท างานหลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซิร์ฟเวอร์   
2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เก่งพงศ์ เหลืองเลิศวัฒน,ประทิน สนนิก ได้ท าวิจัยเรื่อง ระบบ
ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืช การ
ปลูกพืชของเกษตรกรในปัจจุบันการปลูกพืชน้ัน เป็นการท า
กระบวนการเดิมช้ าๆ เช่น การรดน้ า เวลาเดิม โดยไม่ทราบถึง
ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ควรรดน้ า ท าให้การเจริญเติบโตของ
พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ ระบบควบคุมความชื้นและ
อุณหภูมิอัตโนมัติส าหรับการปลูกพืช จัดท าขึ้นเพื่อช่วยเกษตร ให้
สามารถลดเวลาในการดูแลพืชที่เพาะปลูกจากเดิมที่ต้องรดน้ า
เป็นเวลา ระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิอัตโนมัติส าหรับ
การปลูกพืชสามารถรดน้ าให้ได้อัตโนมัติโดยเช็คจากค่าอุณหภูมิ
และความชื้นอีกทั้งยังสามารถเก็บประวัติการเพาะปลูกของพืช
แต่ละชนิดเพื่อให้เกษตรสามารถน าไปวิเคราะห์วางแผนการ
เพาะปลูกในครั้งถัดไปตามช่วงเวลาได้ [1] 
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พิพัฒน์  ถาวรทอง,อนุวัฒน์  สลุบพล ได้ท าวิจัยเรื่องระบบแจ้ง
เตือนสถานะสถานะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าห้องแม่ข่าย บริษัท 
เอสเคโพลิเมอร์จ ากัดมอบหมายให้มีพนักงานติดตามตรวจสอบ
สถานะการท างานของเครื่องแม่ข่าย และโทรศัพท์แจ้งให้กับ
ผู้ดูแลแม่ข่ายทราบเม่ือมีความผิดปกติเกิดขึ้น ดังน้ัน ถ้าห้องแม่
ข่ายมีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น กระแสไฟฟ้าดับ จะ
ไม่มีการแจ้งข้อมูลความผิดปกติมายังผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย คณะ
ผู้จัดท าจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ
และแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่าย ซ่ึงเม่ือห้องแม่ข่ายมีอุณหภูมิสูง
หรือต่ ากว่าที่ก าหนดหรือมีกระแสไฟฟ้าดับ ระบบจะส่งสัญญาณ
โทรศัพท์และจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลเครื่อง
แม่ข่ายแบบอัตโนมัติ [2] 
ณัฐพงษ์ ทัสนานุตริยภรณ์, ภาคภูมิ วาดกลาง ได้ท าวิจัยเรื่อง 
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ด 
โครงงานน้ีเป็นการจ าลองการเพาะปลูกเห็ดโดยมีการสร้าง
โรงเรือน มีการตรวจวัด เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นจ านวน 4 
ชุดโดยใช้บอร์ดอานูอิโน่ในการควบคุมมีการท างานของระบบโดย
เม่ือสถานะเป็นเปิด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นกับคีย์แพด
จะส่งค่าที่ รับไปให้ตัวระบบโดยระบบมีการเช็คข้อมูลอยู่
ตลอดเวลาหลังจากรับค่ามาระบบท าการค านวณการท างาน [3] 
2.9 อภิปรายผล 
เก่งพงศ์ เหลืองเลิศวัฒน,ประทิน สนนิกร (2558)ท าวิจัยเรื่อง 
ระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิอัตโนมัติสาหรับการปลูกพืช 
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเกษตร ให้สามารถลดเวลาในการดูแลพืช
ที่เพาะปลูกจากเดิมที่ต้องรดน้ าเป็นเวลา ระบบควบคุมความชื้น
และอุณหภูมิอัตโนมัติส าหรับการปลูกพืชสามารถรดน้ าให้ได้
อัตโนมัติโดยเช็คจากค่าอุณหภูมิและความชื้นอีกทั้งยังสามารถ
เก็บประวัติการเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิดเพื่อให้เกษตรสามารถ
น าไปวิเคราะห์วางแผนการเพาะปลูกในครั้งถัดไปตามช่วงเวลาได้ 
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้อง
เซิร์ฟเวอร์ในด้านการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น โดยเช็คจาก
ค่าอุณหภูมิและความชื้นจากตัวเซนเซอร์ DHT11 
พิพัฒน์ ถาวรทอง ,อนุวัฒน์ สลุบพล(2558) ท าวิจัยเรื่องระบบ
แจ้งเตือนสถานะอุณหภู มิและแรงดันไฟฟ้าห้ องแ ม่ข่าย  
มอบหมายให้มีพนักงานติดตามตรวจสอบสถานะการท างานของ
เครื่องแม่ข่าย และโทรศัพท์แจ้งให้กับผู้ดูแลแม่ข่ายทราบเม่ือมี
ความผิดปกติเกิดขึ้น ดังน้ัน ถ้าห้องแม่ข่ายมีเหตุการณ์ผิดปกติ

เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น กระแสไฟฟ้าดับ ในช่วงเวลาที่นอกเหนือจาก
เวลาปฏิบัติงานของพนักงานจะไม่มีการแจ้งข้อมูลความผิดปกติ
มายังผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย ซ่ึงมีความสอดคล้องกับระบบแจ้งเตือน
อุณหภูมิและความชื้นห้องเซิร์ฟเวอร์ในด้านการแจ้งเตือนความ
ผิดปกติของอุณหภูมิ โดยจะส่งสัญญาโทรศัพท์และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายแบบอัตโนมัติ 
ณัฐพงษ์ ทัสนานุตริยภรณ์, ภาคภูมิ วาดกลาง ได้ท าวิจัยเรื่อง 
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ด 
โครงงานน้ีเป็นการจ าลองการเพาะปลูกเห็ดโดยมีการสร้าง
โรงเรือน มีการตรวจวัด เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นจ านวน 4 
ชุดโดยใช้บอร์ดอานูอิโน่ในการควบคุมมีการท างานของระบบโดย
เม่ือสถานะเป็นเปิด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นกับคีย์แพด
จะส่งค่าที่ รับไปให้ตัวระบบโดยระบบมีการเช็คข้อมูลอยู่
ตลอดเวลาหลังจากรับค่ามาระบบท าการค านวณการท างาน ซ่ึงมี
ความสอดคล้องกับระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้อง
เซิร์ฟเวอร์ในด้านการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น โดยเช็ค
จากค่าอุณหภูมิและความชื้นจากตัวเซนเซอร์ โดยใช้บอร์ดอานูอิ
โน่ในการควบคุมมีการท างานของระบบ 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การด าเนินการท าโครางงานมีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบระบบ
แจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้องเซิร์ฟเวอร์  ซ่ึงมีวิธีการ
ด าเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบโดยวแบ่งวิธีการด าเนินงานเป็น
ขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
3.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบได้ออกแบบและพัฒนา
ระบบตามแบบ SDLC ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 

ศึกษาปัญหาระบบงานเดิม 

วิเคราะห์ระบบงาน 

การออกแบบและกระบวนการท างาน 

พัฒนาระบบ 

ทดสอบระบบงาน 
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จากภาพที่1 เป็นกรอกการพัฒนาและออกแบบระบบตาม
แบบ SDLC ดังต่อไปน้ี 

1) ศึกษาปัญหาระบบงานเดิม การตรวจสอบค่าอุณหภูมิ
และความชื้นโดยเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ห้องเซิร์ฟเวอร์  
หากอุณหภูมิหรือความชื้นผิดปกติจะไม่มีการแจ้งเตือน 

2) วิเคราะห์ระบบ ท าการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้ศึกษาจาก
ระบบงานเดิมและความต้องการของผู้ใช้เพื่อให้ได้ระบบการ
ท างาน  

3) การออกแบบกระบวนการท างาน โดยก าหนดจาก
ความต้องการผู้ใช้ เริ่มจากเก็บค่าอุณหภูมิและความชื้นที่
ตัวเซนเซอร์ วัดได้เก็บไว้ในฐานข้อมูล และก าหนดให้ เ ว็บ
แอพพลิเคชั่นดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผล ส่วนไลน์จะ
ก าหนดการแจ้งเตือนหากอุณหภูมิหรือความชื้นผิดปกติ ใน
โปรแกรมArduino และเช็คดูค่าอุณหภูมิและความชื้นผ่านไลน์
บอท  

4) พัฒนาระบบงาน โดยสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน
การด าเนินงานจัดท าระบบให้เป็นไปตามกระบวนการที่ ได้
ก าหนดไว้ 

5)  ทดสอบระบบงาน โดยท าการทดสอบระบบงานและ
ท าการแก้ในจุดที่ผิดพลาด หากพบข้อผิดพลาดจากการท างาน
ของโปรแกรม จะท าการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาด 
3.2 เครื่องมือและภาษาในการพัฒนาระบบ 

3.2.1 เครื่องมือทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ 

1) คอมพิวเตอร์  
2) สมาร์โฟน  
3) NodeMCU ESP-8266  
4) DHT11 อุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น  
5) Relay  
6) พัดลมระบายอากาศ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ 

3.2.2 เครื่องมือทางด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับการพัฒนาระบบครั้งน้ี ได้แก่  

1) โปรแกรม Arduino Version 1.8.9   
2) Codelobter IDE Version 1.3.0 
3) My sql   
4) Node-RED และ 
5) LINE Application Version 4.10.1 

 
3.2.3 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่  
1)  C/C++   
2) JavaScript  
3) PHP  Version 7     
4) CSS  version 4   
5) HTML version5.0 

 

3.3 การออกแบบระบบงานใหม่ 

ส าหรับการพัฒนาระบบงานในครั้งน้ี มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

3.3.1 สามารถน ามาเขียนเป็น Flowchart ระบบงานใหม่ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 Flowchart ระบบงานใหม ่

ตรวจสอบอุณหภูมิและ
ความชื้น 

รายงาน 

จบการท างาน 

เริ่มต้น 
   

แก้ปัญหาอัตโนมัติ 
 

Cloud Computing 
 

แจ้งเตือนผ่านไลน์ 

อุณหภูมิและความชื้น
ผิดปกต ิ

Y 

N 
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จากภาพที่  2 แสดงให้ เห็นการท างานเ ม่ื อ มีน า
เทคโนโลยี IoT มาจัดการระบบการท างาน เริ่มจากเจ้าหน้าที่ท า
การตรวจสอบค่าอุณหภูมิและความชื้นผ่านไลน์ โดยไลน์จะส่ง
ลิ้งค์ดูข้อมูลจากตัวเซนเซอร์ที่วัดได้ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์โดยจะ
ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ถ้าหากตัวเซนเซอร์พบค่าผิดปกติจะส่ง
ข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์มายังเจ้าหน้าที่ 
 
3.4.2 Use Case Diagram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 Use Case Diagram ระบบงานใหม่ 
 

จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึงภาพความสามารถของ
ระบบที่เจ้าหน้าที่ท าได้ สามารถแบ่งได้ดังน้ี  

1) เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลได้ 
2) เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบค่าสถานะอุณหภูมิและ

ความชื้นผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นได้ 
3) เจ้าหน้าที่สามารถเปิด-ปิดพัดระบายอากาศหาก

อุณหภูมิหรือความชื้นผิดปกติได้  
4) เจ้าหน้าที่สามารถออกรายงาน 

3.5 สถาปัตยกรรมระบบ 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 สถาปัตยกรรมระบบ 

จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงภาพสถาปัตยกรรมระบบ โดยเริ่ม
จากการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 
กับ Node MCU ESP8266 ในห้องเซิร์ฟเวอร์ และเขียนค าสั่ง
โค้ดภาษา C/C++ ในโปรแกรม Arduino ให้ตรวจสอบค่า
อุณหภูมิและความชื้นและแสดงผลในหน้าจอ Node-RED จะ
เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อและเก็บข้อมูลไว้ที่ google cloud 
databaseและเก็บไว้ที่ Web Server บนเครื่องและในส่วนของ 
Web Application จะดึงข้อมูลจาก Web Server มาแสดงผล
ทางหน้าจอ ส่วนไลน์สามารถเช็คสถานะอุณหภูมิและความชื้น
ผ่านด้วยค าสั่ง LINE Bot โดย LINE Bot จะแสดงข้อมูลออกทาง
หน้าจอ Node-RED และหากมีอุณหภูมิหรือความชื้นผิดปกติพัด
ลมจะเปิดโดยอัตโนมัติและเม่ืออุณหภูมิและความชื้นปกติพัดลม
จะปิดอัตโนมัติ นอกจากน้ีเรายังสามารถเปิด -ปิดพัดลมผ่าน ไลน์
ได้โดยการพิมพ์ค าสั่งเปิด-ปิด 
 
3.6 เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

3.6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม
ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ

ความชื้นห้องเซิร์ฟเวอร์  
3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) 
และ เบี่ยงเบนมาตรฐาค่าส่วน (Standard Deviation : S.D.)  

3.6.3 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ครั้งน้ีได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ และเจ้าหน้าที่ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร .อีสาน  จ านวน 10 คน 

 

4. ผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาระบบระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้อง
เซิร์ฟเวอร์ อัจฉริยะ โดยการวิจัยในครั้งน้ีได้ผลการวิเคราะห์
ดังต่อไปน้ี 

14.  แบบจ าลองห้องเซิร์ฟเวอร์ ในการวิเคราะห์ห้องเซิร์ฟเวอร์
แบบจ าลอง เพื่อออกแบบตัวติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและ
ความชื้น 

  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แบบจ าลองห้องเซิร์ฟเวอร์ 

เจ้าหน้า
ที ่

เข้าสู่ระบบ 

ตรวจเช็คสถานะ
อุณหภูมิและ

เปิด-ปิดพัดลม 

ออกรายงาน 
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จากภาพที่ 5  เป็นแบบจ าลองที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพื่อทดสอบ
ระบบเปรียบเสมือนการจ าลองห้องเซิร์ฟเวอร์จริง โดยมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นตัวรับอุณหภูมิและความชื้นของให้ 
มีหน้าจอ LCD เพื่อแจ้งสถานะของอุณหภูมิและความชื้นปัจจุบัน 
มีการเชื่อมต่อเครือข่าย WIFI เพื่อน าข้อมูลไปเก็บบนฐานข้อมูล
บนคลาวน์คอมพิวติ้ง  
 
4.2 การแจ้งเตือนและตรวจสอบค่าอุณหภูมิและความชื้นผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ 
 
 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 6 การแจ้งเตือนเม่ือความชื้นหรืออุณหภูมิผิดปกติ 

 
4.3 การตรวจสอบค่าอุณหภูมิและความชื้นผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 การตรวจสอบค่าอุณหภูมิและความชื้นผ่านไลน์ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น 

 

 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอการเปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศ 

4.4 เว็บแอพพลิเคชั่น 
 ในการออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น โดย
ผู้ใช้งานคือเจ้าหน้าที่ มีส่วนประกอบดังต่อไปน้ี 

 

 

 

  
ภาพที่ 1  0 หน้าแรกก่อนเข้าเว็บแอพพลิเคชั่น 
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ภาพที่ 11 หน้าจอล็อกอิน 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 หน้าจอหลักของเว็บ 

 
 
 
 
  

 
ภาพที่ 13 หน้าจอค้นหาข้อมูลและออกรายงาน 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 14 การออกรายงานรูปแบบตาราง 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 15 การออกรายงานกราฟเส้น 

 
4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 สรุปการประเมินคุณภาพของระบบ ซ่ึงเป็นผลการสรุป

คุณภาพโดนรวมของระบบ ได้มีข้อเสนอจาก เจ้าหน้าที่ห้อง
เซิร์ฟเวอร์ และผู้ใช้ระบบ หลังจากได้รับข้อเสนอแนะแล้ว 
ผู้จัดท าจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม จากน้ันจึงประเมินผล
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คนโดยการน าค่าที่ได้จากการ
ประเมินคุณภาพของระบบ มาค านวณด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงผลที่ได้สามารถสรุปได้ว่า
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้องเซิร์ฟเวอร์ 
อัจฉริยะ ในด้านประโยชน์ของระบบต่อผู้ใช้ ด้านการออกแบบ 
ด้านความมีเสถียรภาพพบว่าภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมินระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นห้อง
เซิร์ฟเวอร์อัจฉริยะในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 10 คนพ พบว่าภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ที่ (�̅�= 4.55, S.D. = 
0.05)  โดยด้านที่ผู้ ใช้งานมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้าน

ประโยชน์ของระบบต่อผู้ใช้อยู่ที่(�̅�= 4.57 , S.D. = 0.03) ด้านที่
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจรองลงมาคือ ด้านการออกแบบมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุดอยู่ที่ (�̅�= 4.55 , S.D. = 0.11) และ
ด้านที่ผู้ ใช้ งานมีความพึ งพอใจน้อยที่ สุดคือ ด้านความมี

เสถียรภาพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดอยู่ที่ (�̅�= 4.53 
, S.D. = 0.02)  

สรุปภาพรวมของผลการประเมินระบบแจ้งเตือน
อุณหภูมิและความชื้นห้องเซิร์ฟเวอร์อัจฉริยะอยู่ในเกณฑ์ระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุด อยู่ที่ (�̅�= 4.55, S.D. = 0.05) ซ่ึงผ่าน
เกณฑ์ที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีเป็นแอปพลิเคชันมือถือส าหรับการอ่านและตรวจสอบ
หมาย เลขบนสลากกินแบ่ งรัฐบาลส าห รับ คนตาบอดบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคโนโลยี
การแปลงรูปภาพที่มีตัวอักษรเป็นข้อความ หรือ OCR เพื่อเป็น
เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์หมายเลขบนสลากกินบางรัฐบาล 
การศึกษางานวิจัยน้ีน้ี เริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลของ
เทคโนโลยี OCR   แล้วน า google cloud vision เข้ามาช่วยใน
การช่วยวิเคราะห์รูปภาพแล้วแปลงออกมาในลักษณะของ
ตัวอักษร โดยใช้การ Regular Expressions เข้ามาช่วยในการตัด
ข้อความที่ไม่เก่ียวข้องออกจากข้อความที่ได้จากการแปลง และ
น าเอา Text to Speech เข้ามาช่วยในการแปลงตัวอักษรเป็น
เสียง และมีการพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์เพื่อให้มีความสะดวกต่อผู้ใช้งานที่เป็นผู้พิการทางสายตา 
จากการทดสอบพบว่า แอปพลิเคชันมือถือส าหรับการอ่านและ
ตรวจสอบหมายเลข บนสลากกินแบ่งรัฐบาล ส าหรับคนตาบอด
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องถึง
ร้อยละ 95    
 
ค ำส ำ คัญ : ผู้พิ การทางสายตา , OCR , Text To speech , 
 Tensor Flow , Machine Learning ,Cloud Vision, 
  Regular Expressions 
 

ABSTRACT 
This research is a mobile application for reading and 
checking numbers. On the government lottery For the 
blind on the Android operating system purpose To 
study the technology of text-to-text image conversion 
(OCR) as a tool to help analyze numbers on lotteries 
This research study started with the study of data 
collection of OCR technology and using google cloud 

vision to help analyze images and transform them into 
text by using Regular Expressions to help cut text at 
Not relevant from the text from the conversion and 
use Text to Speech to help convert text to sound. 
And developed as an application on the Android 
operating system to provide convenience to visually 
impaired users From the test found that Mobile 
application for reading and checking numbers On the 
government lottery For the blind on the Android 
operating system Can analyze up to 95 percent 
correctly. 
 
Keywords: Blind, OCR ,Text To speech, Tensor 
 Flow,Machine Learning,Cloud Vision, 
 Regular Expressions 
 

1. บทน ำ 
ในทางการแพทย์ คนที่บกพร่อง ทางการมองเห็น หรือที่เรียกว่า 
คนตาบอด หมายถึงผู้ที่มองไม่เห็น หรือ พอเห็นแสง เห็นเลือน
ราง และ มีค วามบกพ ร่องท างสายต าทั้ งสอ งข้ าง โดย มี
ความสามารถในการมองเห็นได้ไม่ถึง 1 ใน 10 ของคนปกติ  
 สถิติข้อมูลประเภทผู้พิการทางการมองเห็น ตั้งแต่ วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2537 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2558 มี จ านวนทั้งสิ้น 
181,821 ราย แยกเป็นเพศชาย จ านวน 87,081ราย และเพศ
หญิ ง 94,740 ราย ซ่ึงท าให้บุคคลเหล่าน้ี มีข้อจ ากัดในการ
มองเห็นที่ เป็ นบทบาทส าคัญ ในการด าเนินชี วิตประจ าวัน 
(สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
 ผู้พิการทางสายตาน้ันสามารถท างานได้หลากหลาย
สาขา เช่น เป็นนักวิชาการ ครู อาจารย์ พนักงานบริษัท วิศวกร 
นักธุรกิจ นักจิตวิทยา เกษตรกร นักวิทยาศาสตร์ นักร้อง นัก
ดนตรี และ อาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล อาชีพน้ีถือเป็นอีก

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ส ำหรับคนตำบอดบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 

Development of Mobile Application for Reading and Checking Numbers 
on  Lotteries for the Blind via the Android Operating System 
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อาชีพที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้พิการทางสายตาซ่ึงปกติแล้วผู้
พิการทางสายตาที่ท าอาชีพน้ีมีทั้งผู้พิการทางสายตาที่ได้โควตา
กับทางส านักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรงและแบบที่รับ
จากการส่งต่อจากพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง ผู้พิการทางสายตาที่ขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลจะเขียนอักษรเบรลล์ก ากับไว้บริเวณหัวมุม
ของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตนจ าหน่าย เพื่อที่จะได้ทราบว่าสลาก
กินแบ่งรัฐบาลใบน้ันเป็นหมายเลขอะไรและเพื่อความสะดวก
และความถูกต้องในการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล อีกทั้งยัง
สามารถตรวจรางวัลเพื่อตรวจสอบว่าถูกรางวัลหรือไม่ในกรณีที่มี
การน าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขึ้นเงิน 
 ปัจจุบันเทคโนโลยี ก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากและ
ประเทศไทยมีการน าเอาเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือสมารท์
โฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้นท าให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างไม่จ ากัดในการใช้งานโทรศัพท์มือถือสมารท์โฟน
ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมามีการน าเอาโทรศัพท์มือถือสมารท์โฟนมา
ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารพูดคุยโดยทั่วไปแต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี
มากมายถูกน ามารวมไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อความสะดวกและ
ประโยชน์ใช้สอยไม่ว่าจะเป็นการเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ การ
จัดเอกสารข้อมูล รวมไปถึงการดูทีวี ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม  
ต่างๆและโทรศัพท์มือถือสมารท์โฟนในปัจจุบันถูกออกแบบมา
พร้อมกับความสามารถที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การสัมผัส
หน้าจอ การสั่งงานด้วยเสียง การใช้งานกล้องที่มีความคมชัดสูง
ระบบเซ็นเซอร์และการสร้างเอกสารเป็นต้นอย่างไรก็ตามผู้พิการ
ทางสายตามีข้อจ ากัดทางการมองเห็นจึงท า ให้สามารถใช้
โทรศัพท์มือถือสมารท์โฟนได้โดยการสัมผัสหรือฟังเสียงเท่าน้ัน  

 ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีการแปลงรูปภาพที่มี
ตัวอักษรเป็นข้อความหรือเรียกว่าเทคโนโลยี OCR (Optical 
Character Recognition) ปัจจุบันมีข้อมูลอัพเดทล่าสุดว่า OCR 
รองรับภาษาไทยแล้วรวมทั้ งการท าให้แอนดรอยด์เปลี่ยน
ข้อความที่ก าหนดให้ออกมาเป็นเสียงได้น้ันปัจจุบันท าได้ง่าย 
และสามารถรองรับกับการอ่านข้อความภาษาไทยได้อีกด้วยซ่ึง
ต่างจากเม่ือก่อนที่ไม่รองรับภาษาไทยคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า 
Text To Speech เป็นการส่งข้อความให้ระบบแปลงข้อความ
ออกมาให้กลายเป็นเสียงได้ โดยที่อุปกรณ์แอนดรอยด์แต่ละยี่ห้อ
ก็อาจจะมี Text To Speech Engine แตกต่างกันออกไป แต่จะ
มี Text To Speech ที่ทาง Google ใส่ไว้ในแอนดรอยด์เป็นตัว
หลัก และยังมี Text To Speech Engine อ่ืน ๆ เพิ่ มเข้ามา
ตามแต่ละยี่ห้อตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือสมารท์โฟน Samsung 
จะมี Text To Speech Engine ของตัวเองเพิ่มเข้ามาด้วย ท าให้
ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ 

 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นช่องทางในการช่วยเหลือผู้พิการทาง
สายตาโดยการช่วยบอกหมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
ก า ร ใช้ เสี ย ง แ ล ะ มี ก า ร พั ฒ น า เป็ น แ อ ป พ ลิ เค ชั น บ น

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น 
เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาซ่ึงเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับการใช้
โทรศัพท์สมารท์โฟนอยู่แล้วผู้วิจัยคาดว่าการพัฒนาแอปพลิเคชัน
มือถือส าหรับการอ่านและตรวจสอบหมายเลขบนสลากกินแบ่ง
รัฐบาลส าหรับคนตาบอดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์น้ันจะ
สามารถพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเบื้องต้นในการบอก
หมายเลขและตรวจรางวัลบนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนที่จะจ าหน่ายให้ลูกค้าหรือหลังจากที่ผู้พิการ
ทางสายตาซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจากพ่อค้าแม่ค้าทั้งยังจะ
เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจรางวัลซ่ึงช่วยให้ผู้พิการทางสายตา
พึ่งพาอาศัยผู้อ่ืนในการช่วยดูหมายเลขและตรวจรางวัลได้น้อยลง  

  
2. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้พิการทางสายตา หมายถึง  ในทางการแพทย์ คนที่

บกพร่อง ทางการมองเห็น หรือที่เรียกว่า คนตาบอด หมายถึงผู้ที่
มองไม่เห็น หรือ พอเห็นเห็นแสง เห็นเลือนราง และมีความ
บกพร่องทางสายตา ทั้งสองข้าง โดยมีความสามารถในการ
มองเห็นได้ไม่ถึง 1/10 ของคนปกติ  

 1.ตาบอดสนิท หมายถึง คนที่ไม่สามารถมองเห็นได้เลย 
หรืออาจมองเห็นได้บ้างไม่มากนัก ไม่สามารถใช้สายตา หรือไม่มี
การใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ ในการเรียน การสอน หรือท า
กิจกรรมได้ ต้องใช้ประสาทสัมผัส อ่ืนแทนในการเรียนรู้ และหาก
มีการทดสอบสายตาประเภทน้ี อาจพบว่าสายตาข้างดีสามารถ
มองเห็นได้ในระยะ 20/20 (อัตราวัดระดับการมองเห็น คนปกติ
เห็นวัตถุชัดเจนระยะ 200 ฟุต คนตาบอดจะสามารมองเห็นวัตถุ
ชิ้นเดียวกันในระยะ 20 ฟุต) หรือน้อยกว่าน้ัน และมีลานสายตา 
โดยเฉลี่ยอย่างสูงสุดจะแคบกว่า 5 องศา 

 2.ตาบอดไม่สนิท หรือบอดเพียงบางส่วน สายตาเลือน
ราง หมายถึง มีความบกพร่องทางสายตา สามารถมองเห็นบ้าง 
แต่ไม่เท่าคนปกติ เม่ือทดสอบสายตาประเภทน้ี จะมีสายตาข้างดี 
สามารถมองเห็นได้ในระยะ 20/60 หรือน้อยกว่าน้ัน และมีลาน
สายตา โดยเฉลี่ย อย่างสูงสุด จะกว้างสูงสุดไม่เกิน 30 องศา 
(ส านักงานมูลนิธิสาขากรุงเทพมหานคร/โรงเรียนบ้านเด็กราม
อินทรา, 2560) 

 OCR ย่ อม าจาก  Optical Character Recognition 
(OCR) ซ่ึงเป็นกระบวนการของการแปลงส่ือสิ่งพิมพ์ เช่นกระดาษ 
นิตยาสาร สัญญา หรือข้อมูลที่อยู่ในรูปของเอกสารกระดาษ ให้
กลายเป็นเป็นข้อความ หรือให้มีความฉลาดมากขึ้นกว่าการเป็น 
ข้อความธรรมดา สามารถบันทึก เป็นไฟล์ประมวลผลค าที่
สามารถแก้ไขได้ง่าย และบันทึกเก็บไว้ได้ เทคโนโลยีน้ีได้เปิด
โอกาสให้สามารถเลือกใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆเพื่อใช้ในการ
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ส ารองข้อมูล โดยพื้นที่ที่ใช้งานที่ไม่มีต้องมาก ซ่ึงต่างกับการเก็บ
ข้อมูลที่ยังคงอยู่ในรูปแบบของการะดาษ 

1) เทคโนโลยี OCR บน Mobile Vision Text API     
  ก า ร รู้ จ า อั ก ข ร ะ ด้ วย แ ส ง  ห รื อ  OCR ช่ วย ให้

คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการอ่านข้อความที่ปรากฏในภาพ
ท าให้แอปพลิเคชันสามารถรับรู้บทความ หน้าข้อความเมนู หรือ
สถานที่อ่ืน ๆ  ที่ข้อความปรากฏเป็นส่วนหน่ึงของภาพ Mobile 
Vision Text API ช่ วย ให้ นั ก พั ฒ น า  พั ฒ น า Android ที่ มี
ความสามารถในการ OCR ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้และ
ท างานได้กับอุปกรณ์ Android 

 Text-to-speech (TTS) คือ   การให้ อุปกรณ์อย่าง
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ 

อ่านตัวอักษรออกมาเป็นเสียงให้เราฟัง (จะเหมาะกับผู้พิการ
ทางสายตามาก) และอีกเรื่องก็คือ Google มีโครงการที่จะแยก
แอพหลักๆ ภายในเครื่องมาลงบน Google Play เพื่อให้ง่ายต่อ
การอัพ เดท  ไม่ เช่น น้ันแล้ วจะต้องรอ OS Update ซ่ึ ง กิน
เวลานานมากๆ ในการอัพเดทใหญ่แต่ละครั้ง ท าให้เสียเวลา
น่ันเอง (Text-To-Speech, 2013) 

1) การท างานของ Text To Speech 
 Text-to-speech ท างานได้กับ อุปกรณ์ดิจิตอลส่วน

บุคคล เกือบทุกประเภทรวมถึงคอมพิวเตอร์สมารท์โฟนและแท็บ
เล็ต ไฟล์ข้อความทุกประเภทสามารถอ่านออกเสียงได้รวมถึง
เอกสาร Word และ Pages แม้แต่หน้าเว็บออนไลน์ก็ยังสามารถ
อ่านออกเสี ย งได้  เสี ย งใน  Text-to-speech น้ั นส ร้างจาก
คอมพิวเตอร์และความเร็วในการอ่านจะเพิ่มขึ้นหรือลดความเร็ว
ลง Text-to-speech จ านวนมากเน้นค าที่อ่านออกเสียง ซ่ึงจะ
ช่วยให้เห็นข้อความและได้ยินในเวลาเดียวกัน Text-to-speech 
บางตัวมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า การรู้จ าอักขระด้วยแสง (OCR) 
OCR ช่วยให้ Text-to-speech อ่านออกเสียงข้อความจากภาพ 
ตัวอย่างเช่นลูกของคุณสามารถถ่ายภาพป้ายถนนและเปลี่ยนค า
ให้เป็นเสียง      

 Tensor flow คือ ไลบรารีส าหรับใช้พัฒนา machine 
learning เป็น Open source (เขียนด้วย Python) ที่พัฒนาโดย 
Google ให้กลายเป็นโปรแกรม Open source  

(รู้จัก TensorFlow Lite, ม.ป.ป.) 
  การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) คือ ส่วน

การเรียนรู้ของเครื่อง ถูกใช้ งานเสมือนเป็นสมองของ AI 
(Artificial Intelligence) เป็นระบบที่สามารถเรียนรู้ ได้จาก
ตัวอย่างด้วยตัวเองโดยไม่ต้องป้อนค าสั่ง  (อะไรคือ การเรียนรู้
ของเครื่อง (Machine Learning)?, 2018) 

 Cloud Vision เป็นหน่ึงในบริการของ Google Cloud 
Platform ที่ใช้ความสามารถจากเทคโนโลยีของ Google เพื่อ
ช่วยอ านวยความสะดวกในเรื่องการวิเคราะห์ภาพ ซ่ึง API ตัวน้ี

จะช่วยสามารถเข้าใจได้ว่าเน้ือหาของภาพน้ันคืออะไรสามารถ
วิเคราะห์ได้ทั้ง ใบหน้าของคน ประเภทของวัตถุ โลโก้ ข้อความ 
สถานที่ส าคัญ ภาพที่ไม่เหมาะสม 

 Cloud Vision เป็นบริการหน่ึงของ Google Cloud 
Platform ที่น าเอาความสามารถมาจากเทคโนโลยีของ Google 
เพื่อช่วยในการอ านวยความสะดวกในเรื่องการวิเคราะห์ภาพ
ต่างๆ ซ่ึง API   ตัวน้ีจะช่วยให้สามารถเข้าใจได้ว่าเน้ือหาของ
ภาพน้ันคืออะไรโดยจะใช้ความสามารถของ Machine Learning 
ที่ทาง Google สร้างขึ้นมา ในความเป็นจริงแล้วน้ันการวิเคราะห์
ภาพใดๆก็ตามแต่พลังของมือถือหรือคอมพิวเตอร์ หน่ึงเครื่อง
ในตอนน้ีก็คงไม่เพียงพอ เพราะต้องมีอัลกอริทึมมากมายเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ รวมไปถึงข้อมูลใหม่ ๆ จากหลาย ๆ ที่ที่ต้อง
น ามาใช้ด้วย ดังน้ันวิธีที่ดีและแม่นย าที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการอัพ
โหลดภาพขึ้นเซิฟเวอร์แล้วให้เซิฟเวอร์ท าการวิเคราะห์ภาพจน
เสร็จแล้วส่งผลลัพธ์ที่ ได้กลับมา และยังสามารถวิเคราะห์ได้
พร้อมๆกันในครั้งเดียว  

 ซ่ึง Cloud Vision API สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง ใบหน้า
ของคน ประเภทของวัตถุ โลโก้ข้อความ สถานที่ส าคัญ ภาพที่ไม่
เหมาะสม ทั้งยัง Supported languages ได้มากกว่า 10 ภาษา 

 Regular Expressions หรือ regex คือ การก าหนด
รูปแบบหรือกลุ่มค า เพื่อเอาไว้ใช้ค้นหาข้อความต่าง ๆ ที่ต้องการ
สามารถค้นหาได้ทั้งอักขระธรรมดา ค้นหาความข้อที่ก าหนดไว้ 
หรืออักขระพิเศษก็สามารถค้นหาได้ รูปแบบหรือกลุ่มค าที่
ก าหนดไว้โดย regex อาจจะ match ได้แค่ 1 อัน หรือ match 
ได้ ห ล ายๆ อัน  ห รื ออ าจจะ ไม่  match เล ย ก็ ได้  Regular 
Expressions มีอยู่ เกือบทุกภาษา Programming แต่รูปแบบ
การเขียนอาจจะแตกต่างกันออกไป 

2.2 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ปานรวี มณีอินทร์  ทิพย์วิภา ทองเอิบ  อรอนงค์ เมือง

พิณ และ ศัชชญาส์ ดวงจันทร์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบ 
RFID ส าหรับสนับสนุนคนพิการทางการเห็นในการเดินทางผล
วิจัยพบว่า ระบบ RFID ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญที่ท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนแรกคือ ป้ายสัญญาณ ใช้
ติดตามทางเท้าหรือพื้นที่ต่างๆ ส่วนที่สองคือเครื่องอ่านข้อมูล
ภายในป้าย ช่วยให้ผู้ พิการทางการเห็นสามารถรับรู้ข้อมูลจาก
ป้าย สัญญาณได้ และส่วนสุดท้ายคือ Software ใช้ ประมวลผล
จากเครื่องอ่านข้อมูลเพื่อส่งผ่านหูฟังไป ยังผู้พิการทางการเห็น 
 สุทธาทิพย์  ออประยูร และ อัลจนา เฟื่ องจันทร์ 
(2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาฉลากยาส าหรับผู้การทาง
สายตา ผลวิจัยพบว่าเป็นการน าเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
ในการจัดท าฉลากยาส าหรับผู้พิการทางสายตาโดยน าโปรแกรม 
VOICEYE maker for MS-Word ม าพั ฒ น าฉ ล าก ย า  เพื่ อ
แก้ปัญหาที่เกิดการใช้ยาของคนกลุ่มน้ีจากผลการประเมินความ
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พึงพอใจพบว่า ผู้พิการทางสายตา 19 คน ใน 20 คน มีความพึง
พอใจระดับมากถึงมากที่สุดด้านลักษณะของฉลากยา ด้านความ
สะดวกในการใช้งาน และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ฉลากยามีขนาด
เหมาะสม VOICEYE code สามารถสัมผัสหาและสแกนได้ง่าย 
ตลอดจนได้รับข้อมูลในฉลากยาครบถ้วน โปรแกรมใช้งานง่าย
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเน่ืองจากผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด 
VOICEYE for reader ได้ฟรี 
 

3.  วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 
      3.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาเก่ียวกับผู้พิการทางสายตาศึกษาเทคโนโลยี  OCR บน 
Mobile Vision Text API ศึกษาเทคโนโลยี Text To Speech 
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี OCR  

3.2 ศึกษาโปรแกรมที่ ใช้งาน ศึกษาโปรแกรม Android 
Studio เพื่อใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน   

3.3 ออกแบบ  User Interface ท าการออกแบบ  User 
Interface ของ layout แต่ละ layout ที่จะน าไปใช้บนแอป
พลิเคชัน 

3.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน ท าการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยการ
ใช้โปรแกรม Android Studio ใช้ภาษา kotlin การพัฒนาด้วย
แอปพลิเคชัน ซ่ึงมีการน าเอา Google Cloud Platform ในส่วน
ของ Cloud Vision API มาใช้ในการท าให้แอปพลิเคชันสามารถ
อ่ าน ห ม าย เล ข บ น ส ล า กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ าล ได้  ใช้  Regular 
Expressions ในการช่วยการก าหนดรูปแบบหรือกลุ่มค า เพื่อ
เอาไว้ใช้ค้นหาข้อความต่าง ๆ และใช้ เทคโนโลยี Text To 
Speech ในการท าให้แอปพลิเคชันอ่านหมายเลขได้ ส่วนของ
การตรวจรางวัลจะใช้การดึงฐานข้อมูลรางวัลจากไฟล์ JSON เพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบหมายเลข 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 การออกแบบแอปพลิเคชัน 
      
 
 

 3.5 ขั้นตอนการด าเนินการของการใช้แอปแอปพลิเคชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินการของการใช้แอปแอปพลิเคชัน 
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   3.6 ขั้นตอนการด าเนินการของแอปพลิเคชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินการของแอปพลิเคชัน 
 

 
1) การท างานในแอปพลิเคชัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4 การจัดการ จัดการ Library ในส่วนของ build.gradle 
 
 

ภำพที่ 5 การขออนุญาตใช้อินเตอร์เน็ต        
 
 

ภำพที่ 6 การเรียกใช้ API ของ OCR 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 7 การเรียกใช้ Text to speech ใน main activity 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 8 การสร้าง Instant text recognizer 
 
 
 
 

ภำพที่ 9 การ Regex เพ่ือจ ากัดขอบเขตค าทีต่้องการ 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 10 การใช้งาน okHttp ในการดงึข้อมูล json มาใช้ส าหรับ 
การตรวจรางวัล 

 
 

จบ 
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ภำพที่ 11 ข้อมูล json มาใช้ส าหรับการตรวจรางวัล 
 

       3.5 ติดตั้งและทดสอบแอปพลิเคชัน 
การติดตั้งและทดสอบแอปพลิเคชัน โดยให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งาน
จริง เพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาดจากแอปพลิเคชัน 

3.6 ปรับปรุงและแก้ไขแอปพลิเคชัน 
เม่ือพบข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันจะท าการปรับปรุงและ
แก้ไขให้เกิดความถูกต้องและตรงต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้แอป
พลิเคชันมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.7 ประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการท างาน 
ทดสอบและประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการท างานของ
แอปพลิเคชันจากผู้ใช้งาน เพื่อท าการค านวณและสรุปผลการ
ประเมินประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

3.8 สรุปผลการด าเนินงาน 
 น าข้อมูลจากการประเมินมาสรุปผล  

3.9 จัดท าเอกสาร 
 รวบรวมข้อมูลจากการสรุปผลการด าเนินการที่ได้ และ
น ามาจัดท าเอกสารส าหรับงานวิจัย 
 

4. ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล 
       4.1 ผลการพัฒนางานวิจัย 

   4.1.1 ผลการวัดค่าความถูกต้องของแอปพลิเคชัน 
 

ตำรำงที่ 1 ความถูกต้องของการอ่านและตรวจหมายเลข 
สลากกินแบ่งรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการทดสอบแอปพลิเคชันมือถือส าหรับการอ่าน
และตรวจสอบหมายเลข บนสลากกินแบ่งรัฐบาล ส าหรับคนตา
บอดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่าความถูกต้องของการ
อ่านหมายเลขและตรวจหมายเลขร้อยละ 95  จากการทดสอบ 
20 ใบ มีความคลาดเคลื่อน 1 ครั้ง ดังตารางที่ 4.1 

     4.1.2 แอปพลิเคชัน 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 12 แอปพลิเคชัน 
 

5. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 
แอปพลิเคชันมือถือส าหรับการอ่านและตรวจสอบหมายเลข บน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ส าหรับคนตาบอดบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์น้ันเป็นจัดท าขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ผู้วิจัย
คาดว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือส าหรับการอ่านและ
ตรวจสอบหมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาล ส าหรับคนตาบอด
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์น้ันจะสามารถพัฒนาขึ้นเป็น
เครื่องมือช่วยเหลือเบื้องต้นในการบอกหมายเลขบนสลากกินแบ่ง
รัฐบาลเพื่อที่ผู้พิการทางสายตาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาท าอักษร
เบรลล์บนสลากกินแบ่งรัฐบาล และช่วยให้ผู้พิการทางสายตา
พึ่งพาอาศัยผู้อ่ืนในการช่วยดูหมายเลขได้น้อยลง จากผลการวิจัย
พบว่า แอปพลิเคชันมือถือส าหรับการอ่านและตรวจสอบ
หมายเลข บนสลากกินแบ่งรัฐบาล ส าหรับคนตาบอดบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัย
ก าหนด แอปพลิเคชันมีความสามารถในการอ่านข้อมูลได้ถูกต้อง
ถึงร้อยละ 95 และยังสามารถอ่านได้ในระยะที่หลากหลาย ถือ
เป็นเครื่องมือช่วยในการอ่านหมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาลได้
ในเบื้องต้น ทั้งยังสามารถลดเวลาในการใช้มือสัมผัสอักษรเบรลล์
อีกด้วย 

จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าโดยรวมของ
แอปพลิเคชันมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซ่ึงในด้านการ
ออกแบบของแอปพลิเคชันมือถือส าหรับการอ่านและตรวจสอบ
หมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาล ส าหรับคนตาบอด มีระดับ
ความพึ งพอใจมากที่ สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย  4.21   ในด้ าน
ประสิทธิภาพของการใช้งานของ  แอปพลิเคชันมือถือส าหรับการ
อ่านและตรวจสอบหมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาล ส าหรับคน
ตาบอด มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.39 
และในด้านประโยชน์และการน าไปใช้ของแอปพลิเคชันมือถือ

รอบ
ที ่

เมื่อทดสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลจ านวน 20 ใบ 
จ านวน
ใบที่อ่าน
ถูกต้อง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนใบที่
คลาดเคลื่อน 

คิดเป็น
ร้อยละ 𝑥�̅� 𝑠2 

1 18 90 2 10 0.9 0.09 
2 19 95 1 5 0.95 0.05 
3 19 95 1 5 0.95 0.05 
4 19 95 1 5 0.95 0.05 
5 20 100 0 0 1 0 

รวม 95 95 5 5   
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ส าหรับการอ่านและตรวจสอบหมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ส าหรับคนตาบอด มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดด้วยคะแนน
เฉลี่ย 4.40 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจจึงสรุปได้ว่าแอป
พลิเคชันน้ีน้ีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สามารถน าไปต่อยอดได้ จาก
ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าโดยรวมของแอปพลิเคชันมี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซ่ึงในด้านการออกแบบของแอป
พลิเคชันมือถือส าหรับการอ่านและตรวจสอบหมายเลขบนสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ส าหรับคนตาบอด มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.21  ในด้านประสิทธิภาพของการใช้งานของ  
แอปพลิเคชันมือถือส าหรับการอ่านและตรวจสอบหมายเลขบน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ส าหรับคนตาบอด มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.39 และในด้านประโยชน์และการ
น าไปใช้ของแอปพลิเคชันมือถือส าหรับการอ่านและตรวจสอบ
หมายเลขบนสลากกินแบ่งรัฐบาล ส าหรับคนตาบอด มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.40 ข้อจ ากัดของ
งานวิจัยคือ บางครั้งของการใช้งานฟังก์ชันตรวจรางวัลอาจจะใช้
เวลานานในการตรวจสอบ สามารถอ่านสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที
ละ 1 ใบ ต้องใช้ internet หรือ  Wi-Fi ในการใช้งาน 
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Automatic electrical equipment control system by detecting human. 
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บทคัดย่อ 

ในสถานศึกษาส่วนใหญ่มักมีพื้นที่ส่วนกลางในแต่ละคณะ เพื่อใช้
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของห้องโถงใต้
อาคาร โรงอาหาร เป็นต้น พื้นที่เหล่าน้ีมักมีนักศึกษาเข้าใช้งาน
ในการท ากิจกรรม รวมทั้งใช้เป็นที่น่ังท างานที่ได้รับมอบหมาย 
ทบทวนหนังสือ หรือพักผ่อนระหว่างวันตามอัธยาศัย บ่อยครั้งที่
เม่ือท ากิจกรรมเสร็จแล้ว นักศึกษามักออกจากพื้นที่โดยลืมที่จะ
ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้เป็นการเปลือง
ทรัพยากรโดยไม่จ าเป็น ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติด้วย
เทคโนโลยี IOT จึงถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้การประมวลผลภาพเข้า
มาช่วยในการตรวจจับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อเป็นตัวช่วยในการ
ตัดสินใจในการควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว 
ซ่ึงจะเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับทาง
สถานศึกษาได้ 
 
ค ำส ำคัญ: การตรวจจับตัวบุคคล, อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 
 

ABSTRACT 
In most institutes, there is usually an co-working area 
in each faculty for carrying out various activities for 
instances the hall in the building, cafeteria, etc. These 
areas are often used by students to do activities. 
Moreover, These are used sitting to do assignment , 
read the books, or relax during the day. When the 
activity is finished, students often leave the area, 
forgetting to turn off electrical equipment in the area. 
Resulting in unnecessary waste of power resources. 
Automatic electrical equipment control system using 
IOT technology was developed by using image 
processing to detect human in the area. This is useful 
in making decisions for controlling the switch to on-off 
of electrical equipment in those areas which will 

facilitate and reduce expenses for the institutes. 
 
Keywords: Human detection, Internet of things 
 

1. บทน้า 
เน่ืองจากในปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้าจ านวนมาก นอกจากจะส่งผล
ต่อค่าใช้จ่ายที่สูงแล้วยังส่งผลต่อการเกิดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย 
ผู้จัดท าโครงงานได้พบเห็นปัญหาจากการใช้ไฟฟ้าในห้องโถงคณะ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่บ่อยครั้งเม่ือเลิกใช้งานแล้วอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในห้องโถงซ่ึงประกอบไปด้วย หลอดไฟและพัดลม 
ยังคงถูกเปิดทิ้งไว้ ท าให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก 
ผู้จัดท าโครงงานจึงมีแนวคิดในการสร้างระบบที่ท าหน้าที่ควบคุม
การเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าอย่างอัตโนมัติ โดยใช้วิธีการตรวจจับภาพ
ตัวบุคคลภายในห้องโถง ซ่ึงจะเป็นการช่วยอ านวยความสะดวก
และลดค่าใช้จ่าย 

ระบบที่พัฒนาขึ้นแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนการ
ตรวจจับตัวบุคคลด้วยการประมวลผลภาพ ส่วนของการควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย IOT และส่วนของการแสดงผลการท างานของ
ระบบควบคุม อุปกรณ์ ไฟฟ้ า ซ่ึ งทั้ งสามส่ วน น้ี จะท างาน
ประสานกันโดยอาศัยระบบคลาวด์  NETPIE ซ่ึงช่วยในการ
เชื่อมต่อและสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ เม่ือติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน
ในพื้นที่ที่ต้องการแล้ว จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้
ไฟฟ้าของสถานศึกษาได้ 
 

2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 NodeMCU [1] 
NodeMCU คือ แพลตฟอร์มหน่ึงที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค 
Internet of Things (IoT) ที่ประกอบไปด้วย Development 
Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) ที่ เป็น
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 open source ภายในบอร์ดของ NodeMCU ประกอบไปด้วย 
ESP8266 (ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้) 
พร้อมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น พอร์ต micro USB 
ส าหรับจ่ายไฟหรืออัพโหลดโปรแกรม , ชิพส าหรับอัพโหลด
โปรแกรมผ่านสาย USB, ชิพแปลงแรงดันไฟฟ้า และขาส าหรับ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก เป็นต้น 
เทคโนโลยี Internet of Things มีประโยชน์ในหลายด้านทั้งเรื่อง
การเก็บข้อมูลที่แม่นย าและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดต้นทุน แถมยัง
ช่วยเพิ่มผลผลิตของพนักงานหรือผู้ใช้งานได้ แม้ว่าแนวโน้มของ 
IoT มีแต่จะเพิ่มขึ้นด้วยคุณประโยชน์ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่
ประโยชน์ใดๆน้ันก็มาพร้อมกับความเสี่ยง เพราะความท้าทายใน
การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายใหม่ที่ เกิดขึ้น น้ัน จะ
ผลักดันให้ผู้เชี่ยวชาญมีการรับมือทางด้านความปลอดภัยมากขึ้น 
ในทางตรงกันข้ามแฮกเกอร์หรือผู้ไม่หวังดีก็ท างานหนักเพื่อที่จะ
เข้าควบคุม โจมตีเครือข่าย หรือเรียกค่าไถ่ในช่องโหว่ที่ IoT มีอยู่ 
ฉะน้ันผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทาง IoT จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนามาตรการ และระบบรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กัน
ไป เพื่อให้ธุรกิจและการใช้งาน IoT สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ 
2.1.2 Raspberry Pi [2] 
เป็นคอมพิวเตอร์ที่ มีความสามารถในการสื่อสาร และควบคุม
อุปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิกส์ ได้  เช่ น  สามารถรับรู้สถานะของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ว่าก าลังท างานอยู่หรือไม่ และ ยังสามารถ
สั่งงานให้เครื่องใช้ไฟฟ้าท างานหรือหยุดท างานก็ได้ นอกจากต่อ
จอแสดงผลแล้ว ก็ต้องต่ออุปกรณ์รับข้อมูล Raspberry Pi น้ี
รองรับเมาส์และคีย์บอร์ดผ่าน USB port ปกติ เพราะฉะน้ัน
สามารถน าเมาส์และคีย์บอร์ดที่ มีอยู่แล้วมาต่อได้เลย ระบบ
จ่ายไฟของ Raspberry Pi ก็ง่ายมากๆ เพียงเสียบสาย Mini 
USB ที่เราใช้ชาร์จมือถือและอุปกรณ์อ่ืนๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ 
หรือเข้ากับหัวชาร์จไฟมือถือก็ได้เช่นกัน 
2.1.3 Relay [3] 
รีเลย์ (Relay) คือ สวิตซ์ตัด-ต่อวงจรแบบอิเลคทรอนิคส์ โดยใช้
หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า จะท างานเม่ือมีการจ่ายไฟไปตาม
ก าหนดท าให้เกิดวงจรเปิด เม่ือไม่มีการจ่ายไฟจะท าให้เกิดวงจร
ปิดท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้รีเลย์เป็นสวิตซ์น้ันไม่ท างาน 
2.1.4 Webcam [4] 
เว็บแคม (Webcam) หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า Web Camera แต่ใน
บ า ง ค รั้ ง ก็ มี ค น เ รี ย ก ว่ า  Video Camera ห รื อ  Video 
Conference เป็นอุปกรณ์พุตที่สามารถจับภาพเคลื่อนไหวของ
เราไปปรากฏในหน้าจอมอนิเตอร์ และสามารถส่งภาพเคลื่อนไหว
น้ีผ่านระบบเครือข่ายเพื่อให้คนอีกฟากหน่ึงสามารถเห็นตัวเรา
เคลื่อนไหวได้เหมือนอยู่ต่อหน้า ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์
อีกตัวหน่ึง และเริ่มมีความจ าเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ยี่ห้อกล้องเว็บ
แคมที่มีชื่อเสียงและใช้กันทั่วไป โดยที่ เด่นที่สุดในตอนน้ี คือ 

กล้องเว็บแคมของ Logitech ซ่ึงผลิตกล้องเว็บแคมออกมาใน
ท้องตลาดมากที่สุด ทั้งเรื่องคุณภาพและความสวยงามก็จัดอยู่ใน
อันดับต้น ๆ 
2.1.5 Arduino [5] 
Arduino คือ โครงการที่น าชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล
ต่างๆ มาใช้ร่วมกันในภาษา C ซ่ึงภาษา C น้ีเป็นลักษณะเฉพาะ 
คือมีการเขียนไลบารี่ของ Arduino ขึ้นมาเพื่อให้การสั่งงาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ แตกต่างกัน สามารถใช้งานโค้ดตัว
เดียวกันได้  
2.1.6 ภาษาซี [6] 
ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป ถูกพัฒนาครั้ง
แรกเพื่อใช้เป็นภาษาส าหรับพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ( 
Unix Operating System) แทนภ าษาแอสเซมบลี  ซ่ึ ง เป็ น
ภาษาระดับต่ าที่สามารถกระท าในระบบฮาร์ดแวร์ได้ด้วยความ
รวดเร็ว แต่จุดอ่อนของภาษาแอซเซมบลีก็คือความยุ่งยากในการ
โปรแกรม ความเป็นเฉพาะตัว และความแตกต่างกันไปในแต่ละ
เครื่อง เดนนิส ริตชี (Dennis Ritchie) จึงได้คิดค้นพัฒนาภาษา
ใหม่น้ีขึ้นมาเม่ือประมาณต้นปี ค.ศ. 1970 โดยการรวบรวมเอา
จุดเด่นของแต่ละภาษาระดับสูงผนวกเข้ากับภาษาระดับต่ า 
 
 
2.1.7 ภาษา Python [7] 
Python คือชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหน่ึง ซ่ึงถูก
พัฒนาขึ้นมาโดยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม กล่าวคือสามารถรัน
ภาษา Python ได้ทั้ งบนระบบ Unix, Linux , Windows NT, 
Windows 2000, Windows XP หรือแม้แต่ระบบ FreeBSD อีก
อย่างหน่ึงภาษาตัว น้ีเป็น Open Source เหมือนอย่าง PHP ท า
ให้ทุกคนสามารถที่จะน า Python มาพัฒนาโปรแกรมของเราได้
ฟรีๆโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และความเป็น Open Source ท า
ให้มีคนเข้ามาช่วยกันพัฒนาให้ Python มีความสามารถสูงขึ้น 
และใช้งานได้ครบคุมกับทุกลักษณะงาน 
2.1.8 NETPIE.io [8] 
NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) 
คือ แพลตฟอร์ม IoT เพื่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย” ตั้ง
เป้าเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกแรกของนักพัฒนาไทยที่ เชื่อม
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ หรือ The Internet of Things 
(IoT) 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
มุหั มมัด ม่ันศรัทธาและคณะ [9] น าเสนอระบบเปิดปิดไฟ
อัต โนมัติภ าย ในห้ องน้ าโดย ใช้ โค รงข่ ายเ ซ็น เซอร์ ไร้ สาย 
ESP8266/Node MCU ซ่ึงได้พัฒนาระบบควบคุมแสงสว่าง
ภายในห้องน้ าอัตโนมัติ โดยใช้ตัวตรวจจับแบบอินฟราเรด (PIR 
Sensor) ตรวจจับการเคลื่อนไหว เม่ือเซนเซอร์ตรวจจับการ

417

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2098-linux-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2091-opensource-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2127-php-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

เคลื่อนไหวได้ เซนเซอร์(PIR Sensor) จะส่งค่าตรวจจับไปยัง
โหนด ESP8266/NodeMCU เป็นตัวประมวลผลและควบคุมให้
วงจรรีเลย์ เพื่อเปิดและปิดหลอดไฟ ข้อมูลทั้งหมดที่มาจาก
เซนเซอร์โหนดจะถูกส่งไปยังระบบเฝ้าตรวจเพื่อแสดงผลสถานะ
ของหลอดไฟ และสถานะของเซนเซอร์โหนดแบบเวลาจริง โดย
ข้อมูลดังกล่าวที่แสดงผลบนระบบเฝ้าตรวจสามารถตรวจสอบ
การท าางานความผิดพลาดของเซนเซอร์โหนดได้ ผลจากการ
ทดสอบระบบและเปรียบเทียบการใช้พลังงานภายในห้องน้ าก่อน
และหลังติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ พบว่าสามารถลดการใช้
พลังงานภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ภาพรวมของระบบ 
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยการตรวจจับตัวบุคคล
แบ่งการท างานหลักออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนการตรวจจับตัว
บุคคลด้วยการประมวลผลภาพ ส่วนของการควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าด้วย IOT และส่วนของการแสดงผลการท างานของระบบ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติโดยการตรวจจับ
ตัวบุคคล ในส่วนของการตรวจจับบุคคลจะเป็นการตรวจจับโดย
ใช้การรู้จ าตัวบุคคลจากภาพวิดีโอที่รับมาจากกล้อง Webcam ที่
ท าการถ่ายภาพบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ โดยในโครงงานน้ีเลือกใช้
บริเวณโถงกลางของอาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ การ
ตรวจจับตัวบุคคลจะประมวลผลโดยใช้อุปกรณ์ Raspberry Pi 
ด้วยภาษา Python จากน้ันผลจากการตรวจจับจะถูกส่งไปยัง
ระบบ NETPIE ซ่ึงเป็นคลาวด์แพลตฟอร์มที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อไป
ยังส่ วนของการควบคุม อุปกรณ์ ไฟฟ้ า ในส่ วน น้ี อุปกรณ์ 
NodeMCU ซ่ึงควบคุมด้วยภาษา C จะรับข้อมูลมาจากระบบ 
NETPIE เพื่อท าการควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ในส่วน
ของการแสดงผลการท างานของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจะ
เป็นการเรียกดูข้อมูลการประมวลผลการเปิด-ปิดไฟจาก NETPIE 
ดังแสดงในภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบ 

 
4. ผลการด้าเนินการวิจัย 

ในส่วนน้ีจะขอยกตัวอย่างการแสดงผลของการตรวจจับตัวบุคคล 
โดยเป็นการท างานในลักษณะการจ าลองระบบควบคุมไฟฟ้า โดย
ใช้พื้นที่ทดสอบเป็นบริเวณโถงกลางของอาคารคณะวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
4.1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 
การเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์  NETPIE.io เพื่อเข้าสู่ห น้าควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยการป้อน Username หรือ E-mail 
และกรอก Password หากยังไม่มีการสมัครสมาชิก ให้ท าการ
สมัครสมาชิกก่อน โดยจะแสดงดังน้ี 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 
4.2 หน้าจอการเข้าหน้าควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
หลังจากเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ NETPIE.io แล้ว น าเมาส์ไปชี้ที่เมนู 
Resources แล้วคลิกเมนู Freeboards โดยจะแสดงดังน้ี 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอการเข้าหน้าควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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4.3 หน้าจอการตรวจจับตัวบุคคลว่าอยู่โซนไหนของห้องโถง 
ในขั้ นตอนน้ี  Raspberry Pi จะท าการประมวลผลภ าพ ว่า
ตรวจจับตัวบุคคลอยู่ ในโซนใด ซ่ึงมีทั้งหมด 3 โซน ในกรณีน้ี
ตรวจจับ Full body ได้เพียงหน่ึงโซนเท่าน้ัน คือโซนที่ 2 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอการตรวจจับตัวบุคคลว่าอยู่โซนไหนของห้องโถง 

 
4.4 หน้าจอการเช่ือมต่อ NETPIE 
หลังจากที่ Raspberry Pi ท าการประมวลผลภาพแล้ว จะท าการ
เชื่อมต่อกับ NETPIE เพื่อแสดงผลผ่าน LED โดยมีทั้งหมด 3 โซน 
ดังน้ี  

หากตรวจจับได้ว่ามีบุคคลอยู่ในโซนที่ 1 ไฟล์ LED1 
จะท าการเชื่อมต่อกับ NETPIE เพื่อท าการสั่งการท างานต่อไป 

 
ภาพที่ 5 การเชื่อมต่อ NETPIE ของไฟล์ LED1 

 
หากตรวจจับได้ว่ามีบุคคลอยู่ในโซนที่ 2 ไฟล์ LED2 

จะท าการเชื่อมต่อกับ NETPIE เพื่อท าการสั่งการท างานต่อไป 

 
ภาพที่ 6 การเชื่อมต่อ NETPIE ของไฟล์ LED2 

 
หากตรวจจับได้ว่ามีบุคคลอยู่ในโซนที่ 3 ไฟล์ LED3 

จะท าการเชื่อมต่อกับ NETPIE เพื่อท าการสั่งการท างานต่อไป 

 
ภาพที่ 7 การเชื่อมต่อ NETPIE ของไฟล์ LED3 

 
4.5 หน้าจอการแสดงผลเม่ือมีการตรวจจับตัวบุคคล 
หน้าจอแสดงผลโปรแกรมแสดงผลเม่ือมีการตรวจจับตัวบุคคลได้ 
โดยโปรแกรมจะแสดงรูปภาพให้ผู้ดูแลระบบทราบ ในผลของการ
รันโปรแกรมน้ี ซ่ึงตรวจจับได้แค่ Full body  การแสดงผลจึง
ตรวจจับบุคคลได้แค่โซนที่ 2  

 
ภาพที่ 8 หน้าจอการแสดงผลเมื่อมีการตรวจจับตัวบุคคล 

 
4.6 หน้าจอการเช่ือมต่อ NodeMCU เพื่อให้ LED ท้างาน 
การรับค่ามาจาก NETPIE เพื่อสั่งการท างานของหลอด LED โดย
ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา หากไม่มีการเชื่อมต่อ หลอด 
LED จะไม่มีการท างาน 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอการเชื่อมต่อ NodeMCU เพ่ือให้ LED ท างาน 

 
4.7 หน้าจอแสดงผลล้าดับการท้างานของการควบคุมการติด
ดับของ LED 
 ในหน้าน้ีจะแสดง Serial Monitor แสดงถึงล าดับการ
ท างานของการควบคุมการติดดับของ LED ผ่าน NETPIE 
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ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงผลล าดับการท างานของการควบคุมการติดดับ 
ของ LED 

 
4.8 หน้าจอการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ในหน้าจอน้ีจะแสดงการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ โดย
ระบบตรวจสอบได้ว่ามีบุคคลอยู่ในโซนที่ 2 ระบบจึงสั่งให้ LED2 
ไฟติด 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

4.9 การแสดงผลผ่านหลอด LED 
การทดสอบระบบ ทดสอบโดยใช้ไฟ LED แทนหลอดไฟโดย
ควบคุมผ่าน NETPIE ซ่ึงในรูปน้ี ไฟ LED2 ติดเน่ืองจาก ระบบ
ตรวจสอบได้ว่ามีบุคคลในโซนที่ 2 จึงสั่งให้หลอดไฟท างานแค่ 1 
หลอดเท่าน้ัน 

 
ภาพที่ 12 การแสดงผลผ่านหลอด LED 

 

5. ผลการพัฒนาโครงงาน 
โครงงานน้ีเป็นการจ าลองระบบควบคุมไฟฟ้าการควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าอัตโนมัติโดยการตรวจจับตัวบุคคล โดยมีการประมวลผล
ภาพที่ท าการถ่ายบริเวณพื้นที่ที่ ต้องการ โดยในโครงงานน้ี

เลือกใช้บริเวณโถงกลางของอาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จากน้ันผลจากการตรวจจับจะถูกส่งไปยังระบบ NETPIE ซ่ึงเป็น
คลาวด์แพลตฟอร์มที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อไปยังส่วนของการควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้า ในส่วนน้ีอุปกรณ์ NodeMCU ซ่ึงควบคุมด้วย
ภาษา C จะรับข้อมูลมาจากระบบ NETPIE เพื่อท าการควบคุม
การเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ในส่วนของการแสดงผลการท างาน
ของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเป็นการเรียกดูข้อมูลการ
ประมวลผลการเปิด -ปิดไฟจาก NETPIE โดยเม่ือระบบมีการ
ตรวจจับตัวบุคคลว่าอยู่ โซนไหนของห้องโถงคณะวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าจะเปิดการท างานอัตโนมัติตามโซนที่ระบบ
สามารถตรวจพบตัวบุคคลได้ ผลที่ ได้จากการทดสอบพบว่า 
ระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง จากแบบจ าลองที่น าเสนอ
สามารถท าการพัฒนาต่อโดยเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าในการใช้งาน
จริงต่อไป 
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ระบบตรวจจับท่ีว่างในลานจอดรถ 
Smart Car Parking Sensor System 
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บทคัดย่อ 
ระบบตรวจจับที่ว่างภายในลานจอดรถจัดท าขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
การหาที่ว่างภายในลานจอดรถ โดยใช้หลักการของอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการ
ใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิคส าหรับการตรวจจับหาที่ว่างในแต่ละ
ช่องจอดรถและเซนเซอร์อินฟราเรดส าหรับตรวจจับรถเพื่อ
ค านวนจ านวนรถเพื่อหาที่ว่างควบคู่กับการใช้บอร์ดอาดุยโน่และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง มีการแสดงผลจ านวนช่องจอดรถที่ ว่างบน
หน้าจอแอลอีดี จึงพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับผู้ ใช้บริ การ 
สามารถแสดงต าแหน่งที่ว่าง โดยที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบที่ว่าง
ของลานจอดรถส าหรับตัดสินใจเพื่อเข้ารับบริการ นอกจากน้ีผู้ใช้
สามารถระบุต าแหน่งที่จอดรถเพื่อการค้นหารถได้อย่างแม่นย า 
 
ค ำส ำคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง , ลานจอดรถ, อาดุยโน่ , 
เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค, เซนเซอร์อินฟราเรด 
 

ABSTRACT 
The smart car parking system is applied Internet of 
Thing (IoT) technology for more convenience of the 
user. This system solves the problem of finding space 
inside the parking by using the Ultrasonic sensor and 
Infrared sensor. The ultrasonic sensor uses to detect 
empty slots in the parking. The infrared sensor uses to 
detect cars or objects in the slot of parking and used 
Arduino board. The results of the system are displayed 
on the LED screen. Furthermore, we are also 
developing an application that easy and more 
convenient for a user for detecting empty slots and 
save the time of car parking. 
 
Keywords: IoT, parking, arduino, sensor ultrasonic, 
sensor infrared 

1. บทน า 
รถยนต์เป็นยานพาหนะที่จ าเป็นส าหรับในยุคสมัยน้ี การเดินทาง
ด้วยขนส่งสาธารณะอาจท าให้ไม่สะดวก ล่าช้า ดังน้ันจ านวนของ
ผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวจึงเพิ่มมากขึ้น เพราะสะดวกสบายมากกว่า   
ในการเดินทางไปยังทุกสถานที่จะสังเกตเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่จะ
นิยมมีรถส่วนตัว รถยนต์สามารถโดยสารพร้อมกันได้หลายคน 
นอกจากน้ีสามารถช่วยขนย้ายของได้สะดวก ปัญหาใหญ่ของ
รถยนต์คือ สถานที่จอดรถโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าเพราะมี
จ านวนรถมาก ผู้ไปใช้บริการต้องวนหาที่จอดรถเน่ืองจาก ไม่
ทราบว่ามีที่ว่างส าหรับจอดรถหรือไม่ เกิดการเสียโอกาสในการ
เข้าถึงที่ว่างในการจอดรถ กรณีที่ไม่พอใจต าแหน่งที่พบเห็นก่อน 
และต าแหน่งที่ต้องการไม่มีที่ว่าง ส่งผลให้ผู้เข้ามาใช้บริการเกิด
การเสียเวลาในการใช้บริการ อาจท าให้ลูกค้าที่ไปใช้บริการ
สถานที่น้ัน เปลี่ยนใจไปใช้บริการที่อ่ืนแทน 

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  หรือที่ นิยมเรียกว่า IoT 
( Internet of Things : IoT) คือ การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
สามารถส่งข้อมูลถึงกันและสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ คุณสมบัติ
ที่ส าคัญของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง คือสามารถส่งต่อหน้าที่  
ไปยังอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ มีการเชื่อมต่อกันและท าหน้าที่ เชื่ อม
ประสานระหว่างข้อมูลจากโลกดิจิทัลกับโลกทางกายภาพให้
ใกล้ชิดกันที่สุด 

ดังน้ันผู้จัดท าโครงการจึงได้พัฒนาระบบตรวจจับที่ว่าง
ในลานจอดรถโดยใช้หลักการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  และ
ผสานการท างานของอาดุยโน่เพื่อเชื่อมต่อการท างานของ
เซนเซอร์อัลตร้าโซนิคและเซนเซอร์อินฟราเรดมาช่วยในการ
ตรวจจับรถ เพื่อน าไปแสดงสถานะที่ ว่าง และแอปพลิเคชัน
ส าหรับตรวจสอบที่ว่างรวมไปถึงผู้ใช้สามารถบันทึกช่องจอดรถ
เพื่อกันลืมได้ โดยผู้ จัดท าได้จ าลองต้นแบบลานจอดรถเพื่อ
ทดสอบระบบ ให้สามารถใช้งานได้จริง และพัฒนาให้ระบบมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.  เพื่อพัฒนาต้นแบบลานจอดรถโดยใช้เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค 
เซนเซอร์อินฟราเรด และอาดุยโน่ 
2.  เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรมทรังค์อะเบิล 
3.  เพื่อพัฒนาระบบโดยใช้หลักการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและ
ผสานการท างานของอุปกรณ์กับแอปพลิเคชัน 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการศึกษาทฤษฎีที่เ ก่ียวข้องมีการศึกษาภาษาซีพลัสพลัส 
(C++) เพื่อน ามาใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ที่ที่น ามาพัฒนาระบบ
โดยอุปกรณ์ ได้แก่ เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค เซนเซอร์อินฟราเรด 
และโหนดเอ็มซียู โปรแกรมที่ใช้ประกอบไปด้วย อาดุยโน่ไอดีอี 
และทรังค์อะเบิล 
2.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 
ภาษาซีพลัสพลัส 

ภาษาซีพลัสพลัสเป็นภาษาที่ มีความความยืดหยุ่นใน
การพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบต่างๆ และสามารถพัฒนาได้ใน
หลายๆ  แพลตฟอร์ม โดยระบบน้ีได้ใช้ภาษาซีพลัสพลัสมาใช้ใน
การพัฒนาส่วนการควบคุมบอร์ดอาดุยโน่เพื่อใช้ในการควบคุม
อุปกรณ์หลักๆ คือเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค เซนเซอร์อินฟราเรด
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในระบบ [1] 
2.2 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 
2.2.1 อาดุยโน่ ไอดีอี (Arduino IDE) 

ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนางานส าหรับบอร์ดอาดุยโน่ คือ
โปรแกรม    อาดุ ย โ น่ ไอดี อี  ( Integrated Development-
Environment : IDE)  ในการเขียนโปรแกรมและคอมไพล์และ
บันทึกเข้าบอร์ด   อาดุยโ น่  โดยซอฟต์แวร์ตั วดั ง กล่ า ว มี  
Developer เป็นส่วนเสริมของระบบการพัฒนาหรือตัวช่วยต่างๆ 
หรือช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเสริมให้เกิด
ความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า ท าให้การพัฒนางานต่างๆ เร็วมาก
ขึ้น [1]  
 
2.2.2 ทรังค์อะเบิล (Thunkable) 

ทรังค์อะเบิล เป็นโปรแกรมพัฒนาแอปพลิเคชันที่
สามารถท างานได้หลายแพลตฟอร์ม ส่งผลให้แอปพลิเคชันที่
พัฒนาด้วยทรังค์อะเบิลสามารถท างานได้บนอุปกรณ์มือถือระบบ          
แอนดรอยด์และมือถือระบบไอโอเอส ทรังค์อะเบิลมีการยืดหยุ่น
ในการเขียนโค้ดโดยเป็นรูปแบบ no-code/low-code ลักษณะ
ของโปรแกรมง่ายต่อการใช้งาน ในการเขียนโปรแกรมใช้การลาก
และวางแบบวิชวล ผู้พัฒนาระบบสามารถปรับแต่งได้ตามความ
ต้องการ จึงท าให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความแตกต่าง
ตามสามารถของผู้พัฒนาระบบ  [5] 

2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา 
2.3.1 อาดุยโน่ เมกะ 2560 อาร์ 3 (Arduino Mega 2560 
R3) 
อาดุยโน่ เมกะ 2560 อาร์ 3 มีประสิทธิภาพมากกว่า อาดุยโน่    
ยูโน่ อาร์ 3 คือ อาดุยโน่ ยูโน่ อาร์ 3 มี Digital I/O pins 14 pin 
ส่วนอาดุยโน่ เมกะ 2560 อาร์ 3 มี 54 pins อาดุยโน่ เมกะ 
2560 อาร์ 3 จึงเหมาะที่ส าหรับท าน ามาพัฒนาระบบงาน
หลากหลายกว่า เช่น งานที่ต้องการรับสัญญาณจากเซนเซอร์ 
การควบคุมมอเตอร์เซอร์โวหลายๆ ตัว ท าให้ pins I/O ของ
บอร์ดอาดุยโน่ ยูโน่ อาร์ 3 ไม่สามารถรองรับได้ ทั้งน้ีบอร์ดเมกะ 
2560 อาร์ 3 ยังมีความหน่วยความจ าแบบแฟลชมากกว่าอาดุย
โน่ ยูโน่ อาร์ 3 ท าให้สามารถเขียนโค้ดโปรแกรมได้มากกว่า ใน
ความเร็วของเอ็มซียูที่เท่ากัน [1] 
 
2.3.2 เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Sensor) 
เซนเซอร์อัลตร้าโซนิค เป็นเซ็นเซอร์ใช้ตรวจจับวัตถุต่างๆ  โดย
อาศัยหลักการสะท้อนของคลื่นความถี่เสียง และ ค านวณหาค่า
ระยะทางได้จากการเดินทางของคลื่นและน ามาเทียบกับเวลา 

ในการใช้เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิคมีโมดูลให้เลือกใช้ มีข้อ
ควรพิจารณาคือ ช่วงระยะห่างของการวัด ความกว้างของมุมเม่ือ
คลื่นเสียงเดินทางออกไปจากตัวส่ง (Beam Angle) การสะท้อน
กลับของคลื่นเสียงที่วัตถุกีดขวาง ขนาดและรูปทรงของวัตถุ และ
การสะท้อนกลับของเสียงจากหลายทิศทาง หรือต่างระยะกัน มี
ผลต่อความถูกต้องหรือความผิดพลาดในการวัดค่าระยะห่างได้ 
[2][3] 

 
2.3.3 เซ็นเซอร์อินฟาเรด E18 D80NK 
เซ็นเซอร์อินฟาเรดตรวจจับระยะทาง สามารถปรับย่านการ
ตรวจจับได้ตั้งแต่ 3 ซ.ม. - 80 ซ.ม. ให้ให้สัญญาณเอาต์พุตเป็น
แบบดิจิทัล Logic TTL คือ 0 (GND) และ1 (5V) 
คุณสมบัต ิ

1. ระยะทางการตรวจจับสามารถปรับได้ตั้งแต่ 3 ซ.ม. 
- 80 ซ.ม. ด้วย VR ปรับค่า และแสดงสถานะระยะตรวจจับด้วย
แอลอีด ี

2. วัตถุที่ใช้ต้องเป็นแบบทึบแสงหรือแสงผ่านได้น้อย
และควรเป็นสีด าดีที่สุด เน่ืองจากเซนเซอร์ ท างานโดยใช้การ
สะท้อนของอินฟราเรด 

3. เอาท์พุตเป็นแบบโอเพ่นคอลเลคเตอร์เวลาใช้งาน
ต้องต่อ R 10 K Pull Up ที่เอาท์พุต 

4. ให้สัญญาณเอาท์พุตแบบดิจิทัล Logic TTL 
5. ใช้ไฟเลี้ยง DC 5V กระแส 100 มิลลิแอมป ์[4] 
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2.3.4 โหนดเอ็มซียู (NodeMCU) 

โหนดเอ็มซียูเป็นบอร์ดคล้ายอาดุยโน่ เป็นแพลตฟอร์ม
ส าหรับระบบในแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ที่ประกอบไป
ด้วยดีเวล ลอปเมนท์ และ เฟิร์มแวร์ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา 
Lau ท าให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วยโมดูลไวไฟ (ESP8266) 
ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โหนดเอ็มซียู
มีลักษณะคล้ายกับอาดุยโน่ในส่วนของพอร์ตอินพุท เอ้าท์พุท 
เป็นแบบบิลอินมาในตัว  จึงเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ 
I/O ได้โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อ่ืนๆ ปัจจุบันสามารถท าให้
โหนดเอ็มซียูใช้งานร่วมกับอาดุยโน่ไอดีอีด้วยภาษา C/C++  

 
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 
การจัดท าระบบตรวจจับที่ว่างในลานจอดรถ จ าเป็นต้องศึกษา
ข้อมูลที่เก่ียวกับการท างานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
เพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนา       แอป
พลิเคชัน 
3.1 แบบจ าลองการท างานของระบบ (Network Diagram) 

 

 
ภาพที่ 1 แบบจ าลองการท างานของระบบ 

 
จากภาพที่ 1 แสดงแบบจ าลองการท างานของระบบซ่ึง

ประกอบไปด้วย โมเดลลานจอดรถจ าลองล็อกAจ านวน 5 ช่อง 
เซนเซอร์อัลตร้าโซนิคจ านวน 5 ตัว โดยใช้ช่องละ 1 ตัว เซนเซอร์
อินฟราเรดจ านวน 2 ตัวแบ่งเป็นทางเข้าและทางออกโดย
เชื่อมต่อกับบอร์ดอาดุยโน่ เมกะ 2560 จ านวน 1 ตัว หลอด
แอลอีดีสีเขียวและแดงจ านวน 10 หลอด ใช้ช่องละ 1 คู่ อาดุยโน่
ส่งสถานะไปยังหน้าจอแอลซีดีใช้จ านวน 2 หน้าจอแบ่งเป็น
หน้าจอทางเข้าลานจอดรถและหน้าจอทางเข้าช่องจอดรถ 
โหนดเอ็มซียู 1 ตัวเพื่อใช้ไวไฟในการเชื่อมต่อกับไฟร์เบสส าหรับ
น าข้อมูลไปแสดงในแอปพลิเคชัน 
 
 
 
 
 
 

3.2 แผนภาพความสัมพันธ์ (Use Case Diagram) 
  

 
ภาพที่ 2 แผนภาพความสัมพันธ์ 

 
3.3 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพบริบท 

 
3.4 การออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช ้
1) หน้าเมนูเแรกของแอปพลิเคชัน แสดงเมนูการท างานของ  
แอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4 หน้าเมนูแรก 

 
 

2) หน้าเข้าสู่ระบบ ส าหรับของเมนูต าแหน่งรถ 
 

 
ภาพที่ 5 หน้าเมนูแรก 

 
 

 3) หน้าสมัครสมาชิกของเมนูต าแหน่งรถ 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าสมัครสมาชิก 

 
 
4) หน้าแสดงที่ว่างภายในลานจอดรถ 
 

 
ภาพที่ 7 หน้าแสดงที่วา่งภายในลานจอดรถ 

 
5) หน้าจอส าหรับให้ผู้ใช้เลือกช่องจอดรถของตัวเอง ในกรณีน้ี
ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ฟังก์ชันน้ีได้ โดยสามารถใช้
งานได้โดยการเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 8 หน้าจอส าหรับให้ผู้ใช้เลือกช่องจอดรถของตัวเอง 

 
4. ผลการวิจัย 

 
4.1 ความถูกต้องของการท างานของอุปกรณ์ 

1) เซ็นเซอร์ทางเข้า-ทางออกสามารถเพิ่มและลด
จ านวนรถเข้าออกได้ 

    
ภาพที่ 9 เซ็นเซอร์อินฟราเรด 

 
จากภาพที่ 9 เซ็นเซอร์อินฟราเรดตรวจจับรถเข้าออก

และท าการนับจ านวนรถและลดจ านวนรถที่ว่ิงผ่านทางเข้าและ
ทางออก 
 
 
 
 
 

2) เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับรถในช่องจอดรถ 
 

 
ภาพที่ 10 เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค 

 
 จากภาพที่ 10 เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิคท าการตรวจจับรถที่
เข้ามาจอดรถในช่องจอด 
 
3) หลอดแอลอีดีแสดงไฟบอกสถานะการเข้าจอดของรถได้ 
 

         
ภาพที่ 11 หลอดแอลอีดีแสดงสถานะการเข้าจอด 

 
 จากภาพที่ 11 หลอดแอลอีดีจะแสดงไฟเพื่อบอก
สถานะการเข้าจอดของรถ ถ้าไม่มีรถเข้ามาจอดจะแสดงไฟสี
เขียว ถ้ามีรถจอดจะแสดงไฟสีแดง 
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4) หน้าจอแอลซีดีแสดงจ านวนรถได้อย่างถูกต้อง 
 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอแอลซีดี 

 
จากภาพที่ 12 หน้าจอแอลซีดีจะมี 2 จุด คือ ที่หน้า

ทางเข้าลานจอดรถ และหน้าทางเข้าของแต่ละช่องล็อกA โดยที่
หน้าจอจะแสดงจ านวนของช่องว่าง 
 
 
4.2 ความถูกต้องของการท างานของซอฟต์แวร์ 
1) การท างานร่วมกันระหว่างเซนเซอร์กับแอปพลิเคชัน      

           
ภาพที่ 13 การท างานรวมกันระหว่างเซนเซอร์กับแอปพลิเคชัน 

 
จากภาพที่  13 ระบบตรวจจับที่ ว่างลานจอดรถ 

สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องตามที่ก าหนด โดยข้อมูลที่แสดง

ผ่าน            แอปพลิเคชันตรงกับสถานะของการจอดรถ แสดง
ว่าระบบสามารถแสดงที่ว่างได้อย่างถูกต้อง 
 
4.3 ผลการประเมิน 

ตารางที่ 1 ตารางประเมินความพึงพอใจ 

 
 

จากตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้งานระบบจ านวน 10 คน ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจใน
ด้านการใช้งาน    แอปพลิเคชัน ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 ด้านความสมบูรณ์ของระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.3 ด้านความสวยงามของระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 ด้าน
ความถูกต้อง       ของข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.2 ซ่ึงระดับความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันจัดอยู่ ใน
ระดับดี 
 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ระบบตรวจจับที่ ว่ า ง ในลานจอดรถสามาร ถ แสด งต าม
วัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วน สามารถแสดงสถานะไฟแอลอีดี
เพื่อบอกสถานะการเข้าจอดของรถได้ และสามารถดูจ านวนช่อง
จอดรถที่เหลือภายในลานจอดรถได้ผ่านหน้าจอแอลอีดแีละผ่าน
แอปพลิเคชันได้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้งานจริง คือ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น หน้าจอแอลซีดี ควรปรับเป็นหน้าจอที่
เหมาะสมกับลานจอดรถสถานที่จริง ที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน หรือเซนเซอร์ถ้าต้องการผลที่ความแม่นย า 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาต้นแบบโมเดลการ
คัดแยกขยะอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ
ระบบสมองกลฝังตัวโดยอาศัยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับ
เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัลในการสร้างโมเดลคัดแยก
ประเภทของขยะ ข้อมูลรูปภาพขยะทั้ ง  3 ประเภท ซ่ึง
ประกอบด้วย ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม 
ถูกใช้เป็นข้อมูลชุดฝึกสอนและชุดทดสอบในการสร้างโมเดลที่
มีค่าประสิทธิภาพความถูกต้องในการจ าแนกมากกว่า 85% 
เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวได้ถูกพัฒนาชุดค าสั่งร่วมกับ
โมเดลคัดแยกขยะอัตโนมัติ ในการจ าลองต้นแบบถังขยะ โดย
ชุดต้นแบบโมเดลถังขยะประกอบด้วยการท างาน 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนของถังขยะที่แบ่งช่องตามประเภทของขยะ และส่วน
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัว ที่
ประกอบด้วยอุปกรณ์ส าคัญคือ เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ และ
โมดูลกล้องระบบต้นแบบการคัดแยกขยะอัตโนมัติถูกเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลไฟร์เบสคลาวน์สตอเรจในการบันทึกข้อมูลการ
ทิ้งขยะของผู้ใช้เพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสรุปค่าทางสถิติ
ของปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยและน าไปวิเคราะห์ เชิ ง
นโยบายต่อไปงานวิจัยน้ีสามารถน าต้นแบบไปพัฒนาต่อให้ใช้
งานได้จริงและท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการต่อยอดการ
จ าแนกขยะในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้อีกด้วย 

 
ค ำส ำคัญ: การจ าแนกขยะอัตโนมัติ, ถังขยะชาญฉลาด, การ
จ าแนกข้อมูลด้วยภาพ, โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนา
การ, การเรียนรู้ของเครื่อง 

 
ABSTRACT 

This article aims to develop a prototype of an 
automatic waste separation model using an 
embedded system. Deep learning and digital image 

processing techniques are then combined to 
construct a machine learning model. There are 3 
types of the waste sorting system, including plastic 
bottles, glass bottles, and aluminum cans. The image 
data were separated into training and testing datasets 
for modeling. The accuracy of classification is 
performed well over 85%. Embedded technology has 
been developed with automated waste separation 
models to simulate the bin prototype. The prototype 
consists of 2 parts, which are divided into 
compartments separating waste and the operation 
unit control of the embedded system device. The 
unit control consists of two major components in 
which the object detection sensor and camera 
module. Firebase cloud storage database is 
connected to collect waste sorting data in the 
university for further summarization and analysis. This 
research can be applied in practical and maximized 
the benefits of expanding the classification of waste 
in large industries as well. 
 

Keywords:  Automated Garbage Sorting, Smart Bin, 
Image- based Classification, Convolutional Neural 
Networks, Machine Learning 

 
1. บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบฝังตัวได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน โดยเทคโนโลยีระบบฝังตัวได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้
ในงานต่าง ๆ  ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ นาฬิกาอัจฉะริยะที่
สามารถนับก้าวในการเดินของผู้ใช้ รวมทั้งจับสัญญาณชีพจรได้
ด้วย การน าไปใช้ในระบบการเกษตรอัจฉะริยะ ดังจะเห็นได้ทั้งใน
งานวิจัยที่ทดลองการรดน้ าพืชอัตโนมัติ อีกทั้งในยังสามารถ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)……………… 

429



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 
ท างานร่วมกับเซนเซอร์ใช้ในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของ
วัตถุในระบบกล้องวงจรปิดได้ด้วย 

นอกจากน้ันยังได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ
จ าแนกประเภทขยะ ด้วยปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนรู้ ขยะชิ้น
ใหม่ ๆ 
คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาต้นแบบการจ าแนก
ขยะด้วยอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ จากปัญหาการจัดการ
ขยะ เป็นหน่ึงในปัญหาใหญ่ส าหรับประเทศไทยที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรค านึงถึง
เพื่อให้สามารถจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหา
ที่เกิดขึ้นและแก้ไขผลกระทบของขยะอย่างถูกวิธี พฤติกรรมการ
ทิ้งขยะของคนไทยพบว่า ถังขยะส่วนใหญ่มักจะถูกทิ้งปะปนกัน 
ท าให้การคัดแยกขยะไม่สมบูรณ์ โดยขยะบางชิ้นอาจจะไม่
สามารถคัดแยกออกมาได้ ท าให้การบริหารจัดการขยะประเภทที่
น าไปรีไซเคิลได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้เป็นปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการศึกษาและพัฒนาระบบ
จ าแนกขยะอัตโนมัติโดยอาศัยการประมวลผลภาพดิจิทัลร่วมกับ
การเรียนรู้เชิงลึก อีกทั้งออกแบบโมเดลเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
จิตส านึกที่ดีในการคัดแยกขยะให้ง่ายต่อการคัดแยก 

 
2. การจ าแนกขยะโดยอาศัยรูปภาพด้วยการเรียนรู้เชิงลึก 

ต้นแบบการคัดแยกขยะด้วยหลักการการเรียนรู้ของเครื่อง 
(Machine Learning) ด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก (Deep 
Learning) ในโครงงานน้ีอาศัยข้อมูลบางส่วนจากฐานข้อมูล
รูปภาพขยะสาธารณะ TrashNet จ านวน 1262 รปูภาพ ร่วมกับ
รูปภาพขยะที่คณะผู้วิจัยถ่ายเอง น ามาใช้ในการฝึกสอนเพื่อสร้าง
ต้นแบบการคัดแยกขยะ  ประ เภทขยะที่ จะถู กคั ด แยก
ประกอบด้วย พลาสติก (plastic), ขวดแก้ว (glass), กระป๋อง
อลูมิเนียม (metal) , และขยะทั่วไป (trash) ภาพที่  1 แสดง
ตัวอย่างของรูปภาพขยะบางส่วนในฐานข้อมูล TrashNet โดย
ภาพที่น าเข้ามาฝึกสอนจะถูกถ่ายโดยวางขยะลงบนพื้นสีขาวซ่ึง
อยู่ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ภาพทั้ งหมดจะถูกน าเข้าสู่
กระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิค convolution neural network 
เพื่อท าการเลือกระดับชั้นการเรียนรู้ที่ เหมาะสม และมีค่า
ประสิทธิภาพความถูกต้องในการจ าแนกเกินกว่า 85% ข้อมูล
ฝึกสอนจะถูกแบ่งแบบสุ่มออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ข้อมูลชุดฝึก 
และข้อมูลชุดทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 70 และ 30 ตามล าดับ เพื่อ
น าเข้าสู่กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลด้วยวิธี 10-
fold cross validation 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงการท างานของชดุแผงควบคุม 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลจากการทดลองท านายประเภทของขยะ

โดยน าข้อมูลรูปภาพผ่านต้นแบบการคัดแยกขยะ 
ตารางที่ 1 แสดงผลจากการท านายประเภทของขยะ 

Input Prediction 

 

Object: Metal 

 

Object: Plastic 

 

Object: Glass 

 

Object: Trash 

   
อัลกอริทึมในการฝึกสอนส าหรับงานวิจัยน้ีใช้ ResNet-152 

ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างเหมาะสม ResNet เป็นโครงข่ายที่
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สามารถจ าแนกภาพได้ ซ่ึงประกอบด้วย 152 ชั้น ภาพที่ 2 แสดง
การฝึกสอนโดยใช้ข้อมูลชุดฝึกด้วย ResNet-152 

 
ภาพที่ 2 แสดงการฝึกสอนโดยใช้ข้อมูลชุดฝึกด้วย ResNet-152 

 
เราได้ใช้อัตราการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความแม่นย า

สูงและค่าความคลาดเคลื่อนน้อย ดังแสดงในภาพที่ 3 ค่าการ
สูญเสียต่ออัตราการเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 3 คา่การสูญเสียต่ออัตราการเรียนรู้ 

3. ระบบฝังตัวกับแบบจ าลองถังขยะชาญฉลาด 
คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบแบบจ าลองถังขยะชาญฉลาด ด้วย
เทคโนโลยีระบบฝังตัว โดยประกอบด้วยฟังก์ชันการท างานหลัก
คือสามารถจ าแนกประเภทขยะได้ หากเซ็นเซอร์ตรวจพบว่ามี
การทิ้งขยะ จะท าการถ่ายภาพและส่งข้อมูลไปประมวลผลเพื่อท า
การคัดแยกประเภทของขยะ รูปภาพขยะที่ผ่านการคัดแยกด้วย
โมเดลจะถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล เพื่อน าไปใช้ได้การส ารวจ

ปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้  

ชุดต้นแบบได้ถูกออกแบบและแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน
เก็บอุปกรณ์ควบคุมและส่วนถังขยะ ส่วนเก็บอุปกรณ์ควบคุม ใช้
เก็บอุปกรณ์ส่วนประมวลผลและอุปกรณ์ส่วนการท างาน และมี
หลอดไฟสีแดงที่ใช้แสดงเม่ือขยะเต็ม ส่วนถังขยะ ออกแบบเป็น 
4 ช่อง โดยแต่ละช่องมีถาดส าหรับการทิ้งขยะ เพื่อท าการ
ตรวจสอบประเภท หากเป็นประเภทที่ถูกต้องจะท าการทิ้งลงถัง 
ส าหรับขยะแต่ละประเภทที่ผ่านการคัดแยก ด้านหลังมีประตู
ส าหรับเปิด เอาขยะออกเ ม่ือมีการแ จ้งเตื อน ว่าขยะ เต็ม 
แบบจ าลองของถังขยะชาญฉลาด แสดงดังภาพที่ 4-5 โดยแบ่ง
ส่วนการออกแบบเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในการ
สร้างแบบจ าลอง มีดังต่อไปน้ี 

(1) แบบร่างโมเดลถังขยะชาญฉลาด  
(2) ชุดแผงควบคุมด้วยเทคโนโลยีไอโอที 
(3) ต้นแบบการคัดแยกขยะด้วยหลักการการเรียนรู้ของ

เครื่อง (Machine Learning)  
แบบร่างโมเดลถังขยะชาญฉลาด ถูกออกแบบแสดงดังภาพ

ที่ 4 โดยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
1) ส่วนแผงควบคุมการคัดแยกประเภทขยะ ประกอบด้วย 

กระดานเลื่อนล าเลียงขยะ กล่องส าหรับเซนเซอร์ตรวจจับการ
เคลื่อนไหวและกล้อง กล่องส าหรับอุปกรณ์ชุดแผงควบคุม และ
ช่องระบายอากาศ 

2) ถังขยะที่แบ่งออกเป็น 4 ช่องตามชนิดขยะ หลังคาป้องกัน
การทิ้งขยะโดยตรง ช่องส าหรับขยะ 4 ช่อง ประตูเปิดถังขยะใน
การน าขยะออก 

3) ด้านหลังของกล่องสามารถเปิดน าขยะออกมาได้ 

 
ภาพที่ 4 แบบร่างโมเดลถงัขยะชาญฉลาด (Smart bin) 

 
เทคโนโลยีระบบฝังตัว ใช้ในการออกแบบและพัฒนา

อุปกรณ์ชุดควบคุมเพื่อท างานร่วมกับโมเดลคัดแยกขยะ อุปกรณ์
ประกอบด้วยส่วนของการรับข้อมูล ได้แก่ โมดูลกล้อง ส่วนการ
ประมวลผลข้อมูลที่ท างานร่วมกับโมเดลคัดแยกขยะ ส่วนการ
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เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลแบบกลุ่มเมฆในการจัดเก็บข้อมูล ภาพที่ 
5 แสดงการท างานของชุดแผงควบคุม 

Sonar Sensor

LED

Relay

Power Supply

Arduino

motor driver

Stepping Motor

Servo Motor

Wifi

Cloud Server

camera

ภาพที่ 5 แสดงการท างานของชุดแผงควบคุม 
 

4. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและวิธีการด าเนนิงาน 
4.1 ชุดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ข้อมูลประชากรที่ใช้ คือ ข้อมูลบุคลากรและนิสิตที่มีการผลิตขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร  โมเดลสามารถคัดแยกขยะได้ 4 ประเภท ได้แก่ 
ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม และขยะอินทรีย์ 
จ านวนรูปภาพที่ใช้ในการสร้างโมเดลประเภทละ 500 ภาพ 

ชุดข้อมูลรูปภาพที่ถ่ายเองเป็นข้อมูลรูปภาพขยะภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร โดยใช้ภาพขยะทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติก 
ขวดแก้ว และกระป๋องอะลูมิเนียม ประเภทละ 500 ภาพ และท า
การถ่ายภาพโดยใช้ Pi Camera ซ่ึงมีพื้นหลังเป็นเป็นสีขาว มี
สภาวะแสงปกติไม่มืดจนเกินไป และถ่ายภาพขยะที่มีลักษณะ
ท่าทางในการวางที่แตกต่างกันไป 
 
4.2 การฝึกสอนโมเดล 

การเลือกข้อมูลในการฝึกสอนเป็นองค์ประกอบที่ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการฝึกสอนโมเดล ข้อมูลรูปภาพทั้งหมดจะถูก
ใช้ในการออกแบบโมเดลคัดแยกขยะ โดยข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น
ชุดฝึกสอน และชุดทดสอบ คิดเป็น 70:30 เปอร์เซนต์ ตามล าดับ 
และภาพที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการเตรียมภาพ ก่อน คือจ าเป็น
จะต้องมีน าเอาภาพมาปรับขนาดให้เท่ากับ 512 x 384 พิกเซล 
เพื่อให้โมเดลสามารถท าการฝึกสอนได้อย่างรวดเร็วและมีความ
เหมาะสมกับการท างาน 
 
4.3 ข้ันตอนการท างานของโมเดลถังขยะชาญฉลาด 
เริ่มจากการน า Raspberry Pi มาใช้เป็นตัวควบคุมระบบ โดยท า
การต่ออุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ(Sonar Sensor) อุปกรณ์ตรวจจับ

ภาพ (Camera) และตัวควบคุมมอเตอร์ (Motor Driver) ซ่ึง
อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุ (Sonar Sensor) จะท าการตรวจหาวัตถุที่
ถู กต้ อง  แล้ วสั่ ง ง านให้  Raspberry Pi ท าการ จับภาพ ไป
ประมวลผลและควบคุมการท างานของมอเตอร์โดยผ่านตัว
ควบคุมมอเตอร์ 

ภ า ย ใ น ตั ว ถั ง ข ย ะ จ ะ มี อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ จั บ วั ต ถุ  
(Sonar/Ultrasonic Sensor) เพื่อตรวจสอบปริมาณขยะภายใน
ถัง และเม่ือพบว่าขยะภายถังถึงปริมาณที่ก าหนดไว้ระบบจะหยุด
การท างานไม่ให้มีการทิ้งขยะประเภทน้ันอีก และมีจะมีไฟแจ้ง
เตือนขึ้นบนถังว่าขยะชนิดไหนเต็ม จะสามารถทิ้งขยะได้ก็ต่อเม่ือ
ท าการเก็บขยะออกแล้วเท่าน้ัน 
 

5. ผลการศึกษาและการวิเคราะห์  
ต้นแบบการคัดแยกขยะอัตโนมัติประกอบด้วย ส่วนประมวลผล 
ส่วนการท างาน และส่วนการแสดงผล ส่วนประมวลผล เป็นส่วน
ที่ใช้ในการรับข้อมูลรูปภาพขยะ จากน้ันท าการคัดแยกขยะจาก
ข้อมูลรูปภาพ และท าการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล ส่วนการ
ท างาน เป็นส่วนที่จะรับข้อมูลประเภทของขยะที่ผ่ านการ
ประมวลผล และใช้ในการสั่งการท างานภายในถังขยะชาญฉลาด 
ส่วนการแสดงผล เป็นส่วนที่ ใช้ ในแสดงผลที่ ได้ จากการ
ประมวลผลรูปภาพขยะ สามารถแสดงสัญลักษณ์เม่ือขยะในถัง
เต็มแล้ว จากน้ันจะหยุดการท างานชั่วคราว และส่งสัญญาณแจ้ง
เตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ดูแล  

การท างานของต้นแบบถังขยะถังขยะชาญฉลาด เริ่มต้นจาก
การท างานของ Sonar Sensor ที่จะท าการตรวจจับวัตถุการวาง
ลงบนถาดเลื่อน ส่งไปประมวลผลใน Raspberry Pi ว่ามีวัตถุวาง
อยู่บนถาดหรือไม่ เม่ือตรวจสอบว่ามีวัตถุอยู่บนถาด Pi Camera 
จะท าการถ่ายภาพเพื่อส่งไปประมวลผล หลังจากท าการ
ประมวลผลเสร็จได้ประเภทของขยะ ถังขยะจะท าการเลื่อนถาด
ไปตรงกับช่องเดียวกันกับประเภทของขยะ และท าการผลักขยะ
ลงไปในถัง และภายในถังจะมี Sonar Sensor เพื่อใช้วัดปริมาณ
ขยะภายในถัง เม่ือพบว่าในถังมีปริมาณขยะเยอะจนถึงระดับที่ตั้ง
ไว้ หลอดไฟบนถังจะเปิดขึ้นและไม่อนุญาตให้ทิ้งขยะในช่องน้ัน
อีกจนกว่าจะมีการเอาขยะออก ภาพที่ 6 แสดงต้นแบบโมเดลคัด
แยกขยะอัตโนมัติ 
 

 
ภาพที่ 6 แบบจ าลองถังขยะชาญฉลาด 
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6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงานวิจัยน้ี ท าให้ได้ต้นแบบการจ าแนกขยะอัตโนมัติ
โดยอาศัยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องร่วมกับเทคนิคการ
ประมวลผลภาพ โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องมีค่าประสิทธิภาพ
ความถูกต้องในการจ าแนกเกินกว่า 85% ชุดค าสั่งในส่วนควบคุม
ถูกเขียนเพื่อท างานบนระบบสมองกลฝังตัว ชุดต้นแบบโมเดลถัง
ขยะที่ได้ สามารถน าไปออกแบบถังขยะที่สามารถจ าแนกขยะได้
อย่างอัตโนมัติ ชุดต้นแบบโมเดลถังขยะประกอบด้วย 2 ส่วนการ
ท างาน ได้แก่ ส่วนของถังขยะที่แบ่งช่องตามประเภทของขยะ 
และส่วนควบคุมการท างานของอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัว การ
ศึกษาวิจัยน้ีสามารถน าต้นแบบโมเดลคัดแยกขยะ ไปพัฒนาต่อ
เพื่อใช้งานได้จริง ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการต่อยอดการ
จ าแนกขยะในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
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บทคัดย่อ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีพื้นที่กว้างถึง 
7,951 ไร่ นิสิตและบุคลากรส่วนใหญ่จึงเลือกใช้ยานพาหนะ
ส่วนตัวในการเดินทางภายในวิทยาเขต แต่ยังคงมีอีกหลายคนที่
ต้องเดินทางไปเรียนหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย 
จ าเป็นต้องเดินทางโดยการใช้บริการ  รถไบโอดี เซลของ
มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดี เวลาในการเดินรถน้ันไม่มีความแน่นอน
จึงท าให้เกิดปัญหาการรอรถไบโอดีเซลเป็นเวลานาน ไม่สามารถ
วางแผนการเดินทางที่แน่นอนได้ 

ดังน้ันผู้จัดท าจึงพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับติดตาม
รถไบโอดีเซลขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยี GPS มาใช้ร่วมกับบอร์ด 
Arduino เพื่อแก้ไขปัญหาการรอรถไบโอดีเซลเป็นเวลานาน และ
ท าให้สะดวกในการติดตามต าแหน่งรถไบโอดีเซล ซ่ึงผลลัพธ์ที่ได้ 
ผู้ใช้ก็จะสามารถทราบเวลาเดินรถที่แน่นอน สามารถวางแผนการ
เดินทางที่แม่นย าได้ 
 

ABSTRACT 
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus is 
situated in the area measuring 7,951 rai. Most people 
choose to drive by personal vehicles such as a 
motorcycle or car. However, there are a lot of students, 
or even teachers must travel by the biodiesel car, which 
is the service bus of the campus. Although going by the 
biodiesel car is helpful, but the traveling-schedule is 
inconstant. 

Therefore, the application for tracking a 
biodiesel car was developed to solve the problem on 
this campus. This application combines GPS and IoT 
(Internet of Things) via an Arduino. The results showed 
that users could make a deterministic plan when 
traveling within Kamphaeng Saen Campus. 

1. บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่อ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ เกิดขึ้น
มากมาย ซ่ึงระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning 
System: GPS  )ที่สามารถระบุ ข้อมูลของต าแหน่งที่อยู่ของสิ่งต่าง 
ๆ ได้ทั่วโลก เป็นระบบที่เปลี่ยนวิถีการเดินทางของมนุษย์ไปอย่าง
สิ้นเชิง เราเปิดแอปพลิเคชันอย่าง Google Map เพื่อหาเส้นทาง
ได้ในทันที 

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มี
นิสิตและบุคลากรจ านวนหน่ึงที่ไม่มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
ส่วนบุคคล เวลาเดินทางไปเรียนหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องเดินทางโดยการใช้บริการรถไบโอดีเซล
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเวลาในการเดินรถน้ันไม่มีความแน่นอนจึง
ท าให้เกิดปัญหาการรอรถไบโอดีเซลเป็นเวลานาน  

ดังน้ันผู้จัดท าจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชัน
ส าหรับติดตามรถไบโอดีเซลเพื่อแก้ไขปัญหาการรอรถไบโอดีเซล
เป็นเวลานาน และท าให้สะดวกในการติดตามต าแหน่งรถไบโอ
ดีเซล 

 
2. ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
การท าโครงาน อันได้แก่  Internet of Things (IoT), Global 
Positioning System (GPS), ThingsMaster, JavaScript, 
Atom, Android SDK, Android Studio, WR322GR-EC-
series และงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 Internet of Things (IoT) 
Internet of Things  หรือ IoT หมายถึงสิ่ งต่าง ๆ  ที่ มีการ
เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย รับส่งข้อมูล เพื่อท าการแลกเปลี่ยน 

435



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

 

หรือท าการประมวลผล หรือเพื่อควบคุมการท างานสิ่งของต่าง ๆ 
สิ่งของที่กล่าวน้ัน หมายถึง Things/Devices คือสิ่งของต่าง ๆ 
ได้แก่ เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร 
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ แขนกล อุปกรณ์
ภายในอาคารเช่น สิ่งของในบ้านพักอาศัย อุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อาทิ นาฬิกา รถยนต์ ตู้เย็น อุปกรณ์เตือนภัย ฯลฯ 
โดยสิ่งที่กล่าวถึ ง น้ันจะมีเ ซ็นเซอร์ ซ่ึงท าหน้าที่รับรู้สภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ มีระบบเครือข่ายท าการติดต่อสื่อสารส่งข้อมูลกัน
ระหว่างอุปกรณ์ )Machine-to-machine Communication( 
เสมือนหน่ึงว่าอุปกรณ์มีการคุยสื่อสารกันได้เอง โดยอาศัย
โปรโตคอล )Protocol( และระบบเครือข่าย เช่นในระบบ Smart 
Farm เม่ือระบบอ่านค่าเซ็นเซอร์ตรวจจับความแห้งของดิน เม่ือ
พบว่าดินมีสภาพแห้ง ก็ส่งสัญญาณสั่งให้ระบบน้ าท างาน [1] 
2.2 Global Positioning System (GPS) 
GPS ย่อมาจาก Global Positioning System หมายถึง ระบบ
การระบุต าแหน่งบนพื้นโลกที่มีการท างานร่วมกับดาวเทียมบอก
ต าแหน่งทั้งหมดจ านวน 24 ดวง สามารถบอก ระดับพิกัด
ต าแหน่ง (X, Y, Z) ความเร็วเวลาได้  ดาวเทียม  GPS เป็น
ดาวเทียมที่ มีวงโคจรระดับกลาง  (Medium Earth Orbit) ที่
ระดับความสูงประมาณ 20,200 กิโลเมตร จากพื้นผิวโลก  

ระบบ GPS จะท างานควบคู่กับดาวเทียม GPS เพื่อ
ระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยตัวเครื่องรับสัญญาณ  GPS 
จะต้องประมวลผลความแตกต่างของเวลาในการรับสัญญาณ
เทียบกับเวลาจริง โดยสามารถที่จะระบุต าแหน่งบนผิวโลกได้
อย่างชัดเจน [2] 
2.3 WR322GR-EC-series 
บอร์ด WR322GR-EC-series ถูกออกแบบให้สามารถจัดการ
รับส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาภายใน ทั้งน้ียังรองรับ
การ เ ชื่ อมต่ อทั้ ง แบบ อี เทอร์ เนต  และ แบบ ไ ร้ ส ายผ่ าน 
WIFI/Cellular  

ในการท างาน บอร์ดจะท างานร่วมกับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ 
ThinksMaster โดยเป็นตัวกลางระหว่างแอปพลิเคชันและตัว
รับส่งสัญญาณ GPS [3] 

 

 
ภาพที่ 1 ตวัอย่างบอร์ด WR322GR-EC-series 

 
 

2.4 Android Studio  
Android Studio ซ่ึงเป็น IDE Tool จาก Google ส าหรับพัฒนา 
แอปพลิเคชันในระบบ Android Studio เป็น IDE Tools ล่าสุด
จาก Google ไว้พัฒนาโปรแกรม Android โดยเฉพาะ โดย
พัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานมาจาก InteliJ IDEA คล้าย ๆ กับการ
ท า ง า น ข อ ง  Eclipse แ ล ะ  Android ADT Plugin โ ด ย
วัตถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องการพัฒนาเครื่องมือ 
IDE ที่สามารถพัฒนา App บน Android ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ GUI ที่ช่วยให้สามารถ Preview ตัว 
App มุมมองที่แตกต่างกันบน Smart Phone แต่ละรุ่น สามารถ
แสด งผลบางอย่ า ง ไ ด้ ทั นที โ ด ย ไ ม่ ต้ อ งท า ก า ร รั น  App 
บน Emulator รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของความเร็ว
ของ Emulator ที่ยังเจอปัญหากันอยู่ในปัจจุบัน [4] 

 
 

ภาพที่ 2 โปรแกรม Android Studio 
 

2.5 Android SDK  
ย่อมาจาก Android Software Development Kit ซ่ึงได้มาจาก 
Android Studio ใช้ ได้ กับ Linux, Microsoft Windows, and 
Mac OS เป็นเครื่องมือที่เอาไว้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมหรือ แอป
พลิเคชันบนระบบ Android OS ซ่ึงทาง Google พัฒนาออกมา
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เพื่อแจกจ่ายให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันหรือผู้สนใจทั่วไปดาวน์
โหลดไปใช้กันซ่ึงในชุด SDK น้ันจะมีโปรแกรมและ Library ต่าง 
ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันบน Android อย่างเช่น 
Emulator ซ่ึงท าให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันและน ามา
ทดลองรันบนตัว Emulator ก่อนโดยเปรียบเสมือนมือถือที่รัน
ระบบปฏิบัติการ Android [5] 
2.6 Visual Studio Code 
เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อเขียนหรือแก้ไขโค้ดโดยเฉพาะ 
เรียกว่า Text Editor ซ่ึงมีระบบสนับสนุนการเขียนโค้ด HTML, 
JavaScript และ Angular สังเกตได้จากในขณะที่กรอกโค้ดค าสั่ง 
จะมีค าอธิบายค าสั่ง และตัวช่วยเหลือต่าง ๆ มากมาย [6] 
 

 
 

ภาพที่ 3 โปรแกรม Visual Studio Code 
 

2.7 JavaScript  
JavaScript คือภาษาสคริปท์ที่รันบนเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถให้กับเว็บเพจ ท าให้เว็บเพจสามารถตอบโต้กับผู้ใช้
ได้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ใช้ JavaScript เพื่อ สร้างเมนู เม่ือ
เลื่อนเมาส์ไปที่เมนูหลัก ก็จะเห็นเมนูย่อยปรากฏขึ้นมา หรือใช้ 
JavaScript เพื่อท า Tool Tips ให้กับฟอร์ม เพื่อใช้อธิบายการ
กรอกแบบฟอร์ม เป็นต้น ทั้งหมดน้ี  HTML เพียงล าาพังไม่
สามารถท าได้  อันที่ จริ งแล้ว JavaScript เป็นมากกว่า น้ัน 
กล่าวคือ JavaScript คือภาษา ECMAScript ชนิดหน่ึง และเป็น
ภาษาโปรแกรมม่ิงที่ใช้รันและคอนโทรลออบเจกต์ต่างๆใน Host 
Environments เช่น รันบนเว็บเบราว์เซอร์ รันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
รันบนโปรแกรมกราฟฟิก เป็นต้น [7] 
2.8 ThingsMaster 
ThingsMaster พัฒนาขึ้นโดย WoMaster เป็นแพลตฟอร์ม IIOT 
(industrial IoT) ที่เข้าได้กับระบบใด ๆ ก็ตามที่ต้องการ ระบบ
รองรับความปลอดภัยและความยืดหยุ่นจากเว็บเบราว์เซอร์ใด ๆ 
ทั้ งบนพี ซีหรือสมาร์ทโฟน  นอกจาก น้ียั งรองรับการ ไหล 
(Streaming) ของ RTSP จากคลาวด์ไปยังเกตเวย์ระยะไกลผ่าน 
Voice over IP ด้วยคลาวด์ส่วนตัว ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูล
สภาพแวดล้อมจากเซ็นเซอร์หรือแม้แต่วิดีโอ ThingsMaster 
รองรับแดชบอร์ดที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นและปลอดภัยส าหรับผู้ใช้

หลายคนและรองรับ MQTT และ RESTful API ส าหรับการ
เข้าถึงข้อมูลจากเกตเวย์ IIoT ThingsMaster ไม่เพียงแต่มีส่วน
ต่อประสานกับผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายเพื่อลดความยุ่งยากในการจัดการ 
แต่ยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง AI เพื่อ
ป้องกันการหยุดท างานและเพื่อแนะน าการบ ารุงรั กษาให้
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น [8] 
 

 
 

ภาพที่ 4 ThingsMaster เป็นคลาวด์ไว้ส่งข้อมูลแบบ  
Real Time 

2.9 แอปพลิเคชัน ViaBus 
แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS  ซ่ึง
สามารถดูต าแหน่งรถเมล์ ขสมก ทุกสายรวมถึงทะเบียนรถแบบ .
Real-time สามารถดูเส้นทางการเดินรถของแต่ละสาย และชื่อ
ป้ายรถเมล์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นสาย ถึงปลายสายได้ สามารถดู
ต าแหน่งป้ายรถเมล์ทั้งหมดได้ สามารถดูได้ว่ารถเมล์สายใด ผ่าน
ป้ายรถเมล์ที่เราเลือกได้ สามารถน าทางผ่านขนส่งสาธารณะได้ 
ซ่ึงได้แก่ รถเมล์ BTS MRT เรือด่วนเจ้าพระยา และสามารถดู
สภาพการจราจรบนถนนได้แบบ Real-time [9] 
 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน ViaBus 
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2.10 เว็บไซต์ CityGlide.com 
เป็นเว็บไซต์ที่รองรับทุกขนาดหน้าจอ ซ่ึงสามารถพิมพ์ต าแหน่ง
ปัจจุบันที่เราอยู่ จากน้ันเว็บไซต์จะแสดงว่ามีป้ายรถเมล์ใดอยู่
รอบตัวบ้าง เลือกป้ายรถเมล์ที่จะยืนรอรถเมล์ เม่ือเลือกป้าย
รถเมล์ จากน้ันเม่ือกดเข้าไปแล้วจะพบ Pop up ขึ้นมา และมี
ข้อความว่า ค านวณเวลา ให้กดเข้าไป จากน้ันจะมีสายรถเมล์
แสดงขึ้นมาว่ามีสายรถเมล์ ใดว่ิงผ่านสถานที่ที่เราอยู่บ้าง เม่ือ
เลือกที่ป้ายต่อไป แสดงแสดงเวลาที่คาดว่าจะถึงในป้ายรถเมล์น้ัน 
ๆ และเม่ือเลือก Map แสดงต าแหน่งที่รถเมล์คันน้ันอยู่ [10] 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าหลักของเว็บไซต์ CityGlide.com 
 

3. การออกแบบระบบ 
ออกแบบการท างานของ WR322GR-EC Series ในการส่งและ
รับข้อมูลผ่านคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ThinksMaster สร้างแอปพลิเค
ชันแสดงผลการติดตามรถไบโอดีเซลแบบ Real Time ซ่ึงผู้ใช้
สามารถดูต าแหน่งของรถไบโอดีเซล ค้นหาเส้นทางที่ต้องการจะ
ไป สามารถทราบเส้นทางเดินรถไบโอดีเซลได้ และสามารถบอก
เวลาโดยประมาณที่จะถึงต าแหน่งที่ค้นหาได้ 
 

 
ภาพที่ 7 การออกแบบระบบ 

 

4. ผลการทดลอง 
จากการพัฒนา แอปพลิเคชันติดตามรถไบโอดีเซล มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน บนระบบแอนดรอยด์ พบว่า
ได้ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้คือ สามารถแสดงต าแหน่ง
ของรถไบโอดีเซลทั้งสายหน้ามหาวิทยาลัย และสายหอพักนิสิต 
แอปพลิเคชันสามารถแสดงเส้นทางเดินรถไบโอดีเซลทั้ง 2 สาย 
สามารถบอกเวลาโดยประมาณของรถคันที่ใกลถ้ึงป้ายหยุดน้ันได้ 
และสามารถค้นหาเส้นทางที่ต้องการจะไปได้  

ผู้พัฒนาได้มีโอกาสน าแอปพลิเคชันไปให้นิสิตจ านวน
หน่ึงทดลองใช้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ซ่ึงผู้ใช้มีความเห็นหลังจากที่
ได้ใช้แอปพลิเคชันน้ีคือ แอปพลิเคชันน้ีสามารถใช้งานได้ง่าย 
สะดวกต่อนิสิตที่ไม่มีรถใช้ และการที่เราทราบว่ารถไบโอดีเซล
สายที่เราต้องการจะน่ังอยู่ส่วนไหนของมหาวิทยาลัยน้ันสามารถ
ช่วยวางแผนการเดินทางให้ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเน่ืองจากทราบ
เวลาโดยประมาณของรถไบโอดีเซลที่จะมาถึงและไม่ท าให้คลาด
กับรถไบโอดีเซล   

 
4.1 หน้าแรกของการเข้าสู่แอปพลิเคชัน 
หน้าแรกจะแสดง เส้นทางเดินรถไบโอดี เ ซลทั้ งส ายห น้า
มหาวิทยาลัย และสายหอพักนิสิต ซ่ึงจะบอกต าแหน่งปัจจุบัน
ของรถไบโอดีเซลทั้งหมด 2 คัน รถแต่ละคันจะแสดงต าแหน่ง
ปัจจุบันของตัวเองเป็นแบบ Real Time นอกจากน้ันบนเส้นทาง
เดินรถ เม่ือเรากดไปที่รูปป้ายหยุดรถยังบอกชื่อป้ายหยุดรถ และ
เวลาโดยประมาณในการมาถึงของรถ ในหน้าแรกน้ียังมีแถบเมนู
ต่าง ๆ ที่จะแสดงในหน้าถัดไป คือ ป้ายหยุดรถ และเมนูกลับมา
หน้าแรก ดังภาพที่ 8 
4.2 หน้าจอแสดงการค้นหาเส้นทางที่ต้องการจะไป 
หน้าจอน้ีจะให้ผู้ ใช้ เลือกเส้นทางโดยต้องเลือกต้นทาง และ
ปลายทาง เม่ือเลือกปลายทางเรียบร้อย แอปพลิเคชันจะแสดง
รายละเอียดว่าเราต้องน่ังรถผ่านป้ายหยุดรถอีกก่ีป้ายถึงจะถึง
ปลายทาง โดยจะแสดงเป็นสีต่าง ๆ ว่าเราควรน่ังรถสายไหน เช่น 
ถ้าแสดงสีชมพู คือน่ังสายหน้ามหาวิทยาลัย หรือถ้าแสดงสีเขียว 
คือน่ังสายหอพักนิสิต และถ้าแสดงสีฟ้า คือน่ังได้ทั้ง 2 สาย ดัง
ภาพที่ 9 ถึง 11 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 8 หน้าหลักของแอปพลิชัน 
 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าค้นหาเส้นทางที่ต้องการจะไป นั่งรถสายหน้ามหาวทิยาลัย 

 
ภาพที่ 10 หน้าค้นหาเส้นทางที่ต้องการจะไป นั่งรถสายหอพักนิสิต 

 

 
ภาพที่ 11 หน้าค้นหาเส้นทางที่ต้องการจะไป นั่งรถไดท้ั้ง 2 สาย 
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5. สรุป 
แอปพลิเคชันติดตามรถไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ที่พัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
และสามารถท าตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว้ ซ่ึงเม่ือน าไปทดลอง
แล้วพบว่าแอปพลิเคชันน้ีมีประโยชน์กับผู้ที่ต้องการใช้บริการของ
รถไบโอดีเซล ช่วยให้ลดปัญหาการคลาดกันกับรถไบโอดีเซล จาก
การสอบถามมีนิสิตจ านวนหน่ึงต้องการหันมาใช้บริการของรถไบ
โอดีเซลกันมากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันน้ียังต้องพัฒนาเพิ่มเติม
เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ได้ เน่ืองจาก
แอปพลิเคชันน้ีเป็นเพียงต้นแบบที่รองรับแค่ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์เพียงเท่าน้ัน อีกทั้งฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น มีอัลกอริธึมใน
การค านวณเวลาการมาถึงของรถไบโอดีเซลที่มีความแม่นย า
ยิ่งขึ้น ป้ายหยุดรถที่อยู่ใกล้ตัวเรา รถไบโอดีเซลที่อยู่ใกล้เราที่สุด 
เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
โมเดลชุดควบคุมการเข้าออกด้วยเทคโนโลยีไอโอทีมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาชุดควบคุมการเข้าออกด้วยเทคโนโลยีไอโอที เพื่อ
จัดการระบบรักษาความปลอดภัยเข้าออกสถานที่หรือหน่วยงาน 
เพื่อลดการบันทึกข้อมูล ที่ไม่จ าเป็นของกล้องวงจรปิด ซ่ึงท าให้
หน่วยงานมีความน่าเชื่อถือ ในส่วนป้องกันรถหายได้มากขึ้นและ
ยังช่วยอ านวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย โดยการ
ใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สร้างเป็นโมเดลชุดควบคุม
การเข้าออกด้วยเทคโนโลยีไอโอที และส่วนโปรแกรมซอฟต์แวร์
ใช้ภาษาซีบน Arduino การท างานออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 
ส่วนการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ส่วนที่ 2 การเข้าออกด้วยมือผู้ใช้ 
ส่วนที่ 3 การเข้าออกโดยใช้สมาร์ทโฟนควบคุม เพื่อควบคุมการ
ท างานของอุปกรณ์ จากการทดสอบประสิทธิภาพปรากฏว่า 
อุปกรณ์สามารถใช้งานได้เที่ยงตรงคิดเป็นร้อยละ 98 สร้างความ
ปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉิน คัดกรองบุคคลเข้าออกและช่วยป้องกัน
รถหายของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 
 
ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยีไอโอที, ระบบควบคุมการเข้าออก 
 

ABSTRACT 
The access control module with internet of things 
technology system’s intended to develop a control 
system for building entry and exit control, security, 
reduce data redundancy, human error, increase the 
efficiency of data recording of IP camera, reliability in 
preventing theft. The system helps to facilitate 
security. By using electronic device. This Project 
created a model of access control kit using IoT 
technology. And software development using C 
language to control device operation. The control 
system model is divided into 3 parts. As follows: Part I: 
Automatic user authentication. Part II: The entrance 

and exit with manual system. Part III: The entrance 
and exit with smartphone/device control. From the 
performance testing it appears that, the system can 
be used with precision as 98%. To able the create 
security, screening people entrance and exit. Can 
prevent cars being lost of the department 
 
Keywords: internet of things, access control module 
system  

1. บทน า 
ความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม การสื่อสาร และเทคโนโลยีไอที
ในปัจจุบัน ส่งผลต่อบทบาทกระบวนการท างานในสายอาชีพต่าง 
ๆ ท าให้ทุกคนต่างตื่นตัวในการเรียนรู้ พัฒนา พยายามเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้งานระบบไอทีกับทุกสิ่ง หากย้อนกลับไปในช่วงปลาย
ศตวรรษที่  20 พบว่ามีเทคโนโลยีห น่ึง ได้พัฒนาขึ้นและถูก
น ามาใช้งานอย่างแพร่หลายในงานประยุกต์ทางด้านระบบ
ควบคุมต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีน่ันคือ 
Internet of Things คิ ด ค้ น ขึ้ น โด ย  Kenvin Ashton เป็ น
แนวคิดที่พัฒนาต่อยอดมาจาก เทคโนโลยี RFID ที่จะท าให้เป็น
มาตรฐานระบบดับโลกที่จะท าให้อุปกรณ์ RFID Sensors ต่าง ๆ 
สามารถเชื่อมต่อกันได้ ให้นิยามว่าเป็น “internet-like” หรือพูด
ง่าย ๆ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสื่อสารพูดคุยกันเอง
ได้  เพื่ อพัฒนามาสู่  Internet of Things ที่ มีมาตรฐานและ
เทคนิคในการรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่ กันและมีการ
น ามาใช้ในด้านการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ให้
สามารถท างานได้อย่างอัตโนมัติยิ่งขึ้น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีรถเข้าออกจ านวนมาก ท าให้การ
ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยน้ันเป็นไปได้ยาก การโจรกรรม
รถยนต์ตามลานจอดรถต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนการเข้าออกอาคารสถานที่ เฉพาะที่ต้องได้รับการ
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ตรวจสอบ รักษาความปลอดภัย หากระบบดังกล่าวมีช่องโหว่ 
เกิดความผิดพลาด อาจน ามาซ่ึงผลในการสูญเสียทรัพย์สิน และ
การตามหาผู้ก่อเหตุน้ันเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากไม่มีข้อมูลของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาเกิดเหตุร้าย 

งานวิจัยฉบับน้ีมีแนวความคิดที่จะน าความรู้ในด้าน 
ไอโอที มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดควบคุมการเข้าออกด้วย
เทคโนโลยีไอโอที เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการรักษาความ
ปลอดภัยและควบคุมการเปิด-ปิด การเข้าออก และบันทึกการ
เข้า-ออกสถานที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท าให้
เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2. เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
เทคโนโลยีไอโอที เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีส าหรับการควบคุม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใกล้ตัวผู้ใช้งานในอนาคต มีการพัฒนาประยุกต์
ให้เข้ากับงานสายอาชีพต่าง ๆ ทั้งที่มีความเสี่ยงต่อชีวิต งานที่
ช่วยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน การควบคุมการ
ขับเคลื่อนของหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์สื่อสาร สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีน ามา
ซ่ึงความสะดวกสบายและตอบรับกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในอนาคต 
ได้ด าเนินการศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

2.1 เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 
การเชื่อมต่อทุกสิ่งเข้ากับอินเทอร์เน็ต [1] ช่วยให้อุปกรณ์รอบตัว
น้ัน สามารถท างานเชื่อมต่อและควบคุมได้อย่างอัจฉริยะ ซ่ึง
อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารระหว่างกันได้ ผู้ใช้สามารถ
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ควบคุม
การเปิด-ปิดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตรโดยผ่าน
อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น อย่างในประเทศไทยภาครัฐพยายาม
พัฒนานวัตกรรมไอโอที เพื่อใช้งานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจถึงเทคโนโลยีพื้นฐานในการใช้งาน
ระบบระดับผู้ใช้งาน และผลักดันไปสู่การบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ 

2.2  อุปกรณ์น าเข้าข้อมูลระบบ 
อุปกรณ์น าเข้าข้อมูลของเทคโนโลยีไอโอทีมีการพัฒนาขึ้นอย่าง
หลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกใช้ ส าหรับรับค าสั่งเพื่อน าเข้า
ระบบ ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้เลือกอุปกรณ์น าเข้าข้อมูลระบบ ดังน้ี 
 2.2.1 ESP8266 [2] เป็นชื่อเรียกของชิฟของโมดูล 
ESP8266 ส าหรับติดต่อสื่อสารบนมาตรฐาน WiFi ท างานที่
แรงดันไฟฟ้า 3.0-3.6V ท างานใช้กระแสโดยเฉลี่ย 80mA รองรับ
ค าสั่ง deep sleep ในการประหยัดพลังงาน ใช้กระแสน้อยกว่า 
10 ไมโครแอมป์ สามารถ wake up กลับมาส่งข้อมูลใช้เวลา
น้อยกกว่า 2 มิลลิวินาที  
 2.2.2  เซนเซอร์อัลตราโซนิก HC-SR04 [3] หลักการ
ท างาน HC-SR04 เป็นเซนเซอร์โมดูลส าหรับตรวจจับวัตถุและวัด
ระยะทางแบบไม่สัมผัส โดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก ซ่ึงเป็นคลื่นเสียง

ความถี่ วัดระยะได้ตั้งแต่ 2 – 400 เซนติเมตร หรือ 1 – 156 น้ิว 
สามารถต่อใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ง่าย ใช้พลังงานต่ า 
เหมาะกับการน าไปประยุกต์ใช้งานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ  
 2.2.3 กล้องไอพี  ( IP Camera) [4] แบ่ งออกเป็น 2 
ชนิด ได้แก่  

1) กล้องไอพีชนิดรวมที่ศูนย์กลาง (Centralized) ซ่ึง
กล้องจะเชื่อมต่อกับ NVR (Network Video Recorder – NVR) 
เพื่ อส่ งภ าพมาบั นทึ ก  และ จัดการการแ จ้งเตื อน (Alarm 
Management) 

2) กล้องไอพี (IP Camera) ชนิดแยกจากศูนย์กลาง 
(Decentralized) คือไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องบันทึก NVR โดย
กล้องจะบันทึกภาพโดยตรงไปยังสื่อจัดเก็บข้อมูลดิจิตอล  

2.3 อุปกรณ์แสดงผลข้อมูลระบบ 
 2.3.1 ไดโอดเปล่งแสง (light-emitting diode หรือย่อ
ว่า LED) [5] เป็นอุปกรณ์สารก่ึงตัวน าอย่างหน่ึง จัดอยู่ในจ าพวก
ไดโอด ที่สามารถเปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบ เม่ือถูกไบอัสทาง
ไฟฟ้ าในทิศทางไปข้างห น้า ปรากฏการณ์ น้ีอยู่ ใน รูปของ 
electroluminescence สีของแสงที่ เปล่งออกมาน้ันขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุก่ึงตัวน าที่ใช้  
 2.3.2 มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง (Direct Current 
Motor) [6] ห รื อ  เรี ย ก ว่ า  ดี .ซี  ม อ เอ ต ร์  (D.C. MOTOR) 
ส่วนประกอบหลัก ๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 1) ขดลวด
สนามแม่เหล็ก 2) ขั้วแม่เหล็ก 3) โครงมอเตอร์ 4) อาร์เมเจอร์  
5) คอมมิวเตเตอร์ 6) แปรงถ่าน  

2.4 ภาษาในการเขียนโปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยี IoT 
ภาษาซีของ Arduino [7] จัดรูปแบบโครงสร้างของการเขียน
โปรแกรมออกเป็นส่วนย่อย ๆ หลาย ๆ ส่วน โดยเรียกแต่ละส่วน
ว่า ฟั งก์ชัน และเม่ือน าฟั งก์ชันมารวมเข้าด้วยกัน เรียกว่า
โปรแกรม โดยโครงสร้างการเขียนโปรแกรมของ Arduino น้ัน 
ทุก ๆ โปรแกรมจะต้องประกอบไปด้วยฟังก์ชันจ านวนเท่าใดก็ได้ 
แต่อย่างน้อยที่สุดต้องมีฟังก์ชัน จ านวน 2 ฟังก์ชัน คือ setup() 
และ loop()  

3. วิธีการด าเนินโครงงาน 
การพัฒนาโมเดลโมเดลชุดควบคุมการเข้าออกด้วยเทคโนโลยีไอ
โอที ผู้วิจัยได้มีวิธีการด าเนินการพัฒนาและทดสอบตามขั้นตอน
ที่ได้วางแผนไว้ มีผลด าเนินการวิจัย ดังน้ี   
 3.1 การวางอุปกรณ์บนโครงสร้างฐาน ได้ด าเนินการ
ออกแบบโดยมีการวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แบบร่างการวางอุปกรณ์บนโครงสร้างฐาน 

 
 จากภาพที่ 1 การวางอุปกรณ์บนโครงสร้างฐาน ได้มีการ
ออกแบบและวางโครงสร้างชิ้นงานโดยก าหนดหมายเลขต่าง ๆ 
ในการวางอุปกรณ์และส่วนประกอบ ดังน้ี  
 1)  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 2)  พื้นของฐาน 
 3)  เซนเซอร์ตัวที่ 1 
 4)  เซนเซอร์ตัวที่ 2 
 5)  ไม้ก้ันรถยนต์ 
 6)  เซนเซอร์ตัวที่ 3 
 7)  เซนเซอร์ตัวที่ 4 
 8)  เซนเซอร์ตัวที่ 5 
 9)  เซนเซอร์ตัวที่ 6 

3.2 การออกแบบโมเดลชุดควบคุมการเข้าออกด้วย
เทคโนโลยีไอโอที ออกแบบโมเดลส าหรับการติดตั้งตรวจสอบการ
เข้าออกของรถ เพื่อเป็นการจ าลองภาพจากแนวความคิดและ
พื้นที่ติดตั้งจริง  

 
ภาพที่ 2 ขนาดของไม้ก้ันกระดก 

 
 จากภาพที่ 2 ผู้วิจัยได้วางรูปแบบความสูงและระดับของ
ขนาดไม้ก้ันกระดก รูปแบบการท างานและโครงสร้างเบื้องต้น  
 3.3 ผังงานแสดงขั้นตอนการท างานของระบบควบคุม
การเปิด–ปิดด้วยมือผู้ใช้ 
  

 
ภาพที่ 3 ผังงานแสดงขั้นตอนการท างานของระบบไม้ก้ันกระดกด้วยการ

ควบคุมการเปิด–ปิด ด้วยมือผู้ใช้  
 

 จากภาพที่ 3 ผังงานแสดงขั้นตอนการท างานของระบบ
ไม้ก้ันกระดกด้วยการควบคุมการเปิด–ปิดด้วยมือผู้ใช้  เม่ือ
อุปกรณ์ได้รับค่าสถานะเปิด-ปิด จากน้ันท าการประมวลผลแล้ว
แสดงตามเงื่อนไข  
 3.4 ผังงานแสดงขั้นตอนการท างานแบบอัตโนมัติ 
 

 
ภาพที่ 4 ผังงานแสดงขั้นตอนการท างานแบบอัตโนมัติ 
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 จากภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการท างานแบบอัตโนมัติ เม่ือ
มีการรับค่าครบตามเงื่อนไขให้ไม้ก้ันกระดกเปิดขึ้น เม่ือไม้ก้ัน
กระดกท าการเปิดแล้วจะมีการรับค่าเพื่อตรวจสอบอีกรอบ ถ้ามี
การส่งค่าไป ให้ไม้ก้ันกระดกค้างไว้ แต่ถ้าไม่มีการส่งค่าระบบจะ
สั่งให้ไม้ก้ันกระดกลงมาและเม่ือมีวัตถุเคลื่อนไหวกล้องจะท าการ
บันทึกภาพและบันทึกวิดีโอ 

 
4. ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานการสร้างและทดลองการท างานของโมเดลชุด
ควบคุมการเข้าออกด้วยเทคโนโลยีไอโอที ซ่ึงจะอธิบายถึงผลการ
ด าเนินการสร้าง และการท างาน มีรายละเอียดดังน้ี  
 4.1 การท างานของกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิดจะ
ท างานเม่ือมีวัตถุเคลื่อนไหว และกล้องวงจรปิดจะท าการบันทึก
ข้อมูลเป็นภาพและวิดีโอ 

4.2 การท างานของแบบจ าลองชุดควบคุมการเข้าออก 
จากการทดสอบระบบจ านวน 30 ครั้ง อุปกรณ์สามารถใช้งานได้
เที่ยงตรงคิดเป็นร้อยละ 98 ซ่ึงความผิดพลาดที่พบเป็นในส่วน
ของเครือข่ายการสื่อสารที่ล่ าช้า  และเม่ือผู้ วิจัยได้ท าการ
ปรับเปลี่ยนเครือข่ายให้มีความเร็วขึ้นและท าการทดสอบใหม่ผล
ปรากฎว่าประสิทธิภาพอุปกรณ์ควบคุม ประมวลผล และอุปกรณ์
แสดงผลของระบบมีความเที่ยงตรงและถูกต้อง 

4.2.1 แ บ บ จ า ล อ งชุ ด ค ว บ คุ ม ก าร เข้ า อ อ ก 
โครงสร้างฐานท าด้ วย ไม้ อัด  กว้าง 45  ซม . ยาว 50  ซม . 
โครงสร้างไม้กระดก สูง 10 ซ.ม ไม้ก้ันยาว 20 ซ.ม ดังภาพที่ 5 
โดยมีเซนเซอร์ 4 ตัวคอยรับค่า ถ้าเซนเซอร์ทั้ง 4 ตัวรับค่ามาแล้ว
สั่งให้ไม้ก้ันเปิด ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 แบบจ าลองชุดควบคุมการเข้าออก 

 
4.2.2. รูปแบบการเข้าออกแบบอัตโนมัติ โดยไม้ก้ัน

กระดกจะอยู่สถานะที่ปิดอยู่ ดังภาพที่ 6 เม่ือมีรถเคลื่อนเข้ามา
ไม้ก้ันกระดกจะท าการเปิด ดังภาพที่ 7 เม่ือไม่มีรถอยู่จะท าการ
ปิด ดังภาพที่ 8  

 
ภาพที่ 6 ไม้ก้ันกระดกปิด 

 
ภาพที่ 7 ไม้ก้ันกระดกเปิด 

 

 
ภาพที่ 8 ไม้ก้ันกระดกปิด 

 
4.3  การท างานของบราวเซอร์ควบคุม 
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 เม่ือท าการคลิกปุ่มในบราวเซอร์ ไม้ก้ันกระดกจะ
ท าการเปิด และเม่ือไม่มีวัตถุอ่ืน ๆ ไม้ก้ันจะอยู่ในต าแหน่งปิด
อย่างอัตโนมัติ 
 

  
ภาพที่ 9 การเปิดไม้ก้ันกระดกผ่านบราวเซอร์ 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

การด าเนินงานในส่วนขั้นตอนการสรุปผลการวิจัย ผู้ วิจัยได้
พัฒนาโมเดลชุดควบคุมการเข้าออกด้วยเทคโนโลยีไอโอที  เป็น
การพัฒนาชิ้นงานที่ต้องอาศัยความรู้จากหลากหลายสาขาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศมาผนวกกัน ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงานและองค์กร และชุดควบคุมสามารถช่วยสนับสนุน 
ตรวจสอบการเข้า-ออกรถยนต์ของหน่วยงาน  นอกจากน้ันท าให้
หน่วยงานมีความปลอดภัยจากบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดี ช่วยป้องกัน
รถหายได้อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในอนาคต มีดังน้ี 
       5.1  ต่อยอดน าไปพัฒนาจากโมเดลไปสู่การใช้งานจริง 
 5.2  พัฒนาระบบสารสนเทศในการเชื่อมต่อประมวลผล
ในการตรวจสอบและเก็บข้อมูลกับส่วนฮาร์ดแวร์ให้สมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
ผลงานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ เป็นอุปกรณ์พื้นฐานภายในอาคาร
บ้านเรือนโดยการประยุกต์ ใช้ อุปกร ณ์ อิเล็ กทรอ นิกส์คื อ 
Raspberry Pi มาผสมผสานกันกับอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพื่อให้ อุปกรณ์ท าการสื่อสารกันบนระบบเครื อข่ าย
อินเตอร์เน็ตและสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่าน้ีได้จาก
การควบคุมผ่าน Google Assistant ซ่ึงเ ม่ืออุปกรณ์ไฟฟ้าถูก
เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คแล้วท าให้สามารถที่จะ
ควบคุมอุปกรณ์จากที่ใดก็ได้ในขณะที่ผู้ ใช้ยังสามารถเข้าถึง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อยู่ จึงท าให้เกิดความสะดวกสบายและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
 
ค ำส ำคัญ: Internet of things, Raspberry Pi, Blynk, Google 
Assistant, IFTTT   
 

ABSTRACT 
The article for Design and develop electric control 
system Electrical equipment is the basic equipment of 
the family By application Raspberry Pi for use with 
Network Equipment and Electrical Equipment To 
enable devices to communicate on the internet and 
the ability to control devices And able to control the 
device through Google Assistant Whenever Electrical 
equipment connected to the network allows control 
the device from anywhere for convenience and 
increase management efficiency.  
 
Keywords: Internet of things, Raspberry Pi, Blynk, 
Google Assistant, IFTTT 
 
 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันเครือข่ายเน็ตเวิร์คน้ันเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของสังคม
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ถูกเชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คและช่วยอ านวยความสะดวกให้อย่าง
มากมาย เช่น การท าธุรกรรมการเงินผ่านระบบเครือข่ าย
เน็ตเวิร์ค (e-banking) การซ้ือขายของผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (e-
commerce) การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค 
เป็นต้น [1]   

    นอกจากน้ีระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค ยังเข้ามาสนับสนุน
การท างานและลดความซับซ้อนของขั้นตอนการท างาน เช่น การ
น าระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คมาช่วยบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ 
เช่น การติดตามสินค้าและบริการ และหากมองเข้าไปในระดับ
อุตสาหกรรม เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ตัวอย่าง 
เช่น ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Scada system) ที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ปัจจุบันก็มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับ
ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค ซ่ึงแต่เดิมเคยเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณ 
โดยใช้สายสัญญาณ RS-232 หรือ RS-485 ก็เปลี่ยนมาใช้สาย
ทวิสแพร์ (Twisted Pair) หรือใช้เทคโนโลยีไวเลสแลนที่ท างาน
บนมาตรฐานการส่งข้อมูลแบบ TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) ซ่ึงมีอัตราการรับและส่งข้อมูลที่
รวดเร็วกว่าและมีการบริหารจัดการที่ดีกว่า เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ให้ดีขึ้นหากมองการใช้งานระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คให้แคบลงมา
ในระดับอาคารบ้านเรือนทั่วไปการน าระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค 
เข้ามาใช้ก็จะเพิ่ม ความสะดวกและความทันสมัย เช่น ถ้าหาก
น ามาใช้ในการควบคุมการเปิด -ปิด อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ใช้เปิด 
- ปิดอุปกรณ์ท าความเย็นโดนใช้ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค ในการ
ตรวจสอบสถานะต่าง ๆ เช่นค่าอุณหภูมิ ค่าความชื้น ปริมาณฝุ่น
ละออง หรือในระบบเตือนภัยต่าง ๆ เช่น วัดปริมาณแก๊สเพื่อ
ตรวจสอบการรั่วซึมของแก๊ส การจัดเก็บปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
การตั้งเงื่อนไขในการเปิด - ปิดไฟฟ้า หรือหากน าอุปกรณ์ต่าง ๆ  
มาท างานร่วมกันโดยการเขียนโปรแกรมสั่งการควบคุมการ
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ท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขระบบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็สามารถกลายเป็นระบบความคุม
อัตโนมัติ ขนาดเล็ก ๆ ได้  

จากเหตุผลดังที่กล่าวมา ท าให้เกิดแนวคิดที่จะออกแบบและ
พัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค 
เพื่อผู้ใช้ตามบ้านเรือนหรือผู้ใช้ทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึง เทคโนโลยี
ประเภทน้ีได้มากขึ้น โดยใช้ระบบเครือข่ายที่ มีอยู่แล้วตาม
บ้านเรือน และยังสามารถ ควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากที่ไหนก็ได้ที่สามารถเข้าถึงระบบ 
อินเตอร์เน็ตได้ โดยผู้ใช้สามารถควบคุมการท างานผ่านทาง
สมาร์ทโฟนได้จากทุกที่ ที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์ เ น็ต  
การควบคุมสามารถท าได้ทั้งระบบทัชสกรีนและการสั่งงาน 
ด้ ว ย เ สี ย ง  ผ่ า น ท า ง บ ริ ก า ร ข อ ง  Google Assistant ซ่ึ ง 
จะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น 

 
2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

เน้ือหาในส่วนน้ีกล่าวถึงเทคโนโลยีหรือนิยามเบื้องต้นที่เก่ียวข้อง
กับงานวิจัยชิ้นน้ี ดังต่อไปน้ี 
 
 2.1 Internet of things คือเทคโนโลยีที่ เชื่อมต่อ
สิ่งของหรืออุปกรณ์ ต่าง ๆ เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตสิ่งของต่าง ๆ 
เช่น รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์สามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้ 
ด้วย เทคโนโลยีน้ีท าให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงและควบคุม
สิ่งของ ต่าง ๆ จากในบ้านที่ท างานซ่ึงเป็นการยกระดับความ
สะดวกในชีวิตประจ าวัน [2] 
 2.2 เซ็นเซอร์วัดแสงสว่าง เป็นเซ็นเซอร์ยอดนิยมที่ใช้
งานในงาน IoT ที่ใช้เป็นNode เซ็นเซอร์ Smart Farm ใช้ร่วมกับ
การประเมินการเติบโตของพืชจากการคายน้ าหรือ Smart 
Home ส าหรับเปิด – ปิดไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์วัดแสงสว่างมีให้
เลือกใช้งานหลายแบบ ซ่ึงแต่ละแบบจะมีการเชื่อมต่อกับมโครคอน
โทรลเลอร์ที่แตกต่างกัน และการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน
แตกต่างกัน [3] 
 2.3 IFTTT เป็นเซอร์วิสที่จะเป็นตัวกลางในการให้
แอปสามารถติดต่อสื่อสารกันและสามารถก าหนดเงื่อนไขเข้ากับ
แอปเพื่อที่จะสั่งการให้แอปอีกตัวท างานตามเงื่อนไขที่สร้างขึ้น 
[4] 
 2.4 Raspberry Pi เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดจ๋ิว 
สามารถลงระบบปฏิบัติการ (OS) ใช้งานแทนคอมพิวเตอร์ได้โดย 
Raspberry Pi มีระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยมคือ Raspbian ที่
พัฒนาต่อมาจาก Debian และ มีประสิทธิภาพสูงเม่ือเทียบกับ
ขนาดของตัวอุปกรณ์และเป็นที่นิยมในวงการพัฒนาหุ่นยนต์ [5] 
และมีความสามารถที่เหมือน PC ทั่วไป ในปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก
ขึ้นส าหรับใช้ในการท างาน เช่น หุ่นยนต์ , Server , Internet of Thing 

 2.5 Relay 8 channel โมดู ลรี เ ลย์  8 ช่ อง  5V (4 
Channel Relay Module) เป็นโมดูลที่ ใช้ควบคุมโหลดได้ทั้ง
แรงดันไฟฟ้า DC และ AC [6] 
 2.6  Blynk คื อ  Application ส าห รั บ ง าน  IOT ที่
สามารถเขียนโปรแกรมที่ง่าย ไม่ต้องเขียน App เองและสามารถ
ใช้งานได้อย่าง Real time  เชื่อมต่อ Device ต่าง ๆ เข้ากับ 
Internet ได้อย่างง่าย ไม่ว่าจะเป็น Arduino, Esp8266, Esp32, 
Rasberry pi, Nodemcu, น ามาแสดงบน Application [7] 
 

3. องค์ประกอบของระบบ 
 

 3.1 การออกแบบระบบ 
การท างานของระบบเป็นการให้บริการผ่านระบบเครือข่าย
เน็ตเวิร์คโดยตัวอุปกรณ์ท าการเชื่อมต่อแบบไวแลสแลนเป็นหลัก
เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและการใช้งาน โดยมี Raspberry pi เป็น
ตัวการในการควบคุมอุปกรณ์ และค าสั่งจาก Blynk ที่ถูกร้องขอ
มาจากผู้ใช้ เพื่อให้ระบบมีความสะดวกต่อการใช้งานทางผู้จัดท า
จึงได้มีการใช้เซอร์วิสของ IFTTT ในการเชื่อมต่อระบบเข้ากับ
บริการ Google Assistant 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการเชื่อมต่อของวงจร 

 
จากภาพที่ 1 แสดงชุดควบคุม ( IoT Microcontroller Unit ) 
ภาพในชุดควบคุมน้ีประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี 
 - ปลั๊กไฟส าหรับต่อไฟฟ้า 
 - Micro USB 
 - Raspberry Pi 
 - Relay 8 Channel 
 - Light Sensor 
 - หลอดไฟ 
 - สวิตช์ 2 ทาง 
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ภาพที่ 2 แสดงการท างานของอุปกรณ์ 
 
จากภาพที่ 2 แสดงการท างานของอุปกรณ์ เม่ือผู้ใช้สั่งงานผ่าน 
Google Assistant ด้ วย การ พู ด  Google Assistant จะส่ ง
ข้อความไปยัง IFTTT เพื่อตรวจสอบว่าตรงกับค าที่ระบุไว้หรือไม่ 
เม่ือตรงกันจะส่ง HTTP Request ไปยัง Blynk Server ให้เปลี่ยน
สถานะขา GPIO บนบอร์ด Raspberry Pi เพื่อท าการทริกตัวของ 
Relay ให้หลอดไฟท างาน 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงการท างานของการสั่งงานด้วย Google Assistant 
 

จากภาพที่  3 แสดงการส่งข้อมูลระหว่าง Google 
Assistant, IFTTT และ Blynk Server เม่ือผู้ใช้ท าการพูด เสียง
จะถูกแปลงเป็นข้อความด้วย Cloud Speech API และส่งไปยัง 
IFTTT ตรวจสอบว่าตรงกับรูปแบบใดจากน้ันจึงส่งค่าสถานะเป็น 
HTTP Request ไปที่  Blynk Server เพื่อเปลี่ยนสถานะของ 
Relay ให้ท างานและจัดเก็บ Log file เม่ือกระบวนการเสร็จสิ้น 
Google Assistant จะแสดงข้อความผลลัพธ์การท างาน 

  

3.2 การออกแบบแอปพลิเคชัน 
ในการพัฒนาระบบผู้พัฒนาได้ใช้ Raspberry Pi มาติดต่อควบคุม 
Hardware ผ่านขา GPIO ของ Raspberry Pi นอกจากน้ันยังใช้ 
Cloud Speech API ของ Google เป็นตัวกลางในการแปลภาษา
พูดไปอยู่ในรูปแบบของ Text เพื่อเป็นค าสั่งในการท างานของ
ระบบ และมี BH1750 เป็นตัววัดแสงและส่งค่ากลับมายัง 
Raspberry เพื่อการสั่งการท างานของหลอดไฟตามค่าที่รับมาได้ 
การควบคุมการท างานบนแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนแรก คือการกดปุ่มเปิด - ปิด มีไว้ส าหรับควบคุม
การ เปิด – ปิดสวิตช์รี เลย์ ให้ท างานเพื่อควบคุม ไฟจาก
แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์แสดงดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงปุ่มควบคุมการท างานการเปิด – ปิดไฟ 
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จากภาพที่  4 แสดงปุ่มที่ ใช้ควบคุมการท างานของ
หลอดไฟ มี 2 ส่วน คือ 

1) เปิด-ปิดไฟแยกเป็นอิสระจากกัน และ เปิด-ปิดไฟ
ทุกหลอดพร้อม ๆ กัน 

2) เปิด-ปิดไฟตามสภาพแสง ณ ขณะน้ัน ที่อ่านค่าแสง
ได้จากเซนเซอร์วัดแสง (BH1750) 

หลักการคือหากมีค่าแสงน้อยกว่าที่ระบบก าหนดจะท า
การเปิดไฟให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
แต่ถ้าขณะน้ันมีค่าแสงที่เพียงพอแล้วระบบจะท าการปิดหลอดไฟ
ให้ตามความเหมาะสม 
 ส่วนที่สอง คือการสั่งการด้วยเสียง แสดงดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงการท างานผ่าน Google Assistant 
 

จากภาพที่ 5 แสดงการควบคุมหลอดไฟด้วยเสียงผ่าน 
Google Assistant เม่ือผู้ใช้พูดค าสั่งระบบจะด าเนินการตาม
ค าสั่งของผู้ใช้และจะแสดงผลลัพธ์การท างานออกมาทางข้อความ
และเสียง 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงชุดค าสั่งในการเปิด-ปิดหลอดไฟ 
 
จากภาพที่ 6 แสดงชุดค าสั่งในการเปิด-ปิดหลอดไฟโดยก าหนด
พารามิเตอร์ที่ใช้ในการท างาน 5 พารามิเตอร์โดยที่พารามิเตอร์ 
r1-r4 จะเท่ากับ Relay แต่ละตัวมีค่าปริยายเป็น -1 คือไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะจากเดิมหากมีการก าหนดค่าเป็น 0 จะเท่ากับ
เปิดการท างาน และ 1 จะเท่ากับปิดการท างานและพารามิเตอร์ 
noLog มีค่าปริยายเป็น 0 คือจะท าการบันทึกประวัติลงไฟล์ csv 
หากเป็น 1 จะไม่ท าการบันทึกประวัติ 
 

4. ผลสรุป 
4.1 ผลที่ได้รับ 
     จากการศึกษาค้นคว้าพัฒนาระบบเก่ียวกับการควบคุมการ
ท างานการเปิด - ปิดไฟ อัตโนมัติผ่าน Google Assistant พบว่า
สามารถท างานตามค าสั่งที่สั่งการ สามารถวัดค่าแสงและส่งกลับ
ให้ระบบท างานตามค่าที่ได้ก าหนดไว้ สามารถเก็บประวัติการใช้
งานของหลอดไฟแต่ล่ะหลอดเพื่อที่จะท าให้การท างานในครั้ง
ต่อไปเป็นไปอย่างอัตโนมัติและระบบสามารถท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงมีข้อผิดพลาดบางส่วน แต่ระบบโดย
ภาพรวมสามารถท างานเป็นไปตามที่วางไว้ 
 
4.2 ปัญหาและอุปสรรค 
     การท างานของอุปกรณ์มีดีเลย์บางช่วงตามสัญญาณของ
เครือข่ายและการติดตั้งระบบไฟฟ้าผู้พัฒนายังไม่มีเข้าใจเรื่อง
ไฟฟ้ามากพอ 
 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
     4.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
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    ในการสั่งค าสั่งในการเปิดปิดไฟต้องใช้ user เดียวกัน
ระหว่าง Google Assistant บนมือถือกับ Cloud Speech API 
ของ Google  
     4.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการครั้งต่อไป 
             ในการสั่งการของระบบอาจสามารถท าให้ มีความ
หลากหลายของอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อกับระบบ เช่น การควบคุม
อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง โดยผู้ใช้สามารถสั่งการบนเว็บแอปพลิเคชั่น ให้ท า
การควบคุมการเปิด-ปิดและตั้งเวลาการใช้งานอุปกรณ์ พร้อมกับ
แจ้งรายงานไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) โดยการรับส่งและ
ประมวลผลข้อมูลจาก NodeMCU ESP8266 เพื่อควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าจากสถานที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตาม
กรอบแนวคิด Internet of Things โดยงานวิจัยน้ีน าแนวทาง
ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาประยุกต์ใช้ในการวิจัย 
เริ่มจากการศึกษาการพัฒนาระบบและก าหนดปัญหา จากน้ันท า
การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
เม่ือวิเคราะห์และออกแบบเสร็จแล้วท าการสร้างและทดสอบ
ระบบ ผลการวิจัยพบว่าระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
ห้องพักด้วยเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สามารถท างาน
ได้ตามฟังก์ชั่นที่ก าหนด โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบทั้ง 3 ด้าน พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.11 , S.D. = 0.21 ) เม่ือ
พิจารณาเป็นด้าน พบว่า ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ ใ ช้ ง าน  มีค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ด  ( �̅� = 4.26 , S.D. = 0.31 ) 
รองลงมาคือด้านการทดสอบความถูกต้องและรวดเร็วในการ
ท างาน ( �̅� = 4.23 , S.D. = 0.72 ) และด้านความสะดวกและ
ง่ายต่อการใช้งาน ( �̅� = 3.86 , S.D. = 0.42 ) ตามล าดับ โดยทุก
ด้านมีประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 

ค ำส ำคัญ: ระบบควบคุมอุปกรณ์, NodeMCU ESP8266, เว็บ
แอปพลิเคชั่น, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research are 1) To analyze and 
design the system to control electrical equipment in 
the room by using IoT technology 2) To develop the 
control system for controlling the equipment in the 
room with IoT. User can control the on and off of the 
system along with setting time in using the equipment 
through web application and it also report to Line 
application with transfers and processes data from 
NodeMCU ESP8266 to control the equipment form 
anywhere that has an internet signal according to 
concept Internet of Things. This research takes the 
theory of Systems Development Life Cycle That is 
applied to research. Beginning with the study of 
systems development after that we analyze and design 
hardware/software system and when they are finished 
we perform creating and test system. The research 
result revealed that In-room electrical equipments  
control system by using Internet of Things can run 
according to the function that we specify By giving 
experts evaluate the system's performance in all 3 
areas indicate that the Assessing the overall system
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performance is in a high level. ( �̅� = 4.11 , S.D. = 0.21 ) 
when consider as a side found that Functional 
Requirement Test has the highest average. ( �̅� = 4.26 , 
S.D. = 0.31 )  secondly in terms of performance test ( �̅� 
= 4.23 , S.D. = 0.72 ) and in terms of usability test ( �̅� = 
3.86 , S.D. = 0.42 ) Respectively, with every aspect has 
The system performance is at a high level as well. 

Keywords: Equipment control systems, NodeMCU 
ESP8266, Web application, Internet of Things  
 

1. บทน า 
ปัจจุบันยุคดิจิทัลไทยแลนด์ ได้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิ จิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
นวัตกรรม ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไปสู่ความม่ันคงและยั่งยืน [1] เทคโนโลยี
สารสนเทศในสังคมยุคปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ เล็งเห็นความ
จ าเป็นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน การ
บริหารงานและการตัดสินใจ Internet of Things หรือที่เรียกว่า 
IoT เป็นเทคโนโลยีที่ท าให้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ สามารถ
เชื่อมต่อถึงกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ [2]  

ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้ในปัจจุบันวิถีชีวิตคนเมือง ต้องเร่ง
รีบกับการท างาน ทุกอย่างในแต่ละวันจึงเต็มไปด้วยความเร่งรีบ 
รวมไปถึงการทุ่มเทและให้ความส าคัญกับหน้าที่การงานและ
ภาระต่างๆ ส่งผลให้คนเมืองมีภาวะร่างกายเสื่อมถอยสะสมโดย
ไม่รู้ตัว จากข้อมูลด้านสาธารณสุขพบว่าร้อยละ 10 ของคนเมือง 
มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็น " โรคออฟฟิศซินโดรม " [3] จากการใช้
ชีวิตประจ าวันในวิถีชีวิตคนเมืองท าให้เร่งรีบและต้องการใช้ชีวิต
แบบง่ายๆ โดยไม่มีเวลาใส่ใจกับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องพัก 
อาจท าให้มีอาการหลงลืมและเสียเวลากลับไปยังห้องพักเพื่อ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ และหากลืมปิดอุปกรณ์บงาชนิด อาจส่งผล
ร้ายแรง จนก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ 

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้ด าเนินการวิจัยจึงได้พัฒนา
แบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยอาจปรับใช้ได้กับที่พักอาศัย เช่น 
ห้องชุด ห้องพัก หรือบ้านเป็นต้น จากเดิมที่เราต้องท าการเดินไป
เปิด-ปิดไฟหรือเปิด-ปิดปลั๊กไฟที่ใช้ในการต่อพ่วงเข้ากับอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ปัจจุบันมีเทคโนโลยี IoT เข้ามารองรับและมีบทบาท 

ท าให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟ การเปิด-ปิดปลั๊กไฟ 
อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาที่ต้องการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้  
โดยใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนเว็บแอปพลิเคชั่น 
โดยสามารถเข้าถึงหน้าควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ไหนก็ตาม เพื่อให้ผู้ใช้มี
ความสะดวกสบายในการด าเ นินชี วิตแต่ละ วันมากยิ่ งขึ้น 
เน่ืองจากในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงและเร่ง
รีบตลอดเวลา ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ได้  

 
2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและมี
วิธีการด าเนินงานในการพัฒนาระบบ โดยใช้ทฤษฎี SDLC มา
ประยุกต์ใช้ มี 5 ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 
3.1 ศึกษาการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
ห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 

แนวคิดในการศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาระบบควบคุม
อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เ น็ต เริ่มจาก
ท าการศึกษาแนวคิดอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หมายถึง การที่สิ่ง
ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้
มนุษย์สามารถสั่งงานควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต [4] 

ศึกษาการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
ห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบ ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยมี
รายละเ อียดดังต่อไปน้ี ด้านฮาร์ดแวร์  ได้แ ก่ NodeMCU 
ESP8266(esp-12e), Relay, หลอดไฟ, ปลั๊กไฟ, สวิตชิ่งเพาเวอร์
ซัพพลาย 5V 2A, ด้านภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น  
ได้แก่ ภาษา C, ภาษา JavaScript, ภาษา HTML, ภาษา PHP, 
ภาษา SQL และ MySQL เป็นส่วนจัดการฐานข้อมูล 
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3.2 การก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพส่ิง 

ระบบงานเดิมของการวิจัยเรื่องระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง คือ
ผู้ใช้งานต้องเดินไปเปิด-ปิดอุปกรณ์ด้วยตนเอง โดยไม่มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกและไม่มีข้อมูลสถานะต่างๆ ของอุปกรณ์ ตัวอย่าง
ปัญหาของระบบงานเดิม คือ  1) ผู้ใช้งานไม่สามารถตรวจสอบได้
ว่าอุปกรณ์เหล่าน้ันเปิด-ปิดอยู่หรือไม่  2) เสียเวลาในการเปิด-ปิด
อุปกรณ์ขณะที่ผู้ใช้งานไม่ได้อยู่บริเวณที่สามารถท าการควบคุมได้ 
3) เปลืองพลังงานไฟฟ้าและท าให้เสียค่าไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็นหาก
ผู้ใช้งานลืมปิดอุปกรณ์  
 จากการศึกษางานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง เรื่องการศึกษา
พฤติกรรมและแนวโน้มในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีการ
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่ า 4 ประเภทต่อ 1 ครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ที่
นิยมใช้มากที่สุด เรียงตามล าดับได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ พัดลม 
ตู้เย็น โทรทัศน์ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และเตารีดไฟฟ้า [5] รวม
ทั้งหมด 6 อุปกรณ์ จากผลการววิจัยเรื่องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้น า
ข้อมูลมาใช้เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดย
สามารถรองรับการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้ งหมด 8 
channel เพื่อรองรับและให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 
3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 

การวิเคราะห์และออกแบบการท างานโดยจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์และการออกแบบทางด้าน 
ฮาร์ดแวร์และการวิเคราะห์และการออกแบบด้านซอฟต์แวร์ ซ่ึง
หลักการท างานของระบบมีภาพโดยรวมดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 ภาพรวมของระบบ 

InternetNodeMCURelay 1-8

NTP

ServerApplication Line  
ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบ 

 
จากภาพที่ 1 เม่ือผู้ใช้ต้องการเปิด-ปิด ตั้งเวลาควบคุม

อุปกรณ์ แจ้งรายงาน บนหน้าเว็บ ที่ผู้วิจัยออกแบบเว็บควบคุม
อุปกรณ์ จะท าการอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งค่าข้อมูล
จากหน้าเว็บ โดย  1) NodeMCU จะท าการร้องขอไปยัง API 
ทุกๆ 0.1 วินาที เพื่อน าข้อมูลจากฐานข้อมูล มาเช็คค่าเพื่อ
ควบคุม Relay ทั้ง 8 channel  2) NodeMCU จะท าการร้องขอ
ไปยัง NTP Server เพื่อน าค่าเวลาปัจจุบันมาเช็คค่ากับค่าเวลาที่
ผู้ใช้กรอกข้อมูลการตั้งเวลา แล้วควบคุม Relay ทั้ง 8 channel 
ตามที่ตั้งเวลาไว้ หลังจากควบคุมจะท าการส่งข้อมูลกลับไปยัง 
API เพื่อท าการอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อให้สถานะของ
อุปกรณ์ตรงกับหน้าเว็บ  3) NodeMCU จะท าการรับข้อมูลที่มี
การร้องขอจาก API มาเช็คค่าและส่งข้อมูลไปยัง API Line 
Notify เพื่อแจ้งรายงานไปยังโปรแกรมไลน์ของผู้ใช้งาน  
 

3.3.2 การวิเคราะห์และออกแบบด้านซอฟต์แวร์ 
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ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท 
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ภาพที่ 3 E-R Diagram ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วย

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 

3.3.3 การวิเคราะห์และออกแบบด้านฮารด์แวร์  
1) Flowchart เป็นการอธิบายผังงานของ NodeMCU 

ESP8266 
     

NodeMCU ESP8266 
          WIFI                

       

NodeMCU ESP8266             
read_all.php

               
           -      
                 

               
           -      
                    

              
                 

(Line)

    

       

            
ภาพที่ 4 Flow Chart การท างานดา้นฮาร์ดแวร ์

 
จากภาพที่ 4 การออกแบบขั้นตอนวิธี เริ่มต้นท างาน

เม่ือ NodeMCU ESP8266 เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตส าเร็จ จะ
ท าการร้องขอไปที่ read_all.php แล้วน าค่าที่ท าการร้องขอเข้า
ฟังก์ชั่นเพื่อควบคุมอุปกรณ์ ตั้งเวลา แล้วแจ้งรายงานผ่าน
แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) 
 

2) ส่วนของฟังก์ชั่นควบคุมอุปกรณ์เปิด-ปิด จากหน้า
เว็บของผู้ใช้ 

 

     

                              API

               
               

    

        Channel 
1-8 

     -     Relay 
1-8 channel

           

    

       

       

 
 

ภาพที่ 5 Flow Chart ฟังก์ชั่นควบคุมอุปกรณ์ 

 
3) ส่วนของฟังก์ชั่นควบคุมอุปกรณ์เปิด-ปิด จากหน้า

เว็บการตั้งเวลาของผู้ใช้ 
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ภาพที่ 6 Flow Chart ฟังก์ชั่นตัง้เวลาควบคุม 

 
 

4) ส่วนของฟังก์ชั่นแจ้งรายงานผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ 
(Line) 

     

                              API

         
           
          

       

            
      

        Line Token

              

          

           

    

    

       

                            
                        

           

 
 

ภาพที่ 7 Flow Chart ฟังก์ชั่นแจ้งรายงาน 

 

 
ภาพที่ 8 วงจรของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพัก 

ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 

จากภาพที่ 8 วงจรของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ประกอบ
ไปด้วย 5 ส่วนหลัก   
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1 ) NodeMCU ESP8266 รับส่งข้อมูลจากหน้าเ ว็บ
แอปพลิเคชั่น จากน้ันจะท าการควบคุมและตั้งเวลาการใช้งาน
อุปกรณ์ พร้อมกับแจ้งรายงานไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) 

2) Relay เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็น
พลังงานแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการดึงดูดหน้าสัมผัสของคอนแทคให้
เปลี่ยนสภาวะโดยการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด เพื่อท าการ
ปิดหรือเปิดหน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์  

3) สวิตชิ่งเพาเวอซับพาย ท าหน้าที่แปลงไฟ 220VAC 
เป็นไฟ 5V เพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ Relay 

4) หลอดไฟ 
5) ปลั๊กไฟ 

 
3.4 การสร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ประกอบ
ไปด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
พัฒนาด้านฮาร์ดแวร์  
NodeMCU ESP8266 จะท าหน้าที่รับส่งข้อมูลจาก

หน้าเว็บแอปพลิเคชั่น จากน้ันจะท าการควบคุมและตั้งเวลาการ
ใช้งานอุปกรณ์ พร้อมกับแจ้งรายงานไปยังแอปพลิเคชั่น ไลน์ 
(Line) ส่วน Relay 8 channel ท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์เปิดหรือ
ปิด  ส่วนสวิตชิ่ ง เพาเวอร์ ซัพพลาย  5V 2A ท าหน้าที่ เ ป็ น
แหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟ
จากไฟสลับโวลต์สูงให้เป็นแรงดันไฟตรงโวลต์ต่ าได้  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 ตวัอย่างอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร ์

พัฒนาด้านซอฟต์แวร์ 
ในการพัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Arduino 

IDE ในการเขียนโปรแกรมและคอมไพล์ลงบอร์ด ส่วนภาษาที่ใช้
ง าน ได้ แ ก่  ภ าษา  C, ภ าษา  HTML, ภ าษา  PHP, ภ า ษ า 
JavaScript, ภาษา SQL และมี MySQL เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล 

 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างหน้าจอเว็บแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิด 
channel อุปกรณ์ 

 
จากภาพที่  10 เป็นการแสดงตัวอย่างหน้าจอเ ว็บ

แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิด channel อุปกรณ์ 
ซ่ึงจะต้องมีการ Login เข้าใช้งานระบบ จากน้ันจะสามารถ
ควบคุมอุปกรณ์ได้ทั้ง 8 channel 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างหน้าจอเว็บแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการตั้งเวลา
การใช้งาน channel อุปกรณ์ 

 
จากภาพที่  11 เป็นการแสดงตัวอย่างหน้าจอเ ว็บ

แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการตั้งเวลาการใช้งาน channel อุปกรณ์ ซ่ึง
สามารถตั้งเวลาเปิดและเวลาปิดล่วงหน้าได้ ทั้ง 8 channel 
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างหน้าจอเว็บแอปพลิเคชั่นที่แสดงภาพรวมการใช้งาน 

 
จากภาพที่  12 เป็นการแสดงตัวอย่างหน้าจอเ ว็บ

แอปพลิเคชั่นที่แสดงภาพรวมการใช้งาน ซ่ึงจะประกอบไปด้วย
ชื่อของ channel, Username, ช่ือ-นามสกุล ผู้ใช้, สถานะการใช้
งานว่าเปิดหรือปิดอยู่ รวมถึงมีการแสดงวันที่และเวลาที่เข้าใช้
งานระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 13 ตัวอย่างหน้าจอเว็บแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการแจ้งเตือนไปยัง
แอปพลิเคชั่นไลน ์(Line) 

 
จากภาพที่  13 เป็นการแสดงตัวอย่างหน้าจอเ ว็บ

แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) 
ซ่ึงสามารถจะเปิดหรือปิดการแจ้งรายงานไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์
ได้ และสามารถเลือกได้ว่าจะท าการแจ้งเตือนอีกครั้งเมื่อไหร่ 
 
3.5 การทดสอบระบบ 

การทดสอบประสิทธิภาพของระบบการใช้งานเว็บ
แอปพลิเคชั่นควบคุมการท างานของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ 3 ด้าน ประกอบด้วย  1) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการ
ใช้งาน  2) ด้านการทดสอบความถูกต้องและรวดเร็วในการ
ท างาน  3) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน โดย
มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมิลประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ทั้ง 3 ด้าน 

3.86 0.42    
                 
                   

1

4.23 0.72    
                       
                     

2

4.26 0.31    
                     

                   
3

                   S.D.      

4.11 0.21             

x

 
จากตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ทั้ง 3 ด้าน พบว่าผลการประเ มิน
ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.11 , 
S.D. = 0.21 ) เม่ือพิจารณาเป็นด้าน พบว่า ด้านการตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( �̅� = 4.26 , S.D. 
= 0.31 ) รองลงมาคือด้านการทดสอบความถูกต้องและรวดเร็ว
ในการท างาน ( �̅� = 4.23 , S.D. = 0.72 ) และด้านความสะดวก
และง่ายต่อการใช้งาน ( �̅� = 3.86 , S.D. = 0.42 ) ตามล าดับ 
โดยทุกด้านมีประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของระบบ ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

(Usability Test) 
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3

4.00 1.00    
                 
          channel

4

3.66 0.57    
                     

                      (Line)
5

3.86 0.42             

x

 
 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นความเหมาะสมระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ด้าน
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ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( �̅� = 3.86 , S.D. = 0.42 )  
 

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของระบบ ด้านการทดสอบความถูกต้องและ
รวดเร็วในการท างาน (Performance Test) 

4.33 0.57    
             

                    
1

4.00 1.73    
                

                       
2

4.66 0.57          
                
            channel

3

4.66 0.57          
                         
                       

4

3.66 2.30    
             
                

5

                   S.D.      

4.23 0.72             

4.66 0.57          
            
                 

6

3.66 1.52    
             

       Line        
7

x

 
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นความเหมาะสมระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ด้านการ
ทดสอบความถูกต้องและรวดเร็วในการท างาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.23 , S.D. = 0.72 )  

 
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของระบบ ด้านประสิทธิภาพการ

ตอบสนองต่อความต้องการ (Functional Requirement Test) 

4.33 1.15    
                    

                    
1

4.66 0.57          
                   

                    
2

4.66 0.57          
                
             

3

4.33 1.15    
                
            

4

3.33 1.15        
              Log    
                         

5

                   S.D.      

4.26 0.31             

x

 
จากตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นความเหมาะสมระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ด้านการ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( �̅� = 4.26 , S.D. = 0.31 )  
 

4. สรุปและอภิปรายผล 
การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
ห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในครั้งน้ี ผู้วิจัย
ได้น าหลักการพัฒนา SDLC (System Development Life 
Cycle)  [6] มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน 1) ศึกษาการพัฒนาระบบ 2) การก าหนด
ปัญหาและความต้องการของระบบ  3) การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 4) การสร้างระบบ 5) การทดสอบระบบ เพื่อ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยผู้วิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูลจาก
งานวิจัยที่เก่ียวข้องเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มในการ
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของครัวเรือนในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบให้
สามารถรองรับและเพียงพอต่อการใช้งานในการควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้า และก าหนดปัญหาเพื่อที่จะพิจารณาน าระบบ Internet of 
Things เข้าไปแก้ไขปัญหา โดยการสร้างฟังก์ชั่นการควบคุมบน
หน้าเว็บแอปพลิเคชั่น การตั้งเวลา การบันทึกสถานะ  การแจ้ง
รายงานผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้ใช้งานหลังจากพัฒนาแล้วผู้วิจัยได้มีการทดสอบระบบ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญมาทดสอบและประเมินระบบ 
โดยผลการประเมินพบว่า  ผู้เชี่ยวชาญเห็นความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพการท างานในการใช้ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็น
อยู่ในระดับมาก 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย 
1) ผู้ใช้งานควรศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการใช้งานของ
ระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน 
2) ความเร็วในการโต้ตอบระหว่าง NodeMCU ESP8266 กับ 
Server ขึ้นอยู่กับสัญญาณและความเร็วของอินเทอร์เน็ตรวมถึง
สถานที่ผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ที่เลือกใช้บริการ 
3) เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะต่อเข้ากับรีเรย์ไม่ควรมีกระแสไฟฟ้าเกิน 
AC250V 10A , DC30V 10A 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ศึกษาวิธีการสร้างแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมกับงานลักษณะ 
Internet of Things 
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2) ควรตรวจสอบ Relay 8 channel ว่าท างานได้ปกติหรือไม่ 
แล้วส่งข้อมูลกลับไปเว็บแอปพลิเคชั่นและแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบ 
 

5.กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยเรื่องระบบควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.ปวิช ผลงาม และอาจารย์
ดร.สุรินทร์ ผลงาม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาที่คอยสนับสนุนให้ค าปรึกษาแนะแนวในการท าวิจัยใน
ครั้งน้ี 
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ABSTRACT 

While a product such as can has moved along the 

production line, it will have a major problem for production 
packaging system (PPS) about counting the number of 

rapid moving cans and updating other production systems. 

Normally, a way of counting and packing are done by 

people for SMEs or small factories, it can take the hiring 

employee cost, sometimes delay, mistake on update 

packaging order and waste of time for redo all process. 

Today, there is a smart technology spreading in industrial 

encouraging by Thailand 4.0 policy, Internet of Things has 

become one of the most important autonomous system on 

manufacturing line. Machine to machine communication, 

collecting data and sending data between an existing 

database and cloud storage can be automatically updated. 
The system consists of two parts. First, device has many 

sensors; a photoelectric, infrared reflectance proximity 

sensor; E18-D80NK, LED sensors for stated lights, digits 

display and ESPino for microcontroller board. With this 

way, the cost of hiring employee will reduced. Second, the 

software controls device which implemented similarly to a 

subsystem of Enterprise Resource Planning concept. 

Starting from sale order, daily job display of factory or 

cannery engineer, result of packaging line, and report to 

production manager are developed within one package. 

Moreover, the data are kept very fast and big enough to 
analyze. We added the analysis graph to executive 

dashboard for supporting a factory planning in the future. 

On conveyor test case, the device can automatically count 

the product between 1.59 – 1.62 seconds by average per 

each unit with Internet bandwidth is 11.3 Mbps and 3.5 

centimeters minimum space between products.We hope 

that this solution for packaging process is convenient for 

industry increasing the benefit of production business. 

 

Index Terms— Can Counter; Cannery; Production 

Packaging Systems; IoT; Proximity Sensor 

 

1. INTRODUCTION 

 

This project is proposed a solution of counting cans in 

Production Packaging Systems (PPS). Typically, the 

products in can packages were released along a long 

conveyor with a rapid speed. The aim of these products will 

be packed to a shipment forms conforming to make to sale 

orders. According to the small factories, the owners or 

executive managers can employ the foremen/foreladies to 

check the conveyors by some makers. However, it is very 

hard to invest in maximum wage per day for hiring people 

in the poor economics. Fortunately, a controlled budget 
Internet of Things (IoT) can involve to Industrial 4.0 by 

changing small plants toward an intelligent manufacturing. 

The objectives of implementation this system are as 

follows. 1) For counting cans in line of manufacturing 

following user requirement. 2) For creating a daily report 

to leader or manager manufacturing and can print a report 

by screen or paper. 3) Concerned departments can use 

result of analysis from production line. 

The layout of this paper is arranged after this 

Introduction to 4 sections, they are Section 2 Related Work, 

Section 3 Methodology, Section 4 Results, and Section 5 

Conclusion. Finally, Acknowledgment and References are 
presented. 

 

2. RELATED WORK 

 

This literature review section is collected the related work 

that concerned to IoT ecosystem components as end nodes, 

connectivity, cloud storage/analysis, and database of this 

project. An implementation of counting can system using 

smart sensors as Laser kit and control with microcontroller 

(Arduino UNO). Even though the microcontroller board is 

different from our work, the same concept of collecting 
data and sensors were represented. If there is an object 

move pass a sensor, the counter chip will detect and count 

to keeping amount of object [4]. An effective cloud with 

the strong tool of analysis names ThingSpeak from 

MathWork ® in an article that based monitoring IoT system 

for counting. A real time video and processing by an image 

processing method. The system detects an object which 

moves pass a video camera. If it defines people, system will 

count and record amount data of people. Final report on 

mobile application will show a summarized graph [2]. We 

can study the following work [3] to understand an 

inventory data. The important data in PPS’s related system 
are collected by radio frequency in IoT based Inventory 

Control System (ICS) Framework for panelized 

construction. The method is using RFID to detect part of 

component for managing panelized construction. All data 

will have part number, date and transferred quantity [3].  

In particular of sensors, wiring the E18-D80NK 

infrared distance ranging sensor which have 3 wires [1-2]. 

First wire is brown color. This wire is a 5v input for sensor. 

Second wire is blue. This wire is a ground wire for safe. 

* Corresponding Author………………………………………………….. 
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And the last wire is black. This wire is a pin output to 
ESPino board for detect and counting [6]. A manual of IR 

Sensor Switch E18-D80NK-N shows about how to use this 

sensor. the back of sensor will have resistor adjust to 

adjustable phase of sensor to detect in 3-80 mm [5]. This 

number is used to guide in our project for speed of conveyor 

test. 

 

3. METHODS 
 

In this section, we present the system analysis and design 

of the IoT Counting Can in Production Packaging Systems 
for   overview and try to understand from our project. 

 

3.1 System architecture 

 

 
 

Figure 1. System Architecture 

 

There are 4 roles of user in IoT – PPS; Admin, Manager, 
Cannery Employee and Salesperson. Admin role can edit 

user account data and customer data, admin role will 

service and edit all page. User role can be separated to 

manager and production line’s employees. For employees, 

they can enter a packaging order data. Employees can see 

Counting data, Day report, Month report, Customer product 

list, Product capacity of order. Employees also can print in 

select date or month. For Manager, they can see monitor 

the working status of device and see all page of salesperson 

and cannery employee. 

Machine specification: Acer Nitro 5 Carbon Ryzen 5 
mobile (AN 515-42- R7EB) CPU: AMD Ryzen 5 2500U 

(2.00 GHZ) GPU: AMD Radeon RX560X (4GB GDDR5) 

RAM: 8 GB DDR4 Storage: 1 TB 5400RPM. Software 

specification: Windows 10, server Apache httpd2, 

ARDUINO 1.8.10 write program by Visual Studio Code 

version 1.40, XAMPP version 7.3.11 and Fritzing version 

0.9.4. External API by ThinkSpeak and it is also a cloud 

storage and near real-time server which two seconds 

exchange data in free usage and a second in license plan. 

We registered to the license plan and then we can use the 

analytics features. 

 

3.2 IoT Device 

Device of Cans’ Counter in Production Packaging Systems 

is combined in a box with the digit display and LED status 

which is turned on/off outside as shown in Fig. 2.  

There are many sensors; a photoelectric, infrared 
reflectance proximity sensor; E18-D80NK, LED sensors 

for stated lights, digits display and ESPino for 

microcontroller board. The connectivity is WiFi which is 

embedded part on board. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figure 2. Device of IoT Counting Can in Production Packaging 

Systems; inside a device box (top) and outside a device box (below) 

 

3.3 Activity Diagram 

The activity diagram as Fig.3 of main four roles are as 

follows.  

 

 
Figure 3. Activity diagram of our system related to user roles 

 

First, the system checks a user account. If the user 

account invalid, user might to register the account. If the 

users have user account, they can log in to the website and 

will see the visualization of counting data. User account 
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will have role to use page in that role. On manager role 
almost like Salesperson role but Salesperson cannot 

monitor counting data. 

 

3.4 Workflow Diagram 

This subsection presents the operation flow of our IoT 

system.  

The flowchart consists of a flowchart of user account 

registration (Fig.4.), generating sale order (Fig.5), daily 

packaging report (Fig.6), Flowchart of daily task list of 

cannery employees (Fig.7), and an Administrator Work 

(Managing users’ account and customer data editing) 
(Fig.8). 

 
Figure 4. Flowchart of User Account Registration 

 

Fig. 4 is shown flowchart of register account. If all data 

correct by data check, this system will record data to 

database. The project starts after register completely and 

fill product system by the Salesperson role. 

 

 
Figure 5. Flowchart of Generating Sale Order 

Fig. 5 is shown flowchart of Salesperson roles. This 
role can add sale order form customer. If all data correct by 

data check, data will record to database. 
 

 
 

Figure 6. Flowchart of daily packaging report 

 

Fig. 6 is shown flowchart of daily packaging report. 

Report has processed starting form selecting data, selecting 
date, then checking data. If data is available, then data has 

been shown, or else print report. 

 

 
Figure 7. Flowchart of daily task list of cannery employees 

 

Fig. 7 is shown flowchart of transferring sale order list 

to job order. Cannery employees enter amount of product 

per packaging. After that, data are presented on the process 

(job order). 
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Figure 8. Flowchart of Administrator Work  

(Managing users’ account and customer data editing) 

 

Fig. 8 is shown flowchart of administrator role on 
editing data page. This role can select user or customer data 

for manage. Finally, data will show by latest updating. 

 

4. RESULTS 

 

In this section, we present the Graphic User Interface (GUI) 

of the can courter website. It consists of home page, sign in 

or sign up page, create a job for generating visualization 

page, my jobs page, my jobs page, the result of data page, 

manage users page for the administrator. 

 

4.1 Home Page 

Administrator and Manager can see all user data and all 

data of can counting process in various time, current 

counting by order in production monitor, and 4-day 
Counting Can performance diagram as shown in Fig. 9. 

 

 
Figure. 9 Home page of Administrator and Manager 

 
After Cannery Employees login to see order list from 

salesperson who fills a sale order. Cannery Employee see 

their jobs on routine work as shown in Fig.10. 

 

 
Figure10. Home page of Cannery Employee 

 

 
Figure 11. Home page of Salesperson for sale order management 

 

After salesperson login to system will redirect to 

homepage. This page will display about adding sale order 

page as shown in Fig.11. 
 

4.2 Visualization of Analysis 
 

We prepare the performance of 4 days counting system. 

 

 
Figure 12. Analysis chart of 4-day counting can performance 

 
% MATLAB Code in ThingSpeak of Fig. 12: Analysis chart 

of 4-day counting can performance 

% Read counting data from a ThingSpeak channel for four 

seperate days  

% and visualize the data in a single plot using the 

PLOT function.  

 

% This channel contains data from the MathWorks 

Counting Can Station,  

%located in PSU’s ICT project room. The data is 

collected once every second.  

% Field 1 (3th in physical cloud storage) contains 

counting can data.  

 

% Channel ID to read data from  

readChannelID = xxxxx;  

% Counting Can Field ID  

myFieldID = 1;  

% One day date range 

oneDay = [datetime('yesterday') datetime('today')]; 

 

% Channel Read API Key  

readAPIKey = 'xxxxxx';  

 

% Read Counting Can Data.  
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CanDay1 = 

thingSpeakRead(readChannelID,'Fields',myFieldID, ... 

                                 'dateRange', oneDay, 

'ReadKey',readAPIKey);  

CanDay2 = 

thingSpeakRead(readChannelID,'Fields',myFieldID, ... 

                                 'dateRange',oneDay-

days(1),'ReadKey',readAPIKey);  

CanDay3 = 

thingSpeakRead(readChannelID,'Fields',myFieldID, ... 

                                'dateRange', oneDay-

days(2),'ReadKey',readAPIKey);  

CanDay4 = 

thingSpeakRead(readChannelID,'Fields',myFieldID, ... 

                                 'dateRange', oneDay-

days(3), 'ReadKey',readAPIKey);  

                             

% Create array of durations  

myTimes1 = minutes(1:length(Day1)); 

myTimes2 = minutes(1:length(Day2)); 

myTimes3 = minutes(1:length(Day3)); 

myTimes4 = minutes(1:length(Day4)); 

 

% Visualize the data 

%Plot the graph 

plot(myTimes1, CanDay1, myTimes2, CanDay2, myTimes3, 

CanDay3, myTimes4, CanDay4); 

 

% legend setting  

lgd=legend({'Today','D-1','D-2','D-

3'},'Location','northwest','Orientation','horizontal'); 

lgd.FontSize = 10; 

lgd.Title.String = 'Days'; 

lgd.NumColumns = 2; 

legend boxoff    

 

xlabel('Minutes'); 

ylabel('Counting (Cans)'); 

title('4-Day Counting Can Performance'); 

 

 

4.3 Sign up or Sing in Page 
 

 
 

Figure 13. The sign in page 

 

If users are already registered to this system, they can sign 

in for access to the website. If users are new, they can click 

the “Register” button for creating a new user account to 

become a member. Notably, only manager position can 

select many roles of Manager pages, Salesperson pages and 

Cannery Employee pages for maintenance user roles as 

shown in Fig. 13. For administrators, they can see all roles’ 

webpages in the system. 

 

 

4.4 Administrator Role’s Pages 
 

 
Figure 14. Manage user list 

 
Figure 15. Manage customer list 

 

Fig. 14 and 15 are shown the managing user and customer 

list respectively. These functions are presented the 

overview of collecting data in database. Administrator can 

manage the data (insert, delete, and update) in database 

 

4.5 Manager Role’s Pages 
 

 
Figure 16. Home page of Manager 

 

Fig.16 is shown Homepage of manager role. A dashboard 

is displayed in a main page and several menus in navigator 

bar. The top part shows the current counting can process. 

The below part shows the number of packages counting by 

hourly period, the number of cans from starting of a day, 

and the 4-day counting can performance comparison.  
 

 
Figure 17. Select date on table can export to filename.csv 

 

If users would like to export the summary of daily 

counting can, they can select date interval on calendar UI 

as shown in Fig.17 and export to a comma-separated values 

(CSV) file which names filename.csv as shown in Fig.18. 
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Figure 18. CSV report 

 

 
Figure 19. Report of daily package units in PDF form of Manager role 

 

Manager role can print the daily package units’ report 

in PDF file and attach to each package before transport to 

customer. The report in Fig.19 is shown the list of product 

packaging and number of products comparing to sale order 

units. 

4.6 Cannery Employee Role’s Pages 
 

 
Figure 20. User interface of cannery employee’s daily job   

 

Daily task displays for cannery employee which sale orders 

will be transferred to product packaging process. This page 

is shown in real time packaging process. If each order on 

the top record has already processed successfully, it will 

appear the next processing order as shown in Fig.20.  

 A dashboard (Fig.21) of cannery employee is shown a 

bar graph of currently counting number on the top, line 

graph shows counting units accumulating in hourly period 

at the bottom left, and real time daily counting number at 

the bottom right. 

 
 

 
 

Figure 21. A dashboard of cannery employee 

 

 
 

Figure 22. The finished package Report 

 

When end of day or end of customer’s packaging 

process, this page (Fig.22) will show product in order to 

which list of customers selected. Checking box in front of 

each row means selecting data to export a report in PDF 

type as shown in Fig.23. 

 

 
 

Figure 23. Report of daily package units in PDF form printed by 

cannery employee. 

 

Report of daily package units (Fig.23) can be printed 

in PDF file by cannery employee with automatically 

retrieved user name from system and manager could sign it 

before transportation process to customer. This point makes 

this report different from a same report that printed by 

Manager role (Fig.19). This report shows the same data that 

is list of packaged products compared to sale order units 

and amount of each product. 

 

 

465



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

4.7 Salesperson Page 
 

 
Figure 24. Add new customer data 

 

New customers can be added by entering client profile that 

is in salesperson role as shown in Fig.24. After that, all data 

will be recorded to database for creating order in our system 

in next time. 

 

 
Figure 25. Adding Sale Order 

 

Adding customer order is shown in Fig.25, this page is 

used for adding sale order by salesperson after creating 

customer profile (Fig.24). This process is an initialize 

process of our system. 

 
Figure 26. List of can products in manufacture 

 
List of products packaging (cans) in manufacture 

(Fig.26) is shown the list of product names in this 
industry/company for creating a sale order in later step. 

 

4.8 Counting Product on Conveyor Testing 

We use the conveyor test controlling by AC Geared Motor 
ESA-U series [7] through speed setting at 10 (maximum 

level). At least, the space between each package is 3.5 

centimeters. Internet bandwidth is 11.3 Mbps by average. 

The average time of counting data on device display is 

between 1.59 – 1.62 seconds which followed by 

connectivity and speed of conveyor at that moment.  

 

5. CONCLUSIONS 

 

This project is made for counting can in conveyer line of 

production unit packaging. It is an alternative way for 

industry to reduce the cost of hiring people in counting 
process and it will go together with counting value form 

processing machine to increase accuracy option which is 

better than using human for counting. About the speed of 

conveyer and Internet bandwidth in reality situation which 

needs the real-time cloud storage and analytics with in a 

second in Product Packaging Systems. Hence, we use a 

payable ThingSpeak solution to solve this problem. On 

conveyor test case, the device can count the product 

between 1.59 – 1.62 seconds by average with Internet 

bandwidth is 11.3 Mbps and 3.5 centimeters minimum 

space between products. In order to improve IoT device, it 

can be developed and operated the speed of counting and 
transferring data on a further optimization.  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีน าเสนอระบบธนาคารการจัดการขยะชุมชนด้วย
เทคโนโลยี IIOT มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องที่
สามารถคัดแยกและแปรสภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อันได้แก่ ขวด
พลาสติกด้วยวิธีการรีดแบน และขวดแก้วด้วยวิธีการบด ซ่ึงใช้
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ ในการควบคุมการท างาน 
เพื่ อส่ งค่ าปริ มาณน้ าห นัก  และจ านวนเ งินที่ ได้ ผ่ าน เข้ า
โทรศัพท์มือถือ ส าหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ ด้วยเครือข่าย IIOT
ผลการทดลองพบว่า 1. ระบบคัดแยกประเภทของผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม ที่เป็นขวดพลาสติก และขวดแก้ว มีค่าความถูกต้องอยู่
ที่ ร้อยละ 95.00 2. ระบบการแปรสภาพผลิตภัณฑ์ พบว่าการรีด
ขวดพลาสติกชนิด PET สามารถลดขนาดสูงสุดของบรรจุภัณฑ์ได้
ถึงร้อยละ 42.57 ส่วนขวดพลาสติกชนิด HDPE สามารถลด
ขนาดสูงสุดของบรรจุภัณฑ์ได้ถึงร้อยละ 38.33 และประสิทธิภาพ
ในการบดขวดแก้ว มีค่าความผิดพลาดของน้ าหนักหลังการบด
ของบรรจุภัณฑ์สีเขียวร้อยละ 1.62 สีน้ าตาลร้อยละ 0.60 และสี
ใสร้อยละ 0.76 3. ระบบการส่งสัญญาณข้อมูลของผู้ดูแล และ
ผู้ใช้ มีความเสถียร และถูกต้อง 
 
ค ำส ำคัญ: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับอุตสาหกรรม , 
ธนาคารขยะ, การจัดการขยะ 
 

ABSTRACT 
This research presents a community waste management 
banking system using IIOT technology. In order to design and 
build a machine that can sort and transform beverage 
products, including plastic bottles by flat extrusion methods 
And glass bottles by means of grinding Which uses the 
Programmable Logic Controller In work control To send the 
amount of weight And the amount of money that has passed 
into a mobile phone For users and system administrators 
With network IIOT The results showed that  1 . Sorting system 

for beverage products The plastic bottles and glass bottles 
have an accuracy rate of 9 5 . 0 0  percent. 2. Product 
transformation system It was found that PET plastic bottles 
can reduce the maximum size of the packaging by 42.57 %
while the HDPE plastic bottles can reduce the maximum size 
of the packaging up to 38.33 % And the efficiency of grinding 
glass bottles 1.62 % of green packaging weight, 0.60 % brown 
color and 0.76 % clear color. 3. The signal system of carers 
and users is stable and accurate. 
 
Keywords: IIOT, Waste Bank, Waste Management 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เ กิดขึ้นของประเทศไทย 
พบว่าในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นจาก
แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยชุมชนต่างๆ มีประมาณขยะมูลฝอย 
27.93 ล้านตัน หรือประมาณ 76,529 ตันต่อวัน ซ่ึงใน 1 คนจะมี
ปริมาณขยะที่ถูกทิ้ง 1.15 กิโลกรัมต่อวัน [1] ขยะมูลฝอยชุมชนที่
สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่จะเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ กระดาษ 
พลาสติก และแก้วเป็นหลัก ปัญหาที่พบคือ ขยะมูลฝอยชุมชนที่
มีอยู่ ไม่มีการคัดแยกท าให้กระบวนการท าลาย เป็นไปได้ยากต้อง
มีพื้นที่ จัดเก็บ เพื่อรอท าการคัดแยกก่อน ซ่ึงส่งผลมาจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมในการทิ้งขยะแบบไม่คัดแยก
ท าให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น จึงควรมีการปลูกฝังจิตส านึกใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  
 ดังน้ัน ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นการลดพื้นที่ในการ
จัดเก็บ และการน าขยะที่สามารถมาท าการรีไซเคิ ลไปใช้
ประโยชน์ ในการสร้างพฤติกรรมให้กับประชาชนในการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง ต้องมีสิ่งที่กระตุ้นที่จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม
ดังกล่าวได้ ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องที่เป็นระบบธนาคาร ขยะ 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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เพื่อให้ผู้น าขยะมาทิ้งสามารถแลกเป็นมูลค่าเงินได้  ซ่ึงในปัจจุบัน 
มีเครื่องรับซ้ือบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก [2], [3]  

คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง จึงมีแนวความคิดที่จะสร้างเครื่องคัดแยกขยะและท าการ
แปรสภาพ เช่น ขวดพลาสติกจะท าการรีด ส่วนขวดแก้วจะท า
การบด พร้อมกับมีระบบธนาคารรับซ้ือ ที่มีการแจ้งเตือนผ่านผู้ใช้
ถึงจ านวนเงินที่ได้ขายขยะรีไซเคิล ด้วยระบบ IIOT (Industrial 
Internet of Thing) เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชุมชน 

 
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 

2.1 เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพ ของระบบธนาคารการ
จัดการขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยี IIOT 
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพในการคัดแยก และการแปรสภาพของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
 

3.ทฤษฏแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 3.1.1 ระบบ IIOT คือ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับ
อุตสาหกรรม เป็นรูปแบบเดียวเช่นเดียวกับ IOT เพียงแต่ใช้ใน
ระบบอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบการผลิต, การขนส่ง, การซ่อม
บ ารุงเครื่องจักร และการใช้พลังงาน เป็นต้น ซ่ึง IIOT จะท างาน
โดยตรงต่อระบบอัตโนมัติ, การผลิตแบบอัจฉริยะ, การจัดการ
ทางด้านต้นทุนและก าไร รวมถึงการพัฒนาไปยังวิธีการให้บริการ
แก่ลูกค้า รวมทั้งการสร้างลูกค้าในรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย [4] ในงานวิจัยน้ีได้ใช้ V-Box รุ่น S-00 
เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย ที่ใช้ CPU CortexA8 600 MHz 
มี RAM ขนาด DDRIII 128 MB เป็นตัวประมวลผล [5] 
 3.1.2 ธนาคารขยะรี ไซ เคิ ล  คื อ  รูปแบบห น่ึง ในการ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริม การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี การ
จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นมาเพื่อน าวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ส่งผลท าให้ปริมาณขยะ
ลดลง โดยการคัดแยกที่ดีจะช่วยท าให้เพิ่มมูลค่าของขยะมูลฝอย
ได้ [6] 
 3.1.3 โ ป ร แ ก ร ม เ ม เ บิ ล ล อ จิ ก ค อ ล โ ท ร ล เ ล อ ร์  
(Programmable logic Control : PLC) เป็นอุปกรณ์ควบคุม
การท างานของเครื่องจักรหรือกระบวนการท างานต่างๆ         
ส่วนมากใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซ่ึงในปัจจุบัน พี
แอลซีใช้งานได้มากกว่าวงจรรีเลย์ เน่ืองจากใช้งานได้ง่าย และ
สามารถต่อเข้าอุปกรณ์ อินพุต, เอาต์พุต ที่ต่อออกไปใช้งานได้
ทันที ตัวสวิทซ์ต่างๆ ต่อเข้ากับอินพุต ส่วนเอาต์พุตต่อออกไปใช้
ควบคุมการท างานอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ซ่ึงเราสามารถสร้าง
วงจรการออกแบบของการควบคุม โดยการป้อนโปรแกรมค าสั่ง
เข้ าไปในPLC [7] งานวิจัย น้ีได้ ใช้  PLC ของ Wecon LX3V-

1616MT-A มีพอร์ตอินพุต จ านวน 16 พอร์ต และเอาต์พุต 
จ านวน 16 พอร์ต [8] 
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล และคณะ [9] ได้ศึกษาต้นแบบ
เครื่องรับซ้ือบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลส าหรับโครงการธนาคารขยะ ซ่ึง
น าระบบปฏิบัติการลินุกซ์ดิสทริบิวชัน ควบคุมการท างานด้วย
บอร์ด Arduino ซ่ึงสามารถคัดแยกบรรจุภัณฑ์ แบบอลูมิเนียม 
เหล็ก และพลาสติกขนาดต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับเป็น 
Infrared Sensor, Analog Proximity, Capacitive Proximity, 
Barcode Reader และ  Load Cell ในการคัดแยก และชั่ ง
น้ าหนัก พบว่า มีการคัดแยกประเภทกระป๋องขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่ และขวดพลาสติก มีค่าเฉลี่ยของการคัดแยกอยู่
ที่ ร้อยละ 99.60 ส่วนประสิทธิภาพในการบีบอัดลดขนาด มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 54.33 ซ่ึงพบข้อผิดพลาดที่ที่เกิดจากการอ่านค่า
จากตัวเซ็นเซอร์ชนิด Capacitive Proximity ที่ไม่สามารถตรวจ
พบขวดพลาสติกที่มีขนาดบาง และน่ิมได้ 
 Noor และ Rabee [10] ได้ศึกษาต้นแบบถังขยะรีไซเคิล
อัจฉริยะซ่ึงใช้ระบบ Wi-Fi และ IOT โดยถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะ
มีการน าบอร์ด Arduino Mega มาใช้ร่วมกับ Wi-Fi CC3000     
ที่มีการท างานผ่านระบบ Wi-Fi และการน าเทคโนโลยี IOT มาใช้
ร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงมีระบบอัลตร้าโซนิคเป็น
อุปกรณ์ตรวจจับคนที่เข้ามาใช้ถังขยะ เพื่อให้ถังขยะเปิดออก  
และมีหลอด LED เป็นตัวแสดงผล การท างานของระบบเป็นแบบ
เรียลไทม์ ซ่ึงสามารถส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยระบบมี
ความแม่นย าในการรับส่งข้อมูลสูง มีข้อเสนอแนะคือ ควรมีระบบ 
GPS ที่แสดงต าแหน่งของที่อยู่ของถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะ        
และมีระบบการบันทึกเวลา และจ านวนเงิน 
 Fady E. F. Samann  [11] ได้ศึกษาการออกแบบและการ
ใช้งานถังขยะอัจฉริยะ งานวิจัยน้ีใช้ Arduino Nano board  
และ Ultrasonic Sensor เป็นการตรวจจับระดับความหนาแน่น
ของภาชนะบรรจุภายในถัง ถ้าถังขยะเต็มจะส่งข้อความแจ้งเตือน
ไปยังผู้ใช้งาน ระบบน้ีจะใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาเก็บไว้
ในแบตเตอรี่ชนิด Lithium และมีการบันทึกข้อมูลโดยใช้ PIR 
Sensor ไปยังหน่วยความจ า และส่งข้อความเสียงแจ้งเตือนผ่าน
ล าโพง ผลการทดลองพบว่าถังขยะอัจฉริยะมีประสิทธิภาพที่น่า
พึงพอใจ ซ่ึงมีต้นทุนการติดตั้งที่ต่ า สามารถท างานกลางแจ้งและ
ในร่มได้เป็นอย่างดี มีการบ ารุงรักษาที่ต่ า มีการออกแบบที่ใช้งาน
ง่าย มีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการแนะน าการใช้งานในระบบมือ
ถือที่เข้าใจได้ง่าย มีระบบการบอกต าแหน่งที่ตั้งของถังขยะ และ
ไม่สามารถส่งสัญญาณแจง้เตือนได้เม่ืออยู่ระยะไกล กรณีที่ถังเต็ม 
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4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เพื่อ
น ามาออกแบบ และสร้างระบบธนาคารการจัดการขยะชุมชน
ด้วยเทคโนโลยี IIOT ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมในชุมชน 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยดังน้ี 

 
4.1 การออกแบบเครื่อง 
 คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบเครื่องคัดแยกขยะ และแปร
สภาพขยะ โดยถ้าเป็นขวดพลาสติกจะท าการรีด ส่วนขวดแก้วจะ
ท าการบด ซ่ึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ มาช่วยในการ
ออกแบบเครื่อง ขนาดของเครื่องมีความยาว 2.40 เมตร ความ
กว้าง 1.10 เมตร และความสูง 2.00 เมตร ดังภาพที่ 1   และ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 1 เครื่องคดัแยกและแปรสภาพขยะ (ภายใน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กลไกเครื่องคัดแยกและแปรสภาพขยะ 
 

4.2 การออกแบบโครงสร้างระบบธนาคารการจัดการขยะ
ชุมชนโดยเทคโนโลยี IIOT 
 เป็นการน าโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (PLC) มา
ควบคุมการท างานของ อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ (Sensor)  
เครื่องชั่งน้ าหนัก (Load Cell)  และหน้าจอแสดงผล (HMI) 
จากน้ันสั่งการให้มีการประมวลผลให้มอเตอร์  (Motor) และ 
กระบอกสูบ (Cylinder) ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยใน
การคัดแยกและแปรสภาพประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจะมี
การแสดงผลข้อมูลทั้งหมดที่หน้าจอของผู้ใช้งาน และส่งสัญญาณ

บนเครือข่าย IOT ในการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ระบบอีกทาง กรณี
เครื่องมีเหตุขัดข้องระบบจะแสดงสถานะที่ เครื่องพร้อมส่ง
สัญญาณไปยังผู้ดูแลระบบ เพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลระบบด าเนินการ
แก้ไขทันที ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 โครงสร้างระบบธนาคารการจัดการขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยี IIOT 

  
4.3 ระบบการคัดแยกของระบบธนาคารการจัดการขยะชุมชน
โดยเทคโนโลยี IIOT  

รูปแบบการท างานของระบบผู้ใช้งานจะสามารถเลือกเมนูใน
การจ าหน่ายขวดได้ 2 ระบบ คือ ขวดแก้วและขวดพลาสติก โดย
ขวดแก้วที่น ามาจ าหน่ายน้ันจะมีทั้งหมด 3 สี คือ สีเขียว สีน้ าตาล 
และสีใส เครื่องจะท าการคัดแยกด้วย Spectrum Sensor Type 
LR-W500 (C) (ก) ก่อนจึงท าการบดเพื่อลดขนาดการจัดเก็บ
เช่นเดียวกันกับขวดพลาสติก ซ่ึงมีการแยกประเภทขวด 2 
ประเภท คือ PET และ HDPE โดยใช้ Photoelectric Sensor 
Optic Type DR-Q400TP(E) (ข) เม่ือคัดแยกแล้วจึงท าการรีด
ขวดให้แบน ก่อนส่งไปจัดเก็บเพื่อแยกประเภทขวด ขณะเดียวกัน
ระบบจะท าการบันทึกประเภทขวด แต่ละประเภทที่ผ่านการบด
และรีดมี Single Point Load Cell SP8 10 kg  ในการชั่งน้ าหนัก 
(ค) เม่ือจ านวนน้ าหนักของกล่องที่ใช้ในการจัดเก็บเกินเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยเกณฑ์ที่ก าหนด คือขวดแก้วน้ าหนักไม่เกิน 20 
กิโลกรัม และขวดพลาสติกน้ าหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม หากน้ าหนัก
ของกล่องถึงเกณฑ์ที่ก าหนดระบบจะส่งข้อความไปยังผู้ดูแล
ระบบ เพื่อแจ้งผู้ดูแลให้มีการน าขวดออกจากกล่องเพื่อรับซ้ือ
ขวดในครั้งต่อไปดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 อุปกรณ์การคัดแยกและการชั่งน้ าหนัก 
 

(ข) เซนเซอร ์
ตรวจจับขวดพลาสติก 

(ก) เซนเซอร์ 
ตรวจจับขวดแก้ว 

(ค) โหลดเซลล์ 
ชั่งน้ าหนัก 
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ภาพที่ 5 แผนผังระบบการคัดแยกของระบบธนาคาร 

การจัดการขยะชุมชนด้วยเทคโนโลย ีIIOT 
 
4.4 การออกแบบล าดับการท างานของธนาคารการจัดการขยะ
ชุมชนด้วยเทคโนโลยี IIOT  
 เม่ือป้อนขวดแก้วเข้าสู่เครื่อง สายพานจะล าเลียงเพื่อขนถ่าย
ขวดไปยังเครื่องชั่งน้ าหนัก เพื่อตรวจสอบน้ าหนักของขวด ไม่ให้
เกินเกณฑ์ที่ก าหนด กรณีที่น้ าหนักเกินก าหนด แสดงว่าขวดมี
สิ่งเจือปน เช่น น้ าหรือวัตถุอ่ืนๆ เครื่องจะส่งขวดคืนและแจ้ง
เตือนผู้ใช้ระบบมีการตรวจสอบ หากน้ าหนักของขวดอยู่ในเกณฑ์
ที่ก าหนด เซ็นเซอร์ จะท าการคัดแยกสีของขวด เพื่อส่งไปยัง
เครื่องบดขวดและจัดเก็บในกล่องของสีขวดน้ันๆ ในขณะเดียวกัน
ขวดพลาสติก จะมีการท างานเช่นเดียวกับขวดแก้วแตกต่างกัน
เพียง น้ าหนักของขวดต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด ดังภาพที่ 6 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ล าดับการท างานของเครื่องคัดแยกและแปรสภาพ 

 
4.5 การออกแบบการเช่ือมต่ออุปกรณ์กับ PLC 
 เป็นการน าอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบคัดแยกมาเชื่อมต่อกับ PLC โดย ใช้
แรงดันไฟ 220 VAC มาจ่ายเข้าที่ตัว PLC โดย Input จะจ่ายไฟ +24 VDC 
และ Output จะจ่ายไฟ -0 VDC ซ่ึงอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อมี สวิตช์เพื่อ 
เปิด/ปิด และรีเซตเครื่อง มีการใช้รีเลย์ และแมกเนติก คอนแทคเตอร์ มา
ช่วยตัดต่อการท างานของมอเตอร์สายพานล าเลียง กับมอเตอร์ตัวบดขวด 
มีการคัดแยกขวดโดยใช้เซนเซอร์ และดันชิ้นงานด้วยกระบอกสูบ โดยมีการ
บอกจ านวนของขวดที่คัดแยกได้ด้วยฟังก์ชัน COUNT ดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PLC ของระบบธนาคาร 
การจัดการขยะชุมชนด้วยเทคโนโลย ีIIOT 

 
4.6 การออกแบบส่วนโปรแกรม และแสดงผลของธนาคารการ
จัดการขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยี IIOT  
 ขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการท างานของระบบ PLC 
จะควบคุมการท างานของ V-Box เพื่อส่งถ่ายข้อมูลไปบันทึกยัง
ฐานข้อมูล โดยการใช้ Cloud ซ่ึงเป็นการให้บริการทางด้าน IT  
ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่จ ากัดสถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว เหมาะส าหรับการรับส่งข้อมูลไป
ยังผู้ใช้งาน ซ่ึงข้อมูลที่ส่งไปได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน  
วัน/เดือน/ปี, เวลา, น้ าหนักขวดที่น ามาขาย และจ านวนเงินที่ได้
จากการขาย แต่ในส่วนข้อมูลของผู้ดูแลระบบจะเป็นการแจ้ง
เตือนเม่ือระบบเกิดเหตุขัดข้อง เช่น กล่องเก็บขวดเต็ม              ก็
จะแสดงผลบนหน้าจอมือถือ ว่ากล่องใส่ขวดชนิดใดเต็ม เพื่อ
ด าเนินการน าขวดออกต่อไป ดังภาพที่ 8  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 โปรแกรมการท างานของระบบ 
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5. ผลการวิจัย 
 ในการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของระบบธนาคาร
การจัดการขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยี IIOT มีผลการทดลองอยู่
ด้วยกัน 3 ส่วน ดังต่อไปน้ี 
 
5.1 ผลการทดลองการคัดแยกประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
 การทดลองการคัดแยกประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผ่าน
ระบบตรวจจับ โดยท าการทดลอง กับประเภทขวดพลาสติก PET 
ขนาด  1,250 มิลลิ ลิ ต ร , ขวดพลาสติก  HDPE ขนาด  830 
มิลลิลิตร , ขวดแก้วสีเขียว ขนาด 620 มิลลิลิตร , ขวดแก้วสี
น้ าตาล ขนาด 630 มิลลิลิตร และขวดแก้วสีใส ขนาด 700 
มิลลิลิตร จ านวนประเภทขวดละ 20 ขวด พบว่า เครื่องสามารถ
คัดแยกได้ร้อยละ 95.00 
5.2 ผลการทดลองการแปรสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
 การทดลองการแปรสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เพื่อลด
พื้นที่ ในการจัดเ ก็บ โดยที่ขวดพลาสติก PET ขนาด 1,250 
มิลลิลิตร ซ่ึงมีขนาดก่อนรีด ส่วนบน 26 มิลลิเมตร ส่วนกลาง 87 
มิลลิเมตร และส่วนล่าง 89 มิลลิเมตร และขวดพลาสติก HDPE 
ขนาด 830 มิลลิลิตร ซ่ึงมีขนาดก่อนรีด ส่วนบน 42 มิลลิเมตร 
ส่วนกลาง 72 มิลลิเมตร และส่วนล่าง 73 มิลลิเมตร จะผ่าน
กรรมวิธีการรีด จ านวนอย่างละ 20 ขวด หลังการรีดจะเป็นดัง
ภาพที่ 9 จากน้ันท าการวัดขนาดความหนาหลังท าการรีด ได้     
ผลการทดลองดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

      (ก) ขวด PET         (ข) ขวด HDPE 
ภาพที่ 9 ลักษณะของขวดพลาสติกก่อน และหลังรีด 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการรีดขวดพลาสติก PET 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
หลังรีด ค่าที่สามารถรีดได้ 

บน กลาง ล่าง บน กลาง ล่าง 
25.65 35.02 39.45 0.13 57.10 42.57 

 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการรีดขวดพลาสติก HDPE 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
หลังรีด ค่าที่สามารถรีดได้ 

บน กลาง ล่าง บน กลาง ล่าง 
35.39 49.21 36.13 12.8 28.13 38.33 

 
 การทดลองการแปรสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภท 
ขวดแก้วสีเขียว ขนาด 620 มิลลิลิตร, ขวดแก้วสีน้ าตาล ขนาด 
630 มิลลิลิตร , และขวดแก้วสีใส ขนาด 700 มิลลิลิตร ซ่ึงมี
น้ าหนักก่อนบด สีเขียว 474 กรัม สีน้ าตาล 388 กรัม สีใส 437 
กรัม จ านวนประเภทขวดละ 20 ขวด ด้วยวิธีการบดซ่ึงก่อนบด
จะท าการชั่งน้ าหนักก่อน จากน้ันจึงท าการบดและชั่งน้ าหนักขวด
หลังบด ดังภาพที่ 10 ผลการทดลองดังตารางที่ 3 

ภาพที่ 10  ลักษณะขวดแก้วก่อน และหลังบด 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองคา่ความผดิพลาดหลังการบดของขวดแก้ว 

 
5.3 ผลการทดลองการส่งสัญญาณข้อมูลไปยังผู้ใช้ระบบ 
การทดลองการรับส่งสัญญาณข้อมูลผ่านระบบ IIOT ระหว่างผู้ใช้
ระบบและผู้ดูแลระบบ ซ่ึงมีการติดตั้งหน้าจอส าหรับการใช้งาน 
และแสดงผลการท างานที่เครื่อง ดังภาพที่ 11  ขณะเดียวกัน
ระบบจะท าการส่งค่าหลังการใช้งานไปยังหน้าจอมือถือขอผู้ใช้
ระบบ ดังภาพที่ 12 ผลการทดลองส่งข้อมูลผ่านระบบ IIOT โดย
เครื่องคัดแยกสามารถระบุตัวตนผู้ใช้งาน และปริมาณน้ าหนัก
ของขยะรีไซเคิลที่รับเข้ามา และแสดงค่าเป็นตัวเลขไปยังระบบ
มือถือของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
 
 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
สีเขียว สีน  าตาล สีใส 

กรัม ร้อยละ กรัม ร้อยละ กรัม ร้อยละ 
7.67 1.62 2.33 0.60 3.33 0.76 
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ภาพที่ 11 ลักษณะหน้าจอของผู้ใช้ระบบ และผู้ดูแลระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 12 ลักษณะหน้าจอบนมือถือของผู้ใช้ระบบ 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

ผลการทดลองระบบธนาคารการจัดการขยะชุมชนด้วย
เทคโนโลยี IIOT พบว่า เครื ่องมีความสามารถในการคัด
แยกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ได้ถึงร้อยละ 95.00 ประสิทธิภาพ
ในการรีดขวดพลาสติกชนิด  PET สามารถลดขนาดสูงสุดของ
บรรจุภัณฑ์ ได้ถึง 42.57 ส่วนขวดพลาสติกชนิด HDPE สามารถ
ลดขนาดสูงสุดของบรรจุภัณฑ์ 38.33 และประสิทธิภาพในการ
บดขวดแก้ว มีค่าความผิดพลาดของน้ าหนักหลังการบดของ
บรรจุภัณฑ์สีเขียวร้อยละ 1.62 สีน้ าตาลร้อยละ 0.60 และสีใส 
ร้อยละ 0.76 ในส่วนของการส่งข้อมูลเข้าระบบ IIOT เพื่อส่ง
ข้อมูลการใช้ระบบไปยังผู้ดูแล และผู้ใช้งานระบบ สามารถส่ง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ควรท าระบบร ีดให้มีก าลังการรีดเพิ่มขึ้น เน่ืองจากขวด
พลาสติกประเภท HDPE มีความหนาสูงจึงท าให้ขวดน้ันถูกรีดลด
ขนาดเพียงเล็กน้อย  
 7.2 ควรมีการแกะฉลากผลิตภัณฑ์ของขวดแก้วออกก่อนท า
การบด เน่ืองจากกาวที่ติดอยู่กับฉลากมีความเหนียว เม่ือขวดถูก
บดส่วนที่ไม่ได้ติดฉากน้ันแตกเป็นเศษแก้ว แต่ส่วนที่ติดกับฉลาก
น้ันติดกันเป็นก้อน 
 7.3 ควรหาวัสดุที่สร้างเครื่องให้มีน้ าหนักเบา และลด
ปริมาณเสียงขณะเครื่องท างาน เพื่อความสะดวกต่อการขนย้าย
และลดเสียงที่ท าให้เกิดความร าคาญ 
 7.4 ควรเพิ่มขนาดของกล่องเก็บขวดแต่ละกล่องให้มีขนาด
เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้เก็บขวดได้ในปริมาณมากขึ้น 
 7.5 บริเวณที่ติดตั้งของเครื่องควรมีสัญญาณแครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่เสถียร 
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แอพพลิเคช่ันการจัดการเคร่ืองให้อาหารปลาในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีเป็นการน าเสนอแอพพลิเคชั่นการจัดการเครื่องให้
อาหารปลาในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมา
เพื่อสร้างเครื่องให้อาหารปลาที่สามารถจัดการกับปัญหาในการ
เลี้ยงปลาสวยงามและส่งผลกระทบต่อน้ าในตู้ปลาอีกทั้งยังช่วย
จัดการการเลี้ยงปลาสวยงามที่ถูกวิธีอีกด้วย  และใช้บอร์ด 
Adriano Uno R3 มอเตอร์เซอร์โว โมดูลบลูทูธ มาประกอบ   
ต่อเป็นวงจร พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C ส าหรับ Arduino      
ผลการทดลองพบว่าแอพพลิเคชั่นควบคุมเครื่องให้อาหารปลา  
ในระบบ ปฏิบั ติ การแอนดรอยด์ สามารถน าไปประยุกต์            
ใช้ ได้ จ ริ ง ใน ก าร เลี้ ย งป ล าส วย ง าม  แ ล ะ ช่ วย อ าน ว ย             
ความสะดวกในการให้อาหารปลาสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่น      
ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
ค ำส ำคัญ: แอพพลิเคชั่น, เครื่องให้อาหารปลา, ภาษา C ส าหรับ 
Arduino 
 

ABSTRACT 
This article is an introduction to the application 
management fish feeder with android operating 
system. That has been invented in order to create a 
fish feeder that can handle the problem of raising 
beautiful fish and affecting the water in the aquarium, 
as well as helping to manage the ornamental fish 
properly and use the Arduino R3, servo motor device 
and Bluetooth module to assemble into circuit and 
develop programs with C language for arduino. The 
result shows that the application management fish 
feeder with android operating system can be applied 
to practical use in raising ornamental fish and help 
facilitate the feeding of through the application on the 
system Operating android. 

Keywords: Application, Fish Feeder, C language        
for Arduino 
 

1. บทน า 
การเลี้ยงปลาขนาดเล็กส่วนใหญ่มีความนิยมมากเน่ืองจากมีความ
งดงาม อ่อนช้อย ท าให้ผ่อนคลาย การเลี้ยงปลาหรือสัตว์เลี้ยง
ชนิดไหนก็ตามจ าเป็นต้องให้อาหาร แต่ถ้าหากขาดการดูแลใน
การให้อาหาร สัตว์เลี้ยงอาจจะอดอาหารจนตายได้ หรือถ้าหาก
ให้เยอะเกินไป เพื่อให้อ่ิมไปหลายวันสัตว์เลี้ยงอาจจะกินเยอะจน
ท าให้ท้องแตกตายได้ ดังน้ันในหน่ึงวันควรจะให้อาหารในปริมาณ
ที่พอเหมาะ ไม่ควรจะให้ในปริมาณที่ เกินความต้องการโดย
ธรรมชาติของปลา เพราะอาจจะท าให้รูปทรงโครงสร้างของปลา
เสียรูปได้ และถ้าให้มากจนเหลือจะท าให้น้ าเสียเร็วในกรณีที่
ระบบกรองไม่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสีย จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ควรให้อาหารแบบพอดีๆ โดยทั่วไปแล้วการให้อาหาร
ในปริมาณที่เหมาะสมคือการให้อาหารที่ไม่มากเกินไปจนเหลือ 
โดยเริ่มสังเกตจากปลาที่กินไม่หมด และตักอาหารที่เหลือออก
หลังจากให้อาหาร 15-20  นาที  เพื่อป้องกัน ปริมาณอาหารที่
เหลือ อาจแสดงถึง การให้อาหารที่มากเกินความจ าเป็น สภาวะ
แวดล้อมเปลี่ยน หรือ ปลามีอาการป่วย [1] 

การให้อาหารปลาจึงจ าเป็นต้องให้อาหารในปริมาณที่
พอเหมาะ จ านวนครั้งที่ให้ต่อวัน หากมีปลาเป็นจ านวนมาก มี
จ านวนหลายตู้ อาจท าให้ขาดการดูแลให้อาหารไม่ทั่วถึงหรือให้
ครบทุกตู้  เครื่องให้อาหารปลาควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่นใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถเลือกได้ว่าจะให้อาหารปลา
ตู้ไหน หรือจะให้ทุกตู้ ในเวลาเดียวกันพร้อมกันทุกตู้  ช่วยลด
ปัญหาในการลืมให้อาหารปลาให้แก่ผู้เลี้ยงปลา [2] 

ดั้ ง น้ัน จึ งมีความสนใจในการสร้างแอพพลิ เคชั่ น        
การจัดการเครื่องให้อาหารปลาในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์       
ที่สามารถจัดการกับปัญหาในการเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อน ามาใช้
งานในชีวิตประจ าวัน 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นการจัดการเครื่องให้อาหารปลาใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการเลี้ยงปลาสวยงามเรื่องการให้อาหาร 

 
3. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ระบบที่ออกแบบขึ้น ได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆดังต่อไปน้ี 
3.1.1 Arduino [3] 

เป็นภาษาอิตาลี ซ่ึงใช้ ในการเรียกโครงการพัฒนา
ไม โค ร ค อ น โท ร ล เล อ ร์  (Microcontroller) ต ร ะ กู ล  AVR      
แบบ Open Source โดยจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้ เริ่มต้นพัฒนา   
สร้างบอร์ดและวงจรขนาดเล็ก ต้นทุนต่ า เพื่ อพัฒนาวัตถุ       
ตอบโต้ แบบพึ่ งพ าต นเอง (Standalone) สามารถพัฒ นา
โป รแ กรม ผ่ าน ระบ บ ได้ ห ล ากห ลาย ระ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร               
ได้ อย่ างง่ายดาย  ใช้พื้ นฐานของภ าษาซีพลัสพลัส (C++)         
เป็ นรูปแบบของโป รแกรมภาษาซีประยุกต์ มี โครงสร้าง         
ของตัวภาษาโดยรวมใกล้เคียงกับภาษาซีมาตรฐาน (ANSI-C) 
นั กพัฒ น าไม่ จ าเป็ นต้ อ งเขี ย น  การค วบ คุ ม เอ งทั้ งหม ด             
สามารถเลือกจากค าสั่งจากโปรแกรมแปลภาษาซี (C-Compiler) 
ท าให้การพัฒนาเป็นไปได้ง่ายมากสุด 
3.1.2 Arduino Sketch [4]  

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโค้ดส าหรับ Arduino จะใช้
ภาษา C/C++ ดั ง น้ันสามารถ เขี ยนโปรแกรมเชิ ง  วัตถุ ได้ 
(Object-oriented Programming/ OOP) สามารถ สร้างและ
ใช้งานคลาส หรือ ออปเจค เก่ียวข้องกับการใช้งาน ฮาร์ดแวร์ต่าง 
ๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์มีชุดค าสั่งส าหรับใช้ งาน ส าหรับ 
Arduino มีการสร้างฟังก์ชัน หรือค าสั่งไว้ให้เรียกใช้ งานหลาย
ค าสั่ง และจัดท าให้อยู่ในรูปไลบลารี่ C++ Library   เพื่อ สะดวก
ต่อการน าไปใช้งาน 
3.1.3 Internet of Thing (IoT) [5]  

Internet of Things (IoT) หรือ อินเทอร์เน็ตเพื่อทุก
สิ่ ง  เป็ นแนวคิด ในการพัฒ นาอุปกรณ์ ที่ ร วมศ าสตร์ทาง
คอมพิวเตอร์หลายด้านผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อน าไปใช้ในการสั่ง
ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นการสั่งผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) 
ได้ทุกน าไปใช้ ในงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการแพทย์  ด้าน
ชีวิตประจ าวัน ด้านโครงข่าย และด้านการเกษตร ในงานแต่ละ
ด้านที่น า IoT ไปใช้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของ
อาชีพหรือหน่วยงานน้ัน ๆ 

3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1 วีระวัฒน์ วานิช ปริญญา (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
การออกแบบระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคารส านักงาน 

แบบชาญฉลาดโดยพิจารณาองค์ประกอบแสงจากธรรมชาติ
พบว่าแสงสว่างภายในอาคารที่มีแสงจากธรรมชาติเข้ามาภายใน
อาคาร แนวความคิดหลักเกิดจากปัญหาจากแสงธรรมชาติที่เข้า
มาภายในอาคารท าให้แต่ละบริเวณการความเข้มแสงไม่เท่ากัน
พบว่าส่วนของห้องที่อยู่ใกล้หน้าต่างน้ันมี ความเข้มแสงสูงเกิน
มาตรฐานในขณะที่อีกส่วนมีความเข้มแสงต่ าเกินมาตรฐาน [6] 
3.2.2 อรพรรณ แซ่ตั้ ง (2560) ได้ ศึกษางานวิจัย เรื่องการ
ออกแบบภายในโรงเรือนส าหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จะมีการติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุมและสั่งการได้ผ่านทางเทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง อาทิ  Microcontroller, Sensor, 
Router, Heater และเครื่องพ่นน้ า โดยจะมีการเลือกใช้อุปกรณ์
ที่มีการติดตั้ง IP Address เพื่อเชื่อมต่อเข้าด้วยกันสัญญาญ Wi-
Fi ซ่ึงแต่ละอุปกรณ์จะมีการตั้งอุณหภูมิและความชื่นที่เหมาะสม
กับการเพาะเลี้ยงเห็ดแครง หากอุณหภูมิและความชื่นเกินกว่า
ที่ตั้งค่าไว้ Microcontroller ที่ เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะท า
การส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยัง Application บนโทรศัพท์ มือถือ
และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องควบคุม ซ่ึงเกษตรผู้เพาะเลี้ยงเห็ด
แครงสามารถควบคุมและสั่งการได้ตลอดเวลา [7] 
 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 
4.1 บอร์ด Arduino Uno R3 [8] 
เป็นบอร์ดอาดุยโน่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เหมาะส าหรับผู้ที่
ต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA328 เป็นซิฟหลัก ใช้แพ็คเกจ
แบบ DIP (Dual lnLine Package) มีช่องทางรับเข้า/ส่งออก
ทั้งหมด 20 ขา แบ่งเป็นดิจิตอลรับเข้า/ส่งออก 16 ขา และ
อินพุตแบบอนาล็อกอีก 6 ขา ใช้ความถี่ 16 เมกะเฮิรตซ์มี USB 
(Universal Serial Bus) เป็นตัวเชื่อมต่อแบบ B หัวต่อไฟฟ้า
กระแสตรง พอร์ตส าหรับโปรแกรมแบบ ICSP (In-Circuit Serial 
Programming) และสวิตช์ส าหรับตั้งค่าใหม่ตัวบอร์ดสามารถ
เลือกแหล่งจ่ายไฟได้อัตโนมัติระหว่างช่องทาง USB กับแหล่งจ่าย
ภายนอก บนบอร์ดอาดุยโน่มีไมโครคอนโทรลเลอร์อีกตัวคือ 
ATMEGA16U2 ท าห น้าที่แปลงช่องทาง USB เป็นช่องทาง
อนุกรม 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 Arduino Uno R3 

ที่มา mcucity.com [9]  
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4.2 มอเตอร์เซอรโว [10] 
เป็นมอเตอร์ที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่ของมัน (State) ไม่ว่า 
จะเป็นระยะ ความเร็ว มุมการหมุน โดยใช้การควบคุมแบบ
ป้อนกลับ (Feedback control) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุม
เครื่องจักรกล หรือระบบการทา งานน้ัน ๆ ให้เป็นไป ตามความ
ต้องการ เช่น  ควบคุมความเร็ว (Speed), ควบคุมแรงบิด 
(Torque), ควบคุมแรงต าแหน่ง (Position), ระยะทางในการ
เคลื่อนที่  (ห มุน ) (Position Control) ของตัวมอเตอร์ ได้ ซ่ึ ง
มอเตอร์ทั่วไปไม่สามารถควบคุมในลักษณะงานเบื้องต้น ได้โดย
ให้ผลลัพธ์ตามความต้องการที่มีความแม่นย าสูงขนาดของ Servo 
Motor จะมีหน่วยในการบอกขนาดเป็นวัตต์เซอร์โวมอเตอร์ของ
พานาโซนิคจะมีขนาดตั้งแต่50W-15kWท าให้ผู้ใช้งานมีความ
หลากหลายในการใช้งาน 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 2 มอเตอร์เซอร์โว 

ที่มา : http://www.microdrive.co.th [10] 
 
4.3 บอร์ดทดลอง (breadboard) [11] 
เป็นบอร์ดที่ ใช้ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะเป็นแผ่น
พลาสติกหนาสีขาว บนแผ่นมีรูเรียงกันจ านวนมาก ภายในรูมี
ตัวน าไฟฟ้าซ่ึงเชื่อมต่อกันในรูปแบบที่ มีการก าหนดไว้ เวลา
ทดลองก็เสียบขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงไปให้ตัวน าภายใน
เชื่อมวงจรถึงกัน และอาจใช้สายไฟเสียบลงรูเพื่อเชื่อมวงจรไฟฟ้า
ได้เช่นกัน ข้อดีของโพโตบอร์ดคือ ไม่ต้องออกแบบแผงวงจรและ
ไม่ต้องบัดกรีแต่มีข้อเสียคือใช้ทดลองวงจรที่ท างานที่ความถี่สูง ๆ 
ไม่ได้เน่ืองมีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนในวงจร การใช้งานแผ่น
โพโตบอร์ด แผ่นโพโตบอร์ด จะเป็นแผ่นที่จะใช้ในการทดลอง
เก่ียวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่ ว ไป  โดยที่แผ่น โพโตบอร์ ด         
จ ะ มี ช่ อ งส า ห รับ ใช้ เสี ย บ ข า อุ ป กร ณ์ ได้ ซ่ึ งก าร ท ด ลอ ง                 
ก า ร ต่ อ ว งจ ร อิ เล็ กท ร อ นิ ก ส์ ที่ ต่ อ กับ แ ผ่ น โพ โ ต บ อ ร์ ด                   
จะท าให้อุปกรณ์ไม่เสียหาย 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 บอร์ดทดลอง 
ที่มา pololu.com [11] 

 
4.4 Adapter [12] 
Adapter คือ หม้อแปลงไฟฟ้า จากไฟฟ้ากระแสสลับ (ไฟบ้าน) ที่
มีค่าความต่างศักย์ 220 โวลต์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่มี
ค่าความต่างศักย์ต่ าลง เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้  
หลักการของอแดปเตอร์แปลงไฟมีดังน้ี 

-ลดระดับแรงดันไฟ 220V ลดลงมาให้ระดับแรงดันต่ าลง 
-ผ่านการเรียงกระแสโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คือไดโอด 
-ผ่านการกรองกระแส โยตัวเก็บประจุหรือวงจรเรียงกระแส 
-สุดท้ายผ่านการเรกกูเลเตอร์ เพื่อท าไฟตรงที่ออกมาให้มี

ค่าที่เรียบและ น่ิงตลอดการท างาน  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 Adapter  
ที่มา : http://www.arduino.codemobiles.com [12] 

 
4.5 โมดูลบลูทูธ [13] 
HC 05  เป็ น โม ดู ล  Bluetooth ที่ ใช้ ง าน ใน ก าร เชื่ อม ต่ อ            
กับ สมาร์ทดี ไว ซ์ต่ าง  ๆ  ให้ สมาร์ทดี ไว ซ์สามารถสื่ อสาร             
กับ ไมโค รคอนโทรเลอร์  (Arduino AVR PIC etc.) ได้ ผ่ าน      
Serial port โมดูลรุ่น HC05 สามารถตั้งให้ใช้งานเป็นได้ทั้งโหมด 
Master (ให้ อุ ป ก ร ณ์ อ่ื น ม าเชื่ อ ม ต่ อ ) แ ล ะ โห ม ด  Slave              
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(เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ืน) การตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ชื่ออุปกรณ์ 
รหัสผ่าน ท าได้ผ่าน AT Command ซ่ึงจะต้องมีการต่อขาพิเศษ
เพื่อให้โมดูลเข้าโหมดการตั้งค่า หรือกดปุ่มบนโมดูลค้างไว้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 โมดูลบลูทูธ 
ที่มา : http://www.arduino.codemobiles.com [13] 

 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

5.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ศึกษาขั้นตอนการท างานของ
แอพพลิเคชั่นการจัดการเครื่องให้อาหารปลาในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล งานวิจัย และ หนังสือ 
5.2 วิเคราะห์โมเดลเครื่องให้อาหารเครื่องให้อาหารปลา โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เอกสารโดยใช้ (Flowchart) เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์การท างาน  
5.3 ออกแบบเครื่องให้อาหารปลาและแอพพลิเคชั่นการจัดการ 
5.4 วิธีสรุปผลแอพพลิเคชั่นการจัดการเครื่องให้อาหารปลาใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
6. ขั้นตอนการด าเนินการ 

แอพพลิเคชั่นการจัดการเครื่องให้อาหารปลาในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์มีขั้นตอนการท างานดังต่อไปน้ี  

6.1 วิเคราะห์ระบบงาน ด้วยผังงาน (Flowchart) 
6.2 ออกแบบวงจรเครื่องให้อาหารปลา 
6.3 ทดสอบการใช้งานแอพพลิเคชั่นเครื่องให้อาหารปลา 
6.4 ผลการทดสอบ 

 
6.1 วิเคราะห์ระบบงาน (Flowchart) 
การท างานของแอพพลิเคชั่นการจัดการเครื่องให้อาหารปลา    
เริ่มจากการออกแบบและจัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อสร้างเครื่องให้
อาหารปลา และแอพพลิเคชั่นการจัดการเครื่องให้อาหารปลา 
จากน้ันทดลองใช้งาน เก็บผลการทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผล

การทดลอง ดังภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6 Flowchart การท างานของแอพพลิเคชั่นการจัดการเครื่องให้
อาหารปลาในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
6.2 ออกแบบวงจรเครื่องให้อาหารปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 วงจรเครื่องให้อาหารปลา 
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6.3 ทดสอบการใช้งานแอพพลิเคชั่นเครื่องให้อาหารปลา 
6.3.1 เข้าแอพพลิเคชั่น FISH FEEDER ในสมาร์ทโฟนที่ใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 8 icon แอพพลิเคชั่น 
 

6.3.2 เข้าหน้าจอหลักของแอพพลิเคชั่น FISH FEEDER เพื่อกด
ค าสั่งที่ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอแอพพลิเคชั่น FISH FEEDER 

6.3.3 กดเลือก เชื่อมต่อบลูทูธ เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องให้อาหาร
ปลาเลือกชื่อ BLUESTICK6530 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 10 หน้าจอแอพพลิเคชั่น FISH FEEDER 

 

 
6.3.4 กดเลือกหน้าหลักเพื่อเข้าหน้าเมนูสั่งการ  
ค าสั่ง Start เริ่มการท างาน 
ค าสั่ง Stop หยุดการท างาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 หน้าหลัก 

6.3.5 กดเลือก icon ค าสั่ง Time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 หน้าค าสั่ง Time 
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6.4 ผลการทดสอบ 
6.4.1 เข้าแอพพลิเคชั่น FISH FEEDER แล้วกดที่ปุ่มเชื่อมต่อ   
บลูทูธเพื่อท าการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับเครื่องให้อาหารปลา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 13 เข้าแอพพลิเคชั่น กดเชื่อมต่อบลูทูธ 
 
6.4.2 จากน้ันเลือกบลูทูธของเครื่องให้อาหารปลาที่ปรากฏใน
หน้าจอ  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 กดเลือกชื่อ บลูทูธ ที่แสดงขึ้นมา 
 

6.4.3 ทดสอบกดสั่ งให้อาหารทันทีผ่านแอพพลิ เคชั่น Fish 
Feeder เม่ือท าการเชื่อต่อบลูทูธแล้วให้กดมาที่หน้าหลักแล้วกด
ปุ่ม Start เม่ือกดแล้วมอเตอร์จะหมุนถาดอาหารที่เจาะรูไว้ท าให้
อาหารปลาหล่นลงในโหลปลา หากกดปุ่ม Stop เครื่องจะหยุด
หมุนทันที 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 15 ทดสอบกด Start และ Stop 
 

6.4.4 ทดสอบการให้อาหารแบบก าหนดเวลา กดไปที่ปุ่ม Time 
เพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าจอ ก าหนดเวลา ผู้ใช้สามารถก าหนดเวลาที่
จะให้เครื่องอาหารปลาท างานเวลาไหน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 16 กด Time ให้อาหารแบบก าหนดเวลา 

 
7. สรุป 

การสร้างเครื่องให้อาหารปลาครั้งน้ี ได้ท าการศึกษาและออกแบบ
แอพพลิเคชั่นการจัดการเครื่องให้อาหารปลาในระปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ให้อาหารปลาโดยการ
สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการเลี้ยงปลาสวยงาม ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการให้อาหารปลาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ
การเลี้ยงปลาสวยงาม 

8. แนวทางในการพัฒนาต่อ 
ผู้วิจัยได้ จัดท าแอพพลิเคชั่นการจัดการเครื่องให้อาหารปลา          
ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แล้วต่อยอดโดยน าไปท าเป็น 
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ขนาดที่สามารถน าไปใช้ได้จริงและน าระบบไปติดตั้งกับตู้ปลา
ส าหรับเลี้ยงปลาสวยงาม เพื่อที่จะสามารถน าไปใช้งานได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
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ระบบการจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์  
Online Bookstore Management System 

 
ปรียามล โคตรบุปผา1 และ *ธิติพร  ชาญศิริวัฒน์1  
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Emails: preeyamol.cCS59@ubru.ac.th, thitiporn.c@ubru.ac.th 
 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์ เพื่อให้การจัดการสินค้าของ
ร้านขายหนังสือให้ดีกว่าเดิม และให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อสินค้าได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยน าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
จัดการข้อมูลหนังสืออย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายได้ โดยใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการ
ฐานข้อมูล และภาษาพีเอชพี (PHP) เขียนค าสั่งการท างานของ
โปรแกรม ระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วนเจ้าของ
ร้าน สามารถจัดการข้อมูลหนังสือ ข้อมูลลูกค้า การสั่งซื้อหนังสือ
ได้ 2) ส่วนของลูกค้าหรือสมาชิก สามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว 
ค้นหาข้อมูลหนังสือ สั่งซื้อหนังสือ ตรวจสอบการจัดส่งหนังสือได้ 
3) บุคคลทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลหนังสือได้  
 
ค ำส ำคัญ: ระบบจัดการร้าน หนังสือ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was purposed to analyze and 
design online bookstore management system for 
management the bookstore better. And allow users to 
buy products quickly and easily by using the computer 
to help manage the book data systematically. The 
system can access information effectively and manage 
data through the network by using MySQL as the 
database management system and PHP language. The 
system consists of 3 parts: 1) Admin: can management  
information books, customer data, detail order, 2) 

Member: can edit profile, search books detail, order 
books and check list of order, 3) Individuals: can find 
books.  

 
Keywords: Management System, Books 
 

1. บทน า 
การประยุกต์สื่ออินเตอร์เน็ตมาใช้ในการด าเนินธุรกิจการค้า หรือ
เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่นิยมกันมาก ณ ปัจจุบันคือ การ
ซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต การหันมาใช้เว็บสื่อกลางทาง
การค้ามากยิ่งขึ้น  เป็นสื่อกลางในการรวบรวมสินค้าและผู้ซื้อ
ผู้ขายไว้ในเว็บไซต์เดียว เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อซ้ือ-
ขาย ท าให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายและสามารถจ ากัด
ขอบเขตข้อมูลให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ตามการจัด
กลุ่มสินค้าของผู้ให้บริการแหล่งข้อมูลออนไลน์นั้นๆ จึงเป็น
เสมือนสื่อกลางในการโฆษณาและเชื่อมโยงข้อมูล หรือความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายโดยตรง 
พร้อมทั้งสามารตอบสนองต่อความต้องการของตลาดย่นเวลาใน
การน าสินค้าเข้าสู่ตลาด ท าให้สามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว 

ปัจจุบันการท างานในด้านพาณิชยกรรมหรือซื้อมาขาย
ไป ยังไม่มีประสิทธิภาพพอท าให้เกิดปัญหาในการเช็คสินค้าไม่
ตรงกับรายการสินค้าที่มีอยู่ ราคาสินค้าที่ลงทุนมีราคาสูงท าให้
ลูกค้าไม่กล้าที่จะซื้อสินค้า สถานประกอบการไม่สะดวกพอให้
ลูกค้าเข้ามาชมสินค้า จึงท าให้มีปัญหาในการขายสินค้าของ
ผู้ประกอบการและความสะดวกของลูกค้าและการสั่งสินค้าถูก
ยกเลิกแล้วไม่มีการยืนยันตัวตนของลูกค้าที่แน่นอน 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้มองเห็นปัญหาส่วนนี้จึงจัดท าระบบ
การจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์ (E-COMMERCE) ขึ้นมาเพื่อ
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ความสะดวกในการสั่งสินค้าและง่ายต่อการจัดส่งสินค้าโดยระบบ
นี้จะมีการเก็บข้อมูลสินค้าและข้อมูลของลูกค้าไว้เพื่อให้ลูกค้ามี
ความสะดวกและง่ายต่อการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วและไม่ท า
ให้ลูกค้าสับสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กร โดยลดบทบาทองค์ประกอบทางธุรกิจ
ลง เช่น ท าเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดง
สินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานต้อนรับ เป็นต้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการร้ายขายหนังสือออนไลน์ 
2. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 
3. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสนิค้าของร้านขายหนังสือให้ดีกว่า
เดิม 

 

3. วิธีการด าเนินวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการร้านขาย
หนังสือออนไลน์โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 
 

           
                     

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงวิเคราะห์ระบบงานเดิม 

ระบบงานเดิมมีการท างานคือ ลูกค้าจะไปซื้อสินค้าที่ร้านแล้ว 
จ่ายเงินที่ร้านและได้รับใบเสร็จรับเงิน 
3.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 

           

                    
 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงวิเคราะห์ระบบงานใหม่ 

ระบบงานใหม่คือลูกค้าจะอยู่ที่บ้าน สั่งซื้อของทางโทรศัพท์มือถือ
แล้วท าการโอนเงินแล้วแจ้งสลปิกับ เจ้าของร้านหรือแอดมิน 

จากนั้นเจ้าของรา้นจะท าการส่งของให้ถึงที่บ้าน แล้วแจ้งเลขพัสดุ
ให้แก่ลูกค้า 
3.3 วิเคราะห์ออกแบบระบบ 
3.3.1 Use Case Diagram ของระบบการจัดการร้านขาย
หนังสือออนไลน์ ประกอบด้วย 

Long in            

                  

                         

          

      

           

                     

          

                        

                

                           

                   

                 

           

                    
«extends»

 
ภาพที่ 3 ภาพUse Case Diagram ของระบบการจัดการร้านขายหนังสือ

ออนไลน์ 

4.3  ER Diagram 
 

tbl_category

PK cat_id

 cat_parent_id
 cat_image
 cat_name

FK 1

tbl_product

PK pd_id

 cat_id
 pd_name
 pd_price
 pd_qty
 pd_image
 pd_date
 pd_last_update

FK 1

tbl_order

PK od_id

 od_date
 od_first_name
 od_address
 od_phone
 od_email

tbl_order_item

PK pd_id

 od_id
 pd_id
 od_qty
FK 2

FK 1

tbl_user

PK user_id

 user_name
 user_password
 user_regdate
 user_last_login

tbl_cart

PK ct_id

 pd_id
 ct_session_id
 ct_qty
 cy_date

tbl_shop_config

PK sc_id

 sc_name
 sc_address
 sc_phone
 sc_email
 sc_shipping_cost
 sc_currency

tbl_currency

PK cy_id

 cy_code
 cy_symbol

FK 1

FK 1
1

1

1                 M
M              1              

1            M

M

1

 
 

ภาพที่ 4 ภาพแสดง ER Diagram 
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3.5 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาระบบการจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์ผู้วิจัยได้

ใช้โปรแกรม โปรแกรมPHP และ Bootstrap ในการพัฒนาใช้
ภาษาPHPเป็นภาษาสคริปต์ในการเขียนระบบใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูล MY SQL โปรแกรมPHP ใช้XAMPP ในการจ าลอง
เครื่องของตัวเองให้เป็นweb Server เพื่อดูการท างานของ
โปรแกรมที่เขียนขึ้น 
3.6 ขั้นตอนการทดสอบ 

 
การทดสอบระบบ 

 
 

ผลการทดสอบ
ระบบ 

ระดับ
ความพึง
พอใจ �̅� S.D. 

1.การแสดงผลทางหน้าจอโดย
ภาพรวม 

4.57 
 

0.57 มากที่สุด 

2.การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ 4.60 0.50 มากที่สุด 
3. การค้นหาข้อมูลของระบบ 4.57 0.57 มากที่สุด 
4. ขั้นตอนการท างานของระบบ 4.40 0.62 มาก 
5. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม 4.40 0.50 มาก 
6. การใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์หน้าจอ 4.53 0.68 มากที่สุด 
7. การเพิ่มลบแก้ไขและการบันทึก
ข้อมูล 

4.63 0.56 มากที่สุด 

8. สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 4.53 0.57 มากที่สุด 
9. การแสดงค าอธิบายข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้น 

4.47 0.68 มาก 

10. ความเร็วของระบบงาน 3.47 0.51 มาก 
โดยภาพรวม 4.52 0.58 มากที่สุด 

 
4. ผลการทดลอง 

4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
ระบบบริหารการจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบขึ้นนี้ช่วยให้การท างาน
ของระบบใหม่มีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการท างานแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน 
4.1.1.Admin (เจ้าของร้าน) 
4.1.2 ลูกค้าหรือสมาชิก 
4.1.3 บุคคลทั่วไป 
4.1.1 หน้า Login เข้าสู่ระบบ ของ Admin (ของเว็บ) 

 
ภาพที่ 5 ภาพแสดงหน้า Login บทหน้าเว็บ 

 

 
ภาพที่ 6 ภาพแสดงหน้าหลัก 

 

 
ภาพที่ 7 ภาพแสดงหน้าตะกร้าสินค้า 

 

 
ภาพที่ 8 ภาพแสดงสินค้าที่สั่งซื้อ 

 

 
ภาพที่ 9 ภาพแสดงหน้าประเภทสินค้าของ ADMIN 
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4.1.2 การแสดงการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าหรือสมาชิก 

 
ภาพที่ 10 ภาพแสดงหน้าการลงทะเบียนของลูกค้าหรือสมาชิก 

 

 
ภาพที่ 11 ภาพแสดงการแจ้งช าระเงินของลูกค้าหรือสมาชิก 

4.1.3 บุคคลทั่วไป 
 

 
ภาพที่ 12 ภาพดูสินค้าและค้นหาสินค้า 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

จาการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดการร้านขาย
หนังสือออนไลน์ พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน มีการท างานที่ถูกต้องและใช้งานได้
อย่างง่ายในการสรุปดังนี้ 
1.สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของลูกค้าได้โดยเพิ่มในฐานข้อมูล
ในระบบได้ 
2.สามารถค้นหาข้อมูล ของลูกค้าผ่านระบบได้ 
3.สามารถตรวจสอบเช็ครายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้ 

 
 
 
 

6. ผลการทดลองใช้งาน 
ผลการทดลองใช้งานระบบการจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์
ของจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า โดยภาพรวมของผู้
ทดลองใช้และตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความพึงพอใจอยู่ใน

ร ะดั บ ม าก ที่ สุ ด  (�̅� = 4.52, S.D. = 0.58) ข้ อที่ มี ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเพิ่มลบแก้ไขและ

การบันทึกข้อมูล (X̅= 4.63, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ การ

ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ (X̅ = 4.60 , S.D. = 0.50) และ การ

แสดงผลทางหน้าจอโดยภาพรวม (X̅ = 4.57 , S.D. = 0.57) การ

ค้นหาข้อมูลของระบบ (X̅ = 4.57, S.D. = 0.57) เนื่องด้วยผู้ใช้
เห็นภาพรวมของระบบการจัดการร้านขายหนังสือออนไลน์นี้มี
การออกแบบที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน สามารถท าความ
เข้าใจในการใช้งานง่าย มีข้อความที่สามารถสื่อความหมายได้
เข้าใจอย่างชัดเจน ส าหรับข้อที่ตอบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจน้อยที่สุด คือ ขั้นตอนการท างานของระบบ (X̅ = 4.40, 

S.D. = 0.62) และ ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม (X̅ = 
4.40, S.D. = 0.50)  
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ระบบจัดการร้านค้าขายส่ง 
Wholesale Shop Management System 

 
*กาญจนา เทศกูล1 และ ธิติพร  ชาญศิริวัฒน์1 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบจัดการร้านค้าขายส่ง ที่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า และตรวจสอบสินค้าภายในร้าน รวมถึงเป็นอีก
หนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าภายในร้าน และ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบการจัดการร้านค้า
ขายส่งด้วยการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามา
ประยุกต์ใช้งาน ระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้ดูแล
ระบบ สามารถจัดการข้อมูลสินค้า ลูกค้า ตรวจสอบรายงานการ
สั่งซื้อได้ 2) สมาชิก สามารถแก้ไขข้อมูลตนเอง ดูรายละเอียด
ข้อมูลสินค้า สั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบรายการสั่งซื้อของตนเองได้ 
3) บุคคลทั่วไป สามารถสมัครสมาชิก ค้นหาข้อมูลสินค้าได้ 
พัฒนาระบบโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ฐานข้อมูลมายเอสคิว
แอล (MySQL) โปรแกรมวิชวล สตตูดิโอ โค้ด (Visual Studio 
Code) โปรแกรมมาเรียดีบี (MarioDB) ผลการทดลองใช้งานจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (x̅  = 4.52) 
 
ค ำส ำคัญ: ระบบ, จัดการ, ขายส่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

This study aims to analyze and design wholesale shop 
management system for the convenience of customers 
to order products and inspect the products inside the 
store. In addition, the system was promoting product 
information within the shop and increasing the 
efficiency of the wholesale store management system 
by applies computer technology and internet. The 
system divides users into 3 parts: 1) Admin: can 
management information, check list of order, 2) 
Member: can edit owner data, view product details, 
order product and check their own order list, 3) Normal 
person: can register for member, search for product 
information. The system was developed using the PHP 
language, MySQL database, Visual Studio Code and 
MarioDB. The results of the trial from 30 samples were 
satisfied at a high level (x̅  = 4.52). 
 
Keywords: Management System, Wholesale 
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1. บทน า 
ระบบการขายส่งเดิมเป็นเพียงการขายสินค้าตามร้านค้าทั่วไป 
(ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่) ซึ่งมีเวลาในการเปิดปิดร้านค้าท าให้
ลูกค้าบางกลุ่มไม่มีความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าในเวลาที่
จ ากัดได้ส่งผลให้ยอดขายในแต่ละเดือนน้อยกว่าความต้องการ
ของเจ้าของกิจการ และยุคนี้เป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ได้น าเอา
เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบเกี่ยวกับการขายส่งสินค้าเพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายและสามารถเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่จ ากัดเวลาท า
ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการที่ครอบคลุมมากขึ้น 

ปัจจุบันการเชื่อมต่อกันทางอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่
สามารถเชื่อมกันได้ทุกคนจากมุมมองของโลกให้สามารถ
ติดต่อกันสื่อสารกันได้ทาง www การมีเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าจึง
เป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อซื้อสินค้าให้มีมากขึ้นและยังเป็น
การเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องมาดูและ
เลือกซื้อสินค้าถึงร้านที่จัดจ าหน่ายด้วยตนเองซึ่งเป็นการเสียเวลา
ในปัจจุบันเว็บไซต์ยังสามารถท าให้การซื้อขายสินค้าได้ตลอด24
ชั่วโมงจึงขจัดปัญหาทางด้านเวลาออกไปและสามารถน าเอา
ข้อมูลข่าวสารต่างๆมาน าเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา
และจัดหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนหลากหลายรูปแบบเช่นการน า
สินค้าใหม่ๆมาเสนอขายและสามารถน ารูปแบบเดิมมาพัฒนาให้ดู
แปลกใหม่เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ เข้าชมในเว็บไซต์ด้วยเหตุนี้ที่
อินเตอร์เน็ตเข้ามาอิทธิพลมีคนจ านวนมากให้ความสนใจ จึงมี
การจัดท าเว็บไซต์ออนไลน์เกี่ยวกับระบบขายของส่งบน Web 
Application  

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบจัดการร้านค้าขายส่ง 
2.2 เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้า 
2.3 เพื่ออ านวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้า 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันได้ท าให้รูปแบบการขาย และกล
ยุทธ์ทางการตลาดในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการ
เติบโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอัตราสูงขึ้นทั่วโลกนั้น
ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนบริษัทและผู้บริโภคมากขึ้นเช่นกัน 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาเปลี่ยนเศรษฐกิจและวิธีการ

ท าธุรกิจ สิ่งนี้ผลักดันให้บริษัทต่างๆ ต้องหาหนทางใหม่ใน
การตลาด มีการแข่งขันการดึงดูดลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้โดย
การปรับ  

อัจฉรา มีประสพ (2558) สื่ อออนไลน์มีผลต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อการติดต่อสื่อสาร หรือความ 
บันเทิง แต่สื่อออนไลน์สามารถท าให้ทุกอย่างดูเล็กลงในมือ รวม
ไปถึงในทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และ เอกชนต่างก็ให้ความส าคัญใน
เรื่องของสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น แม้แต่สถานีต าตรวจเองก็ยังมี 
Facebook เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารข้อมูลให้แก่คนในพื้นที่
ของตนเอง 

ลลิตา สันติวรรักษ์ (2557) ผูจ้ัดท าโครงงานมีแนวคิดจัดท า
ระบบการขายสินค้าเพื่อส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยร่วมกับ
ชุมชนเพื่อหาความต้องการรูปแบบระบบสารสนเทศที่จะน าไปใช้ 
สร้างระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานสามารถจัดการขอข้อมูลเองได้ 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
4.1วิเคราะห์ระบบงานเดิม 
ระบบงานเดิม ลูกค้าต้องเดินทางมาที่ร้านและเลือกซื้อสินค้าที่
ต้องการในบางครั้งอาจไม่ได้สินค้าตามที่ต้องการท าให้เสียเวลา 
4.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 
ระบบงานใหม่ลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้าที่ต้องการและสั่งซื้อ
สินค้าได้ผ่านทางเว็บไซต์เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากขึ้น 

ลูกค้า ระบบจัดการร้านค้า
ขายส่ง

เจ้าของร้าน

ภาพที่ 1 ระบบงานใหม่ 
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4.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
4.3.1  Use Case Diagram 
 

login   ้ ู     login   ้ ู    ้      

        ้ ู      ้      

                       

 ู                 

        ้ ู        

                      

          

 ู           ้  ู      ้       
     ้     ู           

           

             ้  ้

 ู  ้ ู     ้           

<<extend>>

ผู ู้      

      

             
ภาพที่ 2  Use Case Diagram ระบบจัดการร้านค้าขายส่ง 

 

4.3.2 E-R Diagram 
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ภาพที่ 3  E-R Diagram 

3.4 ขั้นตอนพัฒนาระบบ  
การพัฒนาระบบผู้วิจัยพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมพัฒนาระบบ
โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 

โปรแกรมวิชวล สตตูดิโอ  โค้ด (Visual Studio Code) โปรแกรม
มาเรียดีบี (MarioDB) 

 
5. ผลการทดลอง 

5.1 ผลการพัฒนาระบบ 
ระบบบริหารจัดการเครื่องส าอางออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบขึ้นนี้ ช่วยให้การท างานของ
ระบบใหม่มีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการท างานแบ่งออกเป็น 3
ส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1.1 ส่วนของ Admin 

 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงหน้า Login เข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพที่ 5 ภาพแสดงหน้าประเภทสินค้าของแอดมิน 
 

 
ภาพที่ 6 ภาพแสดงหน้าเพิ่มสินค้าของแอดมิน 
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5.1.2 ส่วนของสมาชิก 

 
ภาพที่ 7 ภาพแสดงหน้าสมัครสมาชิก 

 

 
ภาพที่ 8 ภาพแสดงหน้าเข้าสู่ระบบสมาชิก 

 

 
ภาพที่ 9 ภาพแสดงหน้ารายการสั่งซื้อของสมาชิก 

 

5.1.3 ส่วนของบุคคลทั่วไป 

 
ภาพที่ 10 ภาพแสดงหน้าสมัครสมาชิกของบุคคลทั่วไป 

 

 
ภาพที่ 11 ภาพแสดงหน้ารายละเอียดสินค้าของบุคคลทั่วไป 

5.2 ขั้นตอนการทดสอบ 
 

ตารางที ่1 ตารางประมินความพึงพอใจการใช้ระบบ 

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการ
ปรับปรุงอยู่เสมอ 

3.47 0.51 มาก 

2.มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อ
การ ค้นหาและท าความเข้าใจ 

4.47 0.68 มาก 

3. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้อง
ตามหลักภาษา และไวยากรณ์ 

4.53 0.57 มาก
ที่สุด 

4. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่าย
ต่อการอ่านและการใช้งาน 

4.63 0.56 มาก
ที่สุด 

5. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม 
มีความทันสมัย น่าสนใจ 

4.53 0.68 มาก
ที่สุด 

6. มีความเร็วในการแสดงภาพ 
ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ 

4.40 0.50 มาก 

7.  เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

4.40 0.62 มาก 

8.ความสะดวกสบายต่อการใช้
งาน 

4.57 0.57 มาก
ที่สุด 

9 .ความง่าย ต่อการใช้งาน
ระบบ 

4.60 0.50 มาก
ที่สุด 

10.ความเหมาะสมของข้อมูล
ภายในเว็บไซต์ 

4.57 0.57 มาก
ที่สุด 

รวม 4.52 0.58 มาก
ท่ีสุด 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดการร้านค้า
ขายส่งพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถอ านวยความสะดวกใน
การการปฏิบัติงาน มีการท างานที่ถูกต้องและใช้งานง่ายในการ
สรุปดังนี้ 
 1.ระบบสามารถเก็บข้อมูลลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ ได้ 
 2.ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้าได้ 
ผลการทดลองใช้งานเว็บไซต์จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน 
โดยภาพรวมของผู้ทดลองใช้และตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี
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ความพึ งพอใจอยู่ ในระดับมาก ( x̅  = 4.52) ข้อที่ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การจัดรูปแบบใน
เว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน (�̅� = 4.63) รองลงมาคือ 
ความง่ายต่อการใช้ระบบ (x̅ = 4.60 ) และ ความสะดวกสบาย
ต่อการใช้งาน (�̅� = 4.57) ความเหมาะสมของข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ (�̅� = 4.57) เนื่องด้วยผู้ใช้เห็นว่าภาพรวมของเว็บไซต์นี้
มีการออกแบบที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน สามารถท า
ความเข้าใจการใช้งานได้ง่าย มีข้อความที่สามารถสื่อความหมาย
ได้เข้าใจอย่างชัดเจน ส าหรับข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ เว็บไซต์ออกแบบได้สวยงามและเหมาะสม 
(x̅ = 4.00) 
 

7. เอกสารอ้างอิง 
[1]  อัจฉรา มีประสพ. (2558). การเสนอขายผ่านออนไลน์ที่มีผล
ต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้าน พี พี ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ในจังหวัดระยอง (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ). สืบค้นจาก 
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2031/1/A
udchara_meep%20%284%29.pdf 
[2]  ลลิตา สันติวรรักษ์. (2557). ระบบการจัดการการขายสินค้า 
OTOP (โครงงาน 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , กรุงเทพฯ). 
สืบค้นจาก https://www.dpu.ac.th/dpuir/upload/file/ 
it_project/is/otop.pdf 
[3]  สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล. (2555) . พฤติกรรมการซื้อสินค้า
และบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO 
ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณ
ทิตสาขาวิชาการตลาด ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิ โรฒ , 
กรุงเทพฯ). สืบค้นจาก http://thesis.swu.ac.th/swuthesis 
/Mark/Supawan_C.pdf 

490



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

ระบบขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ 
Motorcycle Parts Sales System 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่
ลูกค้าในการซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานมากยิ่งขึ้น โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ใช้ฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอล (MySQL) โปรแกรมลาราเวล เฟรมเวิร์ค 
(Laravel Framework) ของ โปรแกรมวิชวล สตตูดิโอ โค้ด 
(Visual Studio Code) โปรแกรมมาเรียดีบี (MariaDB) ระบบ
แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการ
ข้อมูลอะไหล่รถจักรยานยนต์ ตรวจสอบการสั่งซื้ออะไหล่
รถจักรยานยนต์ ออกรายงานและใบเสร็จได้2) ส่วนของสมาชิก 
สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเลือกดูอะไหล่รถจักรยานยนต์ สั่งซื้อ
อะไหล่รถจักรยานยนต์ และตรวจสอบการสั่งซื้อได้ 3) บุคคล
ทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลอะไหล่รถจักรยานยนต์และสามารถ
สมัครสมาชิกได้ 
 
ค ำส ำคัญ: ระบบขาย,อะไหล่รถจักรยานยนต ์
 

ABSTRACT 
This study was purposed to analyze and design 
motorcycle parts sales system to facilitate customers in 
purchasing motorcycle parts and increase work 
efficiency even more. The system developed using PHP 
language, used MySQL as the database management 
system and designed by Laravel Framework, Visual 
Studio Code and MariaDB. The system consists of 3 
parts: 1) Admin: can management information 
motorcycle parts sales, check detail order, reports and 

receipts, 2) Member: can edit profile, browse product 
and check list of order, 3) Normal Person: can find 
product and register for member. 
 
Keywords: Sale System, Motorcycle Parts Sales 

 
1. บทน า 

ธุรกิจ ในยุคปัจจุบันด้ านการให้บริการเป็นธุ รกิจที่ มีการ
เจริญเติบโตเร็วมากยุคสมัยนี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ยังให้ความ
สนใจในการให้บริการและการใช้สินค้าต่างๆ การท างานส่วนใหญ่
มักให้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูลออนไลน์ 

เป็นสื่อกลางช่วยในการเลือกซื้อสินค้าในเว็บเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการค้นหาสินค้าและยังสามารถสืบค้น
ได้ง่ายอีกทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบและการ
ท างานด้วยระบบมีประสิทธิภาพกว่าการที่เราเก็บเอกสารไว้
เพราะจะลดความสลับซับซ้อนในการท างานของระบบขาย
อะไหล่รถจักรยานยนต์ 

ผู้จัดท าจึงได้มองเห็นปัญหาจัดท าระบบการขายอะไหล่
รถจักรยานยนต์เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกรวดเร็วและไม่ท าให้
ลูกค้าสับสน ในการสั่งซื้อสินค้า 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.เพื่อพัฒนาระบบขายอะไหล่จักรยานยนต์ 
2.เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาสั่งซื้อสินค้า 
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น  

 
 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วีณารัตน์  บังเกิดฤทธิ์(2552).  การพัฒนาระบบสารสนเทศดาน
การขายสินคาบนอินเทอรเน็ต กรณีศึกษาบริษัทภัทรการท าให
ลดต้นทุนทางดานคาใชจายที่ใชในการเดินทางลงลูกคามีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้นในการสั่งซื้อสินคาเพิ่มชองทางในการหาลูกค้า
ใหกับบริษัทมีการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบลงยังฐานข้อมูลท าให
บริษัทมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเมื่อมีสินคามาใหมบริษัท
สามารถเสนอใหแกลูกคาผานระบบท าใหไดเปรียบดานการคา
นอกจากนั้นระบบสามารถน าเสนอขอมูลรายงานสรุปการซื้อขาย
ใหแกพนักงานและผูบริหารทราบเพือ่น าขอมูลที่ไดไปวิเคราะห์ใช
ระบบเว็บเซิรฟเวอร AppServ 2.4.5ระบบฐานขอมูล MySQL
พัฒนาระบบด วยโปรแกรมภาษา PHP, HTML, JavaScript 
โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบประกอบดวย Macromedia 
Dreamweaver MX, My SQL, Adobe Photoshop 

ณัฐพล ถาวรวงศ์ เพชรรัตน์ คงวิเชียรชีพ และวิลาภ 
จรัสธนากร (2555) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โปรแกรมทีใช้ในการพัฒนาคือ 
MicrosoftVisual Studio 2010และ โปรแกรมทีÉใ ช้ ใ นกา ร
จัดการฐานข้อมูลคือ Microsoft SQL Server 2008 R2 
เป็นระบบบริหารงานร้านขายปืนและอุปกรณ์บีบีกัน โดยในส่วน
ของโปรแกรมในหน้านี้คือค้นหาข้อมูลใบสังซื้ออะไหล่ซึ้งมีส่วนที
คล้ายกับโปรแกรมทีจะพัฒนา เช่น การค้นหาใบสังซื้ออะไหล่
สามารถค้นหาตามเลขที่สั่งซื้อหรือค้นหาทั้งหมดก็ได้ท าให้เรา
สามารถตรวจสอบใบสั่งซื้อย้อนหลังได้เพื่อเปรียบเทียบราคาและ
เปรียบเทียบร้านจัดหน่ายอะไหล ่

สุธี กิ่งแก้ว (2557) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม โปรแกรม 
ที ใช้ ในการพัฒนาคื อ  Microsoft Visual Studio 2010และ
โปรแกรมทีใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือMicrosoft SQL Server 
2008 R2 เป็นระบบบริหารงานร้านขายผ้าคลุมรถยนต์ สามารถ
ใช้งานด้านการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลผู้จัดจ าหน่าย ข้อมูลการขาย ข้อมูลการรับสินค้า สามารถดู
สินค้าคงคลังเป็นต้นและยังรวมไปถึงการออกรายงานต่าง ๆ ซึง
ได้มีเมนูให้เลือกเช่น รายงานสรุปการสั่งซื้อสินค้ารายงานการรับ
สินค้า รายงานสินค้าคงคลัง 
 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบบขายอะไหล่
รถจักรยานยนต์โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
4 .1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 
ระบบงานเดิมลูกค้าสามารถซื้อของได้เฉพาะที่ร้านพร้อมรับ
ใบเสร็จ 

ลูกค้า
ร้านขายอะไหล่
รถจักรยานยนต์

เจ้าของร้าน

 
ภาพที่ 1 ระบบงานเดิม 

 

4 .2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 
ระบบงานใหม่ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการและท าการ
เว็บทางร้านสามารถตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้าสั่งซือ้พร้อมท าการ
จัดส่งสินค้าและออกใบเสร็จให้แก่ลูกค้า 

ลูกค้า ร้านขายอะไหล่
รถจักรยานยนต์

เจ้าของร้าน

 
ภาพที่ 2 ระบบงานใหม่ 
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4 .3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
4.3 .1 Use Case Diagram 
 

           

           

      

login                                

                  

                   

          

                   

                 

                 

            

           

                  

<<extend>>

 
ภาพที่ 3 Use Case Diagram ระบบขายอะไหล่

รถจักรยานยนต์ 
 

4.3.2 E-R Diagram
Category

Category_idPK

Category_name

Order

om_idPK

om_num

0m_productFK

om_userFK

om_price

om_date

om_status

om_slipUser

idPK

name

email

Password

Remember_token

Created_at

Update_at

Phone

Address

Is_admin

image_file

if_idPK

if_name

if_type

if_codeFK

Product

pd_idPK

pd_name

pd_price

pd_number

pd_imageFK

pd_date

pd_modify

pd_cetegoryFK

pd_detailM

1

M

M

1

M

1

M

M 1

1

M

 
ภาพที่ 4  E-R Diagram 

 
 
 

4.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาระบบขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ผู้วิจัยได้ใช้
โปรแกรม ภาษาพีเอชพี (PHP) ใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
(MySQL) โปรแกรมลาราเวล เฟรมเวิร์ค (Laravel 
Framework) ของ โปรแกรมวิชวล สตตูดิ โอ โค้ด (Visual 
Studio Code) โปรแกรมมาเรียดีบี (MariaDB) 
 

5. ผลการทดลอง 
5.1 ผลการพัฒนาระบบ 
ระบบบริหารจัดการขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์และออกพัฒนาระบบขึ้นนี้ช่วยให้การท างานของระบบ
ใหม่มีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการท างานแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 
5.1.1 ส่วนของ Admin 

 
ภาพที่ 5 ภาพแสดงหน้า Login เข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพที่ 6 ภาพแสดงหน้าประเภทสินค้าของแอดมิน 

 

 
ภาพที่ 7 ภาพแสดงหน้าเพิ่มสินค้าของแอดมิน 
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5.1.2  ส่วนของสมาชิก 
 

 
ภาพที่ 8 ภาพแสดงหน้าสมัครสมาชกิ 

 

 
ภาพที่ 9 ภาพแสดงหน้ารายการสินค้าของแอดมิน 
 

 
ภาพที่ 10 ภาพแสดงหน้ารายการสั่งซื้อของสมาชิก 

 
5.1.3 ส่วนของบุคคลทั่วไป 

 
ภาพที่ 11 ภาพแสดงหน้าสมัครสมาชิกของบุคคลทั่วไป 

 

 
 

ภาพที่ 12 ภาพแสดงหน้ารายละเอียดสินค้าของบุคคลทั่วไป 

 
5.2 ขั้นตอนการทดสอบ 
 

ตารางที1่ ตารางประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ 

 
 

รายการประเมิน 

 
ผลการทดสอบ 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 
�̅� S.D. 

1.ความน่าเชื่อถือของระบบ 4.20 0.78 มาก 
2.การจัดซื้อสินค้า ด้านราคา
ระยะเวลา 

4.20 0.63 มาก 

3.ความเป็นธรรมของการบริการ 4.00 0.67 มาก 
4.ความปลอดภัยของข้อมูล 4.30 0.48 มาก 
5.มีค าอธิบายการใช้งานอย่าง
ชัดเจน 

4.00 0.67 มาก 

6.จัดวางองค์ประกอบ มีความ
สวยงาม 

4.20 0.63 มาก 

7.ความพึงพอใจในการซื้อขาย
อะไหล่ 

4.30 0.67 มาก 

8.เพิ่มมูลค่าปริมาณทางการคา้ 4.50 0.53 มาก 
9.เว็บไซต์ออกแบบได้สวยงาม
และเหมาะสม 

4.20 0.63 มาก 

10.เชื่อมั่นเรื่องการเก็บรักษา
ความลับทางธุรกิจ 

4.00 0.67 มาก 

โดยภาพรวม 4.19 0.63 มาก 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบขายอะไหล่
รถจักรยานยนต์ พบว่าที่พัฒนาขึ้นสามารถอ านวยความสะดวก
ในการการปฏิบัติงาน มีการท างานที่ถูกต้องและใช้งานโดยระบบ
สามารถอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการค้นหาและสั่งซื้อ
สินค้า ผลการทดลองใช้งานเว็บไซต์จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
คน โดยภาพรวมของผู้ทดลองใช้และตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี
ค ว า มพึ ง พอ ใ จ อยู่ ใ น ร ะดั บ ม า ก  (x̅  = 4.19) ที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เพิ่มมูลค่าปริมาณ
ทางการค้า (�̅� = 4.50)ลองลงมาคือ มีความพึงพอใจในการซื้อ
อ ะ ไ ห ล่ ( x̅ = 4.30) แ ล ะ  ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ข้ อ มู ล             
(�̅� = 4.30) เนื่องด้วยผู้ใช้เห็นว่าภาพรวมของเว็บไซต์นี้มีการ
ออกแบบที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน สามารถท าความ
เข้าใจการใช้งานได้ง่าย มีข้อความที่สามารถสื่อความหมายได้
เข้าใจอย่างชัดเจน ส าหรับข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือเว็บ 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] วีณารัตน บังเกิดฤทธิ์.(2552). (การพัฒนาระบบสารสนเทศด
านการขายสินคาบนอินเทอรเน็ต,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ,กรุงเทพฯ). 
สืบค้นจาก.https://tdc.thailis.or.th/tdc/dccheck. 
[2] ณัฐพล ถาวรวงศ์ เพชรรัตน์ คงวิเชียรชีพ.(2552).ระบบ
บริหารงานร้านขาย,ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ,มหาวิทยาลัยสยาม. 
สืบค้นจาก.https://research-system.siam.edu/ 
[3] สุธี กิ่งแก้ว (2557) ระบบบริหารงานร้านขายผ้าคลุมรถยนต์, 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ,มหาวิทยาลัยสยาม.   
สืบค้นจาก.https://research-system.siam.edu/ 
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บทคัดย่อ 
ตะลัย KU.CSC. ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของโมบายล์แอปพลิเค
ชัน ที่สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
(Android)และไอโอเอส ( iOS) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้ทราบและติดตามต าแหน่งปัจจุบันของรถ
ตะลัยที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  โดยแอปพลิเคชันจะให้ข้อมูล
ต าแหน่งของผู้ใช้งาน และต าแหน่งของรถตะลัยบนกูเกิ้ลแมป 
(Google Map) นอกจากนี้ ภายในแอปพลิเคชันจะมีฟีเจอร์
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสนทนา (Chat)กับคนขับรถเพื่อให้สามารถ
เรียกใช้บริการรถตะลัยได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 
 
ค ำส ำคัญ: รถตะลัย, โมบายล์แอปพลิเคชัน, การติดตามต าแหน่ง
รถบัสภายในมหาวิทยาลัยแบบเรียลไทม์, กูเกิ้ลแมป 

 
ABSTRACT 

The Talai KU.CSC. (Kasetsart University Chalermphrakiat  
Sakonnakhon  Province  Campus)application was 
developed in the form of mobile application, which can 
be run on the both iOS and Android operation systems. 
The proposed application can be used to inform and 
track the campus bus (also called Talai bus)route 
information on the Google map. In addition, a contact 
driver feature (a chat feature)is included in this 
application, thus the users can be used such feature to 
call a campus bus service comfortably.  

Keywords: Talai bus, mobile application, real-time 
campus bus tracking, Google map 
 

1. บทน า 
รถตะลัยได้ถูกเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกที่  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีชื่อเรียกแบบเต็มว่า “รถ
ตระเวนรอบมหาวิทยาลัย” ด้วยชื่อเรียกที่มีความยาวเป็นอย่าง
มาก ท าให้ผู้ใช้ไม่สะดวกต่อการเรียกชื่อในแบบเต็ม  ในเวลา
ต่อมา นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจึงนิยมเรียกเป็นชื่อ
ย่อ ๆ ว่า “รถตะลัย” [1] 

ปัจจุบัน รถตะลัยถือเป็นบริการที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกต่อ อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป และนิสิตที่ไม่มีรถ
ส่วนตัวในการเดินทางเข้าไปภายในมหาวิทยาลัย  และยังเป็นการ
รณรงค์ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่
ติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน  ช่วยในการลดอุบัติเหตุ และช่วยลด
พื้นที่ในการจอดรถในมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาล 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษ
ทางอากาศอันเกิดจากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างมาก  
ด้วยเหตุนี้ รถตะลัยจึงเป็นอีกหนึ่งทางออกให้กับระบบขนส่ง
มวลชนภายในมหาวิทยาลั ย  เพื่ อ ให้ ก ารสัญจรภายใน
มหาวิทยาลัยมีความสะดวกสบายมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.)ก็เป็นวิทยาเขตอีกแห่งหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้จัดให้มีรถตะลัยเพื่อให้บริการแก่ 
นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป  โดยมีระยะทางในการเดินรถ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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จากด้ านหน้ามหาวิทยาลัย ไปยังสถานที่ต่ าง  ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยไม่เก็บค่าบริการ 

เส้นทางการเดินรถตะลัยภายใน มก.ฉกส. แต่ละคัน จะ
วิ่งไปตามเส้นทางเฉพาะของตนเอง  โดยเส้นทางที่เปิดให้บริการ
จะมีอยู่ 2 เส้นทาง [2] โดยแต่ละเส้นทางจะมีรถให้บริการจ านวน 
2 คัน เพื่อให้สามารถให้บริการผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ 

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีรถตะลัยให้บริการถึง 4 คัน 
ภายในวิทยาเขต  แต่ผู้ใช้บริการรถตะลัยภายใน มก.ฉกส. ส่วน
ใหญ่จะไม่ทราบว่า (1)ในขณะนั้นรถตะลัยก าลังให้บริการอยู่ใน
ต าแหน่งใด (2)รถตะลัยจะมาถึงต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้เมื่อใด 
และ (3)ผู้ใช้ต้องใช้เวลาในการรอคอยรถตะลัยนานเท่าใด 

ด้วยเหตุผลข้างต้น  ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาโมบายล์แอป-
พลิเคชันเพื่อติดตามต าแหน่งรถตะลัยของ มก .ฉกส.  ข้ึนมา  แอป
พลิเคชันนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ใช้บริการรถตะลัย 
และส่วนของพนักงานขับรถตะลัย โดยที่แอปพลิเคชันนี้สามารถ
ท างานได้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และไอโอเอส 

ผู้พัฒนาคาดหวังว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้ จะเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้นิสิต  บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมถึง
บุคคลทั่วไป สามารถรู้ต าแหน่ง และเส้นทางการให้บริการของรถ
ตะลัย มก.ฉกส. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง 
และตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการของรถตะลัยให้กับผู้ใช้บริการได้ 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การตรวจจับต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้บนกูเกิ้ลแมป 
ในการพัฒนาระบบนี้ ผู้พัฒนาใช้ไอโอนิกเฟรมเวิร์ก ( Ionic 
Framework)ซึ่งมีจีโอโลเคชันเอพีไอ (Geolocation API)ที่เป็น
ปลั๊กอิน (Plug-in)ที่ใช้ส าหรับการตรวจจับต าแหน่งปัจจุบันของ
ผู้ ใช้  โดยมีข้อก าหนดว่าผู้ ใช้จะต้องเปิดการใช้งานจีพี เอส 
(Global Positioning System - GPS) ในอุปกรณ์ของตนเอง 

ค่าที่ได้รับจากการท างานร่วมกันของ Geolocation 
API และ GPS คือ (1) ค่าละติจูด (Latitude)และ (2) ค่าลองจิจูด 
(longitude) (3) หลังจากนั้น ผู้พัฒนาสามารถน าค่าทั้ง 2 นี้มาใช้
เพื่อแสดงต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้บนกูเกิ้ลแมปภายในระบบที่
พัฒนาขึ้นได้ทันที 

 
 
 

2.2 การติดตามต าแหน่งของอุปกรณ์อื่นบนกูเกิ้ลแมป 
Geolocation plug-in ที่ ท า ง า นผ่ า น  Ionic Framework มี
ฟี เ จ อ ร์ ที่ อ นุ ญ าต ให้ ผู้ ใ ช้ ห ล าย  ๆ  คนสามา รถ ติ ด ต าม 
(Tracking)อุปกรณ์อื่นที่ก าลังเคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่อง [4] และ
ผลการติดตามนี้สามารถน ามาแสดงบนกูเกิ้ลแมปได้  ด้วยข้อดีนี้
ท าให้ผู้พัฒนาใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อการแสดงต าแหน่งของรถตะลัย 
(อุปกรณ์ของพนักงานขับรถ)ในขณะที่พนักงานก าลังขับรถบน
เส้นทางของตนเอง 
2.3 การค านวณระยะห่างระหว่างผู้ใช้และรถ และเวลาที่ผู้ใช้
รอคอยรถ 
ในการค านวณหาระยะห่างระหว่างรถตะลัยที่ก าลังเคลื่อนที่ไป
ตามเส้นทางต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนั้น  Google Distance 
Matrix API ได้ถูกใช้ร่วมกันกับ Google Map API  

Google Distance Matrix API เป็นเว็บเซอร์วิส (Web 
service)ที่ท าการค านวณระยะทางและเวลาระหว่างต้นทาง 
(ผู้ใช้บริการรถตะลัย)และปลายทาง (อุปกรณ์ของพนักงานขับรถ
ตะลัย)โดยที่ Google Map API จะค้นหาและค านวณเส้นทาง
ระหว่างต้นทางและปลายทางโดยใช้ขั้นตอนวิธีในการค้นหา
เส้นทางที่สั้นที่สุด [5]  จากนั้นจะส่งค่าระยะทางและระยะเวลา 
(เป็นค่าที่จับคู่กันและค่านี้จะถูกเก็บเป็นเมทริกซ์) [6]  ด้วยการ
ใช้ API นี้   ท าให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงข้อมูลของ
เส้นทางและเวลารอคอยรถตะลัยบนแอปพลิเคชันได้ (ตามที่
แสดงในภาพที่ 4) 

 
3. วิธีด าเนินงาน 

ผู้พัฒนาได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการรถตะลัยของ 
มก.ฉกส. จ านวน 31 คน โดยข้อมูลที่ได้รับจากการส ารวจความ
คิดเห็นได้ถูกสรุปไว้ในภาพ 1(ก-ข) 
 

 
(ก)ผู้ใช้ต้องการทราบเส้นทางทั้งหมด ที่รถตะลัยใช้ในการโดยสาร 
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(ข)ผู้ใช้ต้องการรับรู้ต าแหน่งของรถตะลัยที่จะใช้บริการ 

ภาพที่ 1 ข้อมูลสรุปความคิดเห็นในการใช้บริการรถตะลัย มก .ฉกส.  
 

จากการวิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้บริการรถตะลัยที่ได้รับมา
ข้างต้น ท าให้ผู้พัฒนาทราบข้อมูล และความต้องการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี ้
3.1 การออกแบบระบบ 
ในการพัฒนาระบบเพื่ อติ ดตามต าแหน่ งของรถโดยสาร
จ าเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์จีพีเอสติดตามรถ (GPS Tracker)
ที่แสดงต าแหน่งของรถยนต์ในแบบเรียลไทม์ (Real-time)เข้ากับ
รถยนต์ที่ต้องการติดตาม [7]  อย่างไรก็ตาม ในงานนี้ผู้พัฒนามี
ข้อจ ากัดในการจัดหาอุปกรณ์จีพีเอสติดตามรถเพื่อติดตั้งที่รถตะ
ลัยของ มก.ฉกส. เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาสูง  ดังนั้นเพื่อ
เป็นการแก้ไขข้อจ ากัดดังกล่าว  ผู้พัฒนาจึงได้ออกแบบระบบให้
มีแอปพลิเคชันในส่วนของพนักงานขับรถผ่านการใช้สมาร์ท-โฟ
นของพนักงานขับรถในแต่ละคัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
พนักงานขับรถแต่ละคนท าการแบ่งปัน (Sharing)ต าแหน่งของ
อุปกรณ์ตนเองบนกูเกิ้ลแมป 

จากการออกแบบระบบตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  เมื่อ
ผู้ใช้บริการรถตะลัยเปิดใช้งานตะลัย KU.CSC. แอปพลิเคชัน  
การท างานของระบบในฝั่งของผู้ใช้บริการรถตะลัยจะท าการ
ตรวจจับและติดตามอุปกรณ์อื่น (อุปกรณ์ของพนักงานขับรถ ที่
ถูกเปิดให้เห็นต าแหน่งของตนเองในระบบนี้) ด้วยแนวคิดและ
การออกแบบระบบในวิธีนี้  ท าให้ผู้ใช้บริการรถตะลัยสามารถ
มองเห็นต าแหน่งของรถตะลัยของ มก.ฉกส. บนกูเกิ้ลแมปใน
แบบเรียลไทม์ผ่านการใช้ตะลัย KU.CSC. แอปพลิเคชันได้ 
3.2 ขอบเขตของระบบ 
จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และความต้องการของ
ระบบข้างต้น  ผู้พัฒนาได้แบ่งขอบเขตการท างานของตะลัย 
KU.CSC. แอปพลิเคชันตามกลุ่มผู้ใช้ 2 กลุ่มคือ ผู้ใช้บริการรถตะ

ลัย และเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถตะลัย  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 ผู้ใช้บริการรถตะลัย หมายถึง ผู้ใช้ที่เป็นนิสิต บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย และรวมถึงผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นบุคลากรภายใน 
มหาวิทยาลัย โดยมีข้อก าหนดการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนี้  

(1) ผู้ใช้ต้องเปิดบริการหาต าแหน่งที่ตั้ง และ GPS 
(Global Positioning System)  

(2) ผู้ใช้ต้องกดปุ่มยอมรับเพื่ออนุญาตในการเข้าถึง
ต าแหน่งที่ตั้งของตนเอง  

(3) ผู้ใช้สามารถส่งข้อความร้องขอการเรียกใช้บริการ
รถตะลัย KU.CSC. ผ่านเมนูสนทนาสาธารณะ เพื่อแจ้งพนักงาน
ขับรถ 

(4) ผู้ใช้สามารถเลือกดูเส้นทางที่รถตะลัยให้บริการได้ 
3.2 .2 เจ้ าหน้าที่หรือพนักงานขับรถตะลัย หมายถึ ง 

เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขับรถตะลัย 
โดยมีข้อก าหนดการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนี้ 

(1) พนักงานขับรถตะลัยสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเค
ชันได้ โดยการเข้าสู่ระบบ (login)บนแอปพลิเคชันของพนักงาน
ขับรถ และต้องเปิดบริการหาต าแหน่งที่ตั้ง และ GPS  

(2) ก่อนที่จะออกรถท าการโดยสาร พนักงานขับรถตะ
ลัยจะต้องกดปุ่มเริ่มต้นการบริการ เพื่อเปิดต าแหน่งที่ตั้งของรถ 
โดย จะต้องกดปุ่มยอมรับเพื่ออนุญาตในการเข้าถึงต าแหน่งที่ตั้ง
ของตนเอง  

(3) พนักงานขับรถตะลัยสามารถเลือกดูเส้นทางการ
เดินรถตะลัยทั้งหมดได้ 

(4) พนักงานขับรถตะลัยสามารถดูต าแหน่งการเดินรถ
ตะลัยตนเอง และรถตะลัยคันอื่นได้ 

(5) พนักงานขับรถตะลัยสามารถตอบกลับผู้ใช้บริการ
รถตะลัยได้บนฟังก์ชันเรียกรถตะลัย ผ่านห้องสนทนาสาธารณะ
ได้ 
3.3 ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน 

3.3.1 ซอฟต์แวร์ (Software) 
(1) Google Cloud Platform, Firebase เพื่อใช้เป็น

ระบบจัดการฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน 
(2) Visual Studio Code ใช้เพื่อเป็นโปรแกรมในการ

แก้ไขโค้ด (Code editor) 
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(3) Google Map API ใช้เพื่อแสดงพิกัดจากฐานข้อ-
มูล และผลการติดตามรถตะลัยเพื่อแสดงข้อมูลบนแผนที่ 

(4) Ionic framework Version 3 ใ ช้ ใ น ก า รส ร้ า ง
โมบายล์แอปพลิเคชัน 

(5) Geolocation API ใช้เพื่อแสดงต าแหน่งปัจจุบัน
และการติดตามอุปกรณ์บนกูเกิ้ลแมป 

(6) Android Studio ใช้เพื่อสร้างแอปพลิชันที่รันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

(7) Xcode ใช้ เพื่อสร้างแอปพลิชันที่รันบนระบบ 
ปฏิบัติการไอโอเอส 

3.3.2 ภาษาที่ใช้ 
(1) HTML5  
(2) Type Script   
(3) CSS3 

3.4 แบบจ าลองการท างานของระบบ 
จากข้อก าหนดตามขอบเขตของของระบบตามหัวข้อ 3.3  
ผู้พัฒนาได้ใช้ Activity diagram เพื่อจ าลองขั้นตอนและกิจกรรม
การท างานในระบบ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 2  
 

4. ผลการด าเนินงาน 
ตะลัย KU.CSC. แอปพลิเคชัน ได้ถูกแบ่งตามผู้ใช้เป็น 2 ส่วนคือ 
4.1 แอปพลิเคชันส าหรับผู้ใช้งาน  
เป็นส่วนการท างานของผู้ใช้ผ่าน Talai KU.CSC. แอปพลิเคชัน
เพื่อติดตามต าแหน่งรถตะลัย ประกอบด้วย   

4.1.1 เมนูติดตาม เมื่อผู้ใช้งานเปิดเข้าใช้งาน  แอปพลิเคชัน
จะแสดงหน้าจอเริ่ มต้นที่ เมนูติดตามเป็นหน้ าจอแผนที่  
ประกอบด้วย ต าแหน่งปัจจุบันของผู้ ใช้  หมุดแสดงจุดพัก
ผู้โดยสาร และต าแหน่งของรถตะลัยทั้ง 2 เส้นทาง ซึ่งแยกเป็น 2 
สี และผู้ใช้สามารถติดตามต าแหน่งของรถตะลัยที่ก าลังเดินรถอยู่ 
และสามารถดูระยะห่างระหว่างผู้ใช้กับรถตะลัยได้ ดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 2 Activity diagram ของ ตะลัย KU.CSC. แอปพลิเคชัน 

 

4.1.2 เมนูระยะทาง ภายในเมนูนี้ผู้ใช้จะท าการเลือกต้นทาง
และปลายทาง แอปพลิเคชันจะท าการน าทาง และค านวณ
ระยะทาง โดยบอกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ระยะทางโดยประมาณ มี
หน่วยเป็นกิโลเมตร เวลาโดยประมาณในการเดินทาง และบอก
ข้อมูลการน าทางจากต้นทางไปยังปลายทาง ดังภาพที่ 4 

4.1.3 เมนูเส้นทาง ดังภาพที่ 5 ภายในเมนูจะแสดงเส้นทาง
ทั้งหมดที่รถตะลัยใช้ในการเดินรถ ประกอบด้วย 2 เส้นทาง โดย
แยกเส้นทางเป็น 2 สี ด้วยกัน (ก) 

ภายในเมนู ทั้ง 2 เส้นทางจะบอกรายละเอียด ได้แก่ อาคาร
ทั้งหมดที่รถตะลัยเดินรถผ่าน สีของรถตะลัยที่แสดงบนเมนู
ติดตาม และเวลาท าการที่รถตะลัยใช้ในการเดินรถของแต่ละ
เส้นทาง (ข) 
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ภาพที่ 3 หน้าจอเมนูติดตาม เป็นหน้าจอเริ่มต้นผู้ใช้งานที่แสดงต าแหน่ง
ปัจจุบันของผู้ใช้ (วงกลมสีฟ้า)และต าแหน่งของรถตะลัยทั้ง 2 สาย (ในแอป
พลิเคชันนี้ไอคอนรถสีแดงและสีเขียวถูกใช้เพื่อแสดงต าแหน่งของรถตะลัย)
บนกูเกิ้ลแมป 

 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอเมนูระยะทาง ส าหรับผู้ใช้งาน 

 

4.1.4 เมนูเรียกรถ ดังภาพที่ 6 หน้าแรกของเมนูจะปรากฏ
หน้าจอให้ใส่ชื่อของผู้ใช้บริการรถตะลัย เพื่อเข้าสู่ห้องสนทนา (ก)
เมื่อเข้าห้องสนทนาแล้ว จะปรากฏหน้าจอแสดงห้องสนทนา
ทั้งหมด (ข)เพื่อเลือกห้องสนทนาของสายรถตะลัยที่ต้องการจะใช้
บริการ และเมื่อเข้าสู่ห้องสนทนาแล้ว จะปรากฏหน้าจอห้อง
สนทนาที่แสดงข้อความร้องขอการเรียกรถตะลัยทั้งหมดจาก
ผู้ใช้บริการ และแสดงข้อความของพนักงานขับรถที่ตอบกลับ
ข้อความของผู้ใช้บริการรถตะลัย (ค) 

 

   
(ก)             (ข) 

ภาพที่ 5 หน้าจอเมนูเส้นทาง ส าหรับผู้ใช้งาน 
 

4.1.5 เ มนู เ กี่ ย วกั บ  ที่ แ สด ง ในภาพ ที่  7 เ ป็ น เมนู ที่
ประกอบด้วยคู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งาน และข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน (ก) ซึ่งภายในคู่มือการใช้งานส าหรับ
ผู้ใช้งาน ประกอบด้วย วิธีการติดตามรถตะลัย วิธีดูเส้นทางของ
รถตะลัยท่ีใช้ในการเดินรถ และคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ (ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ต าแหน่ง
ปัจจุบันของผู้ใช้ 

ต าแหน่งปัจจุบัน
ของรถตะลัย 

ต าแหน่งที่พัก
ผู้โดยสาร 
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(ก)             (ข) 

 

 
ค) 

ภาพที่ 6 หน้าจอเมนูเรียกรถ ส าหรับผู้ใช้งาน 
 

   
(ก)             (ข) 

ภาพที่ 7 หน้าจอเมนูเกี่ยวกับ ส าหรับผู้ใช้งาน 

4.2 แอปพลิเคชันส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถ 
เป็นส่วนการท างานของเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ
ตะ ลั ย ผ่ า น  Driver Talai KU.CSC. แ อป พ ลิ เ ค ชั น  โ ด ย มี
รายละเอียดดังนี้                      
      4.2.1 เมื่อพนักงานขับรถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน  ในหน้า
แรกจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่  ซึ่งเจ้าหน้าที่ (หรือ
พนักงานขับรถ)จะต้องใส่รหัสเจ้าหน้าที่ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่
ระบบในการเดินรถ ดังภาพที่ 8 

         
ภาพที่ 8 หน้าจอเข้าสู่ระบบ ส าหรับเจ้าหน้าที่ (พนักงานขับรถ) 

                            

เมื่อเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่แล้ว ก็จะปรากฏหน้าจอเมนู 
ประกอบด้วยปุ่มดูเส้นทางโดยสาร ซึ่งจะบอกรายละเอียดของแต่
ละเส้นทางที่รถตะลัยใช้ในการเดินรถทั้ง 2 เส้นทาง และปุ่มเริ่ม
เดินรถ กดเพื่อเตรียมเข้าสู่การเดินรถเพื่อเปิดต าแหน่งที่ตั้งของรถ
ตะลัย ดังภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9 หน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ ส าหรับเจ้าหน้าที่  

 

เมื่อกดปุ่มเริ่มเดินรถ ก็จะแสดงหน้าจอแผนที่ และปุ่ม
เปิดต าแหน่งที่ตั้งของรถตะลัย ดังภาพที่ 10 

เมื่อเจ้าหน้าที่กดปุ่มเปิดต าแหน่งที่ตั้งของรถตะลัย บน
แผนที่จะแสดงต าแหน่งของรถขึ้นมา ซึ่งต าแหน่งนี้ก็จะไปปรากฎ
บนแอปพลิเคชันของผู้ใช้งานด้วย และสามารถดูต าแหน่งของรถ
ตะลัยคันอื่นได้ และจะแสดงปุ่มปิดต าแหน่งที่ตั้งของรถตะลัยเพื่อ
กดปิดต าแหน่งที่ตั้งของรถเมื่อท าการเดินรถเสร็จสิ้น ดังภาพที ่11 

 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอท าการโดยสาร ส าหรับเจ้าหน้าที่  

 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอท าการโดยสาร เมื่อกดปุ่มเปิดต าแหน่งที่ตั้งของรถ   

 

การเข้าสู่เมนูสนทนาเรียกรถตะลัย ดังภาพที่ 12 เมื่อ
กดที่ไอคอน (icon)รูปข้อความตรงมุมขวาบนของหน้าจอ จะ
ปรากฏหน้าจอให้ใส่ชื่อสายของรถตะลัย (ก)หรือชื่อพนักงานขับ
รถ เพื่อเข้าสู่ห้องสนทนา 

เมื่อเข้าสู่ห้องสนทนาแล้ว จะปรากฏหน้าจอแสดงห้อง
สนทนาทั้งหมด และเจ้าหน้าที่จะมีสิทธิในการเพิ่มห้องสนทนาได้ 
เมื่อมีสายรถตะลัยเพิ่มขึ้นในอนาคต (ข)และเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าสู่
ห้องสนทนารถตะลัยของสายตนเอง จะปรากฏหน้าจอห้อง
สนทนาที่แสดงข้อความร้องขอการเรียกรถตะลัยทั้งหมดจาก
ผู้ใช้บริการ และพนักงานขับรถสามารถตอบกลับข้อความของ
ผู้ใช้บริการรถตะลัยได้ (ค) 

   
(ก)             (ข) 
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(ค) 

ภาพที่ 12 หน้าจอเมนูเรียกรถตะลัย ส าหรับเจ้าหน้าที่   

 
5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

ในการออกแบบและการพัฒนาตะลัย KU.CSC. แอปพลิเคชัน 
ผู้พัฒนาได้สอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการรถตะลัย มก.
ฉกส. จ านวน 31 คน และน าความต้องการที่ได้รับจากผู้ใช้มา
พัฒนาเป็นฟังก์ชันต่าง ๆ ในโมบายล์แอปพลิเคชัน ท าให้        
แอปพลิเคชันมีความเหมาะสม และมีฟังก์ชันที่ตอบสนองต่อการ
ใช้งานของผู้ใช้  โดยที่แอปพลิเคชันได้ถูกแบ่งการท างานเป็น  2 
ส่วนดังนี้  

(1) Talai KU.CSC. เ ป็ น แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ส า ห รั บ
ผู้ใช้บริการรถตะลัย ผู้ใช้สามารถมองเห็นต าแหน่งของตัวเอง 
และสามารถติดตามรถตะลัยได้ทั้ง 2 เส้นทาง (แยกเป็น 2 สี)บน
แผนที่ได้ สามารถบอกเส้นทางทั้งหมดที่รถตะลัยใช้ในการเดินรถ
ได้ มีฟังก์ชันน าทางที่สามารถแสดงเส้นทางและค านวณระยะทาง
จากต้นทางไปยังปลายทางได้ และมีฟังก์ชันเรียกรถตะลัยโดย
ผ่านเมนูสนทนาสาธารณะของรถตะลัยในแต่ละสาย 

(2) Driver Talai KU.CSC. เป็นแอปพลิเคชันส าหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถตะลัย  ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าสู่
ระบบเพื่อท าการเปิดต าแหน่งที่ตั้งของรถตะลัย เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถมองเห็นรถตะลัยบนแผนที่ของแอปพลิเคชัน  Talai 
KU.CSC. ได้ ซึ่งการเปิดต าแหน่งที่ตั้งของรถตะลัยจะต้องกดปุ่ม
เปิดต าแหน่งของรถ และมีปุ่มกดปิดต าแหน่งของรถเมื่อเสร็จสิ้น

การเดินรถ ซึ่งภายในแอปพลิเคชันนี้ เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็น
รถตะลัยคันอื่น และต าแหน่งของตนเองได้ 

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น  ในแอปพลิเคชัน 
Talai KU.CSC. และ Driver Talai KU.CSC. จะมีคุณสมบัติดึง
ข้อมูลใหม่ให้แอปพลิเคชันอยู่เบื้องหลัง (Background Mode)
นั่นคือ คุณสมบัติเมื่อผู้ใช้ปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันแล้ว การ
ท างานของแอปพลิเคชันนั้นยังคงท างานอยู่  โดยไม่จ าเป็นต้อง
เปิดแอปพลิเคชันทิ้งไว้   เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่  และลดการใช้ทรัพยากรของระบบได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน Driver Talai KU.CSC. ที่จ าเป็นต่อการ
ใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นอย่างยิ่ง 
5.1 ปัญหาและอุปสรรค 
ในแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้ มีความจ าเป็นต้องส่งข้อมูลผ่าน 
GPS  โดยที่  GPS จะท าการส่ งข้อมูลมาบนแผนที่ ในแบบ
เรียลไทม์  ด้วยการส่งข้อมูลในลักษณะดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ความหน่วง (delay)ในการส่งข้อมูลที่แตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่สัญญาณ GPS ไม่มีความเสถียร 
อาทิเช่น ภายในตึก หรืออาคาร รวมถึงสถานที่ที่ไม่มีสัญญาน
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เมื่อมีการใช้งานแอปพลิเคชันในสถานที่ที่
กล่าวไว้ข้างต้น ระบบจะแสดงให้เห็นปัญหาความหน่วงในการส่ง
ข้อมูลเพิ่มมากยิ่งขึ้น ท าให้เป็นอุปสรรคในการใช้งานตะลัย 
KU.CSC. แอปพลิเคชัน 
5.2 แนวทางในการพัฒนาต่อ 
จากการวิเคราะห์การท างานของแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้น  
ผู้พัฒนาพบว่า ควรจะมีการปรับปรุงและขยายการท างานของ
แอปพลิเคชัน รวมถึงมีการใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
เพื่อให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

5.2.1 เพิ่มฟังก์ชันการแสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไว้
ภายในแอปพลิเคชัน เกี่ยวกับการใช้บริการรถตะลัย 

5.2.2 เชื่อมต่อแอปพลิเคชันส าหรับผู้ใช้เข้ากับแอปพลิเคชัน
ส าหรับเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้อยู่ภายในแอปพลิเคชันเดียวกัน 

5.2.3 จัดเก็บข้อมูลการเดินรถตะลัยในแต่ละวัน เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ (โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
ข้อมูล)เพื่อน าข้อมูลที่รับจากการเดินรถไปพัฒนาการให้บริการ
ของรถตะลัย มก.ฉกส. ให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นไป 
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ระบบวิเคราะห์คุณภาพของมะขามหวานด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก 
The Analysis System of Sweet Tamarind Quality with Deep 

Learning 
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บทคัดย่อ 
มะขามหวานเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเพชรบูรณ์ มะขาม
หวานสามารถน าไปแปรรูปได้อย่างหลากหลายและมีการส่งออก
อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เกษตรกรในจังหวัดเพชบูรณ์หรือจังหวัด
อื่น ๆ นิยมปลูกมะขาม อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่ามะขามหวาน
นั้นมักเกิดโรคต่าง ๆ ซึ่งหากผู้บริโภคขาดองค์ความรู้ในการ
สังเกตฝักมะขามหวานด้วยตาเปล่า อาจท าให้ได้รับมะขามหวาน
ที่เสียคุณภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าเสนอระบบวิเคราะห์คุณภาพ
ของมะขามหวานด้ วย เทคนิคการ เรี ยนรู้ เ ชิ งลึ ก  โดยใช้
กระบวนการประมวลผลภาพร่วมกับ TensorFlow Library ซึ่ง
เป็น Deep learning Library และใช้อัลกอริทึม CNN ซึ่งเป็น
อัลกอริทึมที่เน้นใช้กับรูปภาพ โดยทดลองใช้ชุดข้อมูล จากผล
การทดลองตัวแบบที่ดีที่สุดคือตัวแบบที่ 2 ซึ่งใช้รูปภาพทั้งหมด 
2560 รูปแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตัวแบบมีค่าความถูกต้องถึง 
88.0%  
 
ค ำส ำคัญ: การเรียนรู้เชิงลึก, การประมวลผลภาพ, โครงข่าย 
             ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน   
 

ABSTRACT 

Sweet tamarind is the main economic crop in 
Phetchabun province. Sweet tamarind can be 
transform into a variety of products and is continuously 
exported. Therefore, farmers in Phetchabun province or 
other provinces favor planting tamarind. However, the 
researchers found that sweet tamarind often causes 

various diseases, which if consumers lack the 
knowledge to observe sweet tamarind with the naked 
eye. May lead to the loss of quality tamarind. 
Therefore, the researcher has proposed the analysis 
system of sweet tamarind quality with deep learning 
techniques using the image processing process together 
with the TensorFlow Library, the Deep learning Library, 
and using the CNN algorithm, which focuses on images. 
By experimenting with 3 data sets to create models in 
order to find the best model from the experimental 
results, the best model is the second model which uses 
2560 images divided into 2 groups. The model has an 
accuracy of 88.0%. 
 
Keywords: Deep learning, Image processing,  
                Convolutional Neural Network 
 

1. บทน า 
มะขามหวานเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเพชรบูรณ์ มะขาม
หวานมีหลากหลายสายพันธุ์ พันธุ์ที่ได้รับความนิยมคือพันธุ์ สี
ทอง สีชมพู ขันตี อินทผาลัม ประกายทอง ในปี 2557 ที่ผ่านมา 
สหรัฐฯ น าเข้ามะขามรวมเป็นมูลค่า 7.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มี
แหล่งน าเข้าที่ส าคัญคือ ประเทศไทย มีถึงร้อยละ 66.80 ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่ส่งมะขามหวานไปสหรัฐฯ  
อย่างไรก็ตามมูลค่าของมะขามหวาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ 
อย่าง ซึ่งหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือ โรคในมะขามหวาน ซึ่งโรคส่วน

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 

25 มม.จากขอบ 

505



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 
ใหญ่ที่พบปัญหาคือ โรคเชื้อราในมะขามและโรคแมลงศัตรู ซึ่ง
ผู้บริโภคที่มีทักษะความช านาญในการสังเกตด้วยตาเปล่าจะ
สังเกต จากลักษณะภายนอกของเปลือกมะขาม โดยที่ไม่ต้องแกะ
ดูเนื้อในของมะขามแต่ก็มีความผิดพลาดบ้างในบางครั้ง แต่หาก
ผู้บริโภคไม่มีทักษะที่ช านาญในการสังเกตด้วยตาเปล่า ก็อาจจะ
ได้มะขามหวานที่ขึ้นราและมีแมลงศัตรูหรือมะขามหวานที่ขาด
คุณภาพ  และถ้าผู้บริโภคที่ได้มะขามหวานที่ไร้คุณภาพอาจส่งผล
กระทบในการซื้อครั้งต่อไป ท าให้ผู้ประกอบการขาดรายได้ส่งผล
ให้ผู้ที่ต้องการบริโภคมะขามหวานไม่กล้าเสี่ยงที่จะซื้อมาบริโภค 
ซึ่งจะส่งผลให้ราคามะขามหวานลดลงและส่งผลต่อภาพรวมการ
ส่งออกของประเทศ  ถ้าผู้ที่ต้องการซื้อมะขามหวานสามารถ
วิเคราะห์คุณภาพของมะขามหวานได้ ย่อมส่งผลให้ผู้ที่ต้องการ
ซื้อ กล้าที่จะซื้อมะขามหวาน ผู้วิจัยจึงได้น าเทคโนโลยีที่ท างาน
ผ่านอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่เข้ามาช่วย เพื่อให้ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคได้น าเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยวิเคราะห์คุณภาพของ
มะขามหวาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง
กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าเสนอ ระบบวิเคราะห์คุณภาพของ
มะขามหวาน โดยอาศัยกระบวนการการประมวลผลภาพร่วมกับ
กับเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก และสร้างแบบจ าลอง เพื่อการ
วิเคราะห์คุณภาพของมะขามหวาน ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้บน
อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ โดยการถ่ายภาพมะขามหวานที่ต้องการ
วิเคราะห์ หรืออัพโหลดภาพมะขามหวานที่ถ่ายไว้เข้าในระบบ
เพื่อประมวลผลได้ 
  

2. เอกสาร และงาน วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การประมวลผลภาพดิจิทัล 
Image processing คือ การน าภาพมาประมวลผลหรือคิด
ค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณ โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญคือ การท าให้ภาพมี
ความคมชัดขึ้น การก าจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การแบ่ง
ส่วนของวัตถุที่เราสนใจออกมาจากภาพ เพื่อน าภาพวัตถุที่ได้ไป
วิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด สี รูปร่าง และทิศ
ทางการเคลื่อนของวัตถุในภาพ จากนั้นเราสามารถน าข้อมูลเชิง
ปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และสร้างเป็นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์
ในงานด้านต่าง ๆ  
 

2.2 เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก 
Deep Learning หรือเทคนิคการเรียนรู้ เชิงลึก คือชุดค าสั่ ง 
(algorithm) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อมีชุดข้อมูลใหม่ ๆ เข้ามา Deep learning 
ก็จะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง โดยชุดค าสั่งนี้จะท าให้
ตัวเครื่องจักรสามารถประมวลผลข้อมูลจ านวนมาก เทคโนโลยี 
Deep Learning ท าให้ซอฟต์แวร์ด้านการจดจ าภาพและเสียง
ของเครื่องจักรพัฒนาขึ้นมาก จนสามารถน าไปต่อยอดท าเป็น
แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือบริการออนไลน์ ที่สามารถเลียนแบบ
ความเป็นมนุษย์ จะเห็นได้ว่า Deep Learning สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ตามแต่ความต้องการของผู้ที่
จะน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ซึ่ง Deep Learning แตกต่าง
จาก Machine Learning คือ Machine Learning  เราต้องสร้าง 
feature extraction เอง แต่ในส่วนของ Deep Learning เราไม่
ต้องสร้าง feature extraction เอง 
2.3 โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
Convolutional Neural Networks (CNNs) โครงข่ายประสาท
เทียม เป็น Neural Network ที่ประกอบด้วยชั้น convolution 
มีหลายเลเยอร์ที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว โดยถูกออกแบบมาเพื่อ
การเพิ่มความสามารถในการสกัดเอา feature ที่มีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นจากข้อมูล  โดย CNN นั้นตอบโจทย์ปัญหาประเภท
การรับรู้ (perceptual tasks) อย่างมาก CNN นั้น มักจะถูกใช้
เพื่อการสกัด feature จากข้อมูลประเภทที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบ
หรือไม่ได้มีโครงสร้างเป็นรูปแบบเฉพาะตัว (unstructured 
data) อย่างเช่น รูปภาพ (image) 
 2.4 Flask 
Flask (เฟลค)  คือ  python web framework ที่ท า งานด้วย 
python เพื่อให้ python สามารถใช้งานร่วมกับ webserver 
เพื่ อสร้ า ง  web application ซึ่ ง ใช้  Jinja2 เป็น  template 
engine 
2.5 Bootstrap 
Bootstrap คื อ  Frontend Framework ที่ ใ ช้ พัฒนา  web ที่
สามารถใช้งานได้ทุก Smart Device หรือ Responsive Web 
เป็ น  Framework ที่ ร วม  HTML CSS และ  JavaScript เ ข้ า
ด้วยกัน 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Nattapol Chaitawittanun. ได้น าเสนอวิธีการตรวจสอบฝัก
มะขามหวานเสียโดยวิธีการประมวลผลภาพ (Detection of 
Defect Sweet Tamarind Pod Sorting Based on Image 
Processing) ในปี  พ .ศ .  2555  ซึ่ ง วิ ธี ก า รนี้ ไ ด้ ต รวจสอบ
คุณลักษณะ โดยใช้หลักการค่าของแสงสว่าง หาค่าระดับความ
เข้มของแสงเพื่อหาค่าความเข้มของแสงที่มองเห็นต าหนิได้
เหมาะสม โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ท าการ
ทดสอบกับมะขามหวานพันธุ์สีชมพูจ านวน 30 ฝัก ได้ค่าความ
เข้มของแสงตั้งแต่ 0.10 – 0.30 จากนั้นน าผลค่าความเข้มของ
แสงจากการทดสอบช่วงแรก ไปท าการทดลองช่วงที่ 2 กับ
มะขามหวานพันธุ์สีชมพูจ านวน 100 ฝัก ได้ค่าความเข้มของแสง 
0.15 – 0.20 และจากการทดสอบระดับค่าความเข้มของแสงที่
มองเห็นต าหนิได้ชัดเจนเหมาะสมอยู่ในระดับค่าแสงที่ 0.15 – 
0.17 อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังไม่ได้มีการสร้างระบบขึ้นมา 
เพียงแต่เป็นการน าเสนอวิธีการในการคัดแยกเท่านั้น 
              Nawin Bunradsuwan and Jaruwan Toontham 
(2560) ได้น าเสนอวิธีการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่นดิบ โดยใช้
หลักการประมวลผลภาพ (The Checking Quality of Sheet 
Rubber using Image Processing)โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Visual C++ ร่วมกับ Library OpenCV ซึ่งใช้หลักการ Unsharp 
Mask เพื่ อท า ให้ภ าพมีความคมชั ดขึ้ น  และใช้ หลั กการ 
Grayscale เพื่อท าการปรับภาพสีให้เป็นภาพความเข้มเทา เมื่อ
ได้ภาพความเข้มเทา จากนั้นท าการปรับภาพให้เป็นภาพแบบไบ
นารี (Binary) โดยก าหนดค่า Threshold ให้เหมาะสม ซ่ึงผลการ
ทดลองด้วยวิธีการดังกล่าวมีความแม่นย าสามารถจ าแนกยาง
แผ่นดิบได้และมีความถูกต้องถึงร้อยละ 97.5 
              Rujijan Vichivanives and Kittiya Poonsilp. 
(2561) ได้น าเสนอแอบพลิเคชันการประมวลผลภาพโรคข้าว 
(Image Processing of Rice Disease Analysis using Mobile 
Equipment) พัฒนาโดยใช้ภาษาจาวาและไพทอน เขียน
โปรแกรมผ่านแอนดรอยด์ สตูดิโอ ใช้อัลกอริทึมโครงข่าย
ประสาทแบบคอนวอลูชันแนล (CNN) ที่ฝังอยู่ในไลบรารี ของ 
TensorFlow Engine เพื่อจ าแนกโรคข้าว โดยใช้หลักการการ
เรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เข้าร่วมในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ในส่วนการจ าแนกภาพ ( Image Classification) ซึ่ง
แอบพลิเคชั่นท างานด้วยส่วนประกอบสามส่วนคือ การค้นหา

องค์ความรู้ด้านข้าว การประมวลผลภพและการปรับเปลี่ยน
โมเดลผู้จ าแนก ซึ่งผลการทดสอบนี้สามารถจ าแนกโรคในข้าวได้ 
3 ชนิด ด้วยความแม่นย าถึง 90 % 
          Wisit Soontorn. (2561) ได้เสนอเว็บแอบพลิเคชั่นการ
วิเคราะห์โรคจากลักษณะของใบอ้อยด้วยเทคนิคการเรียนรู้จ า
ผ่ านการประมวลผลภาพ (Diagnosis Of Sugarcane Leaf 
Disease By Learning Technique Recognized Through 
Image Processing) โดยอาศัยการสกัดคุณลักษณะจากปริภูมิสี 
HSV ในรูปแบบของฮิสโตแกรมร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ด้วย
วิธีการเวกเตอร์สนับสนุนการตัดสินใจและการเรียนรู้จ าด้วย
เครื่องจักรโดยทดสอบกับรูปภาพใบอ้อยจ านวน 600 รูปแบ่ง
ออกเป็น 6 กลุ่ม จากการทดลองวิธีการที่น าเสนอการเรียนรู้จ า
ด้วยเครื่องจักร มีค่าความถูกต้องถึง 93.94 % 
 

3. การด าเนินการวิจัย 

ภาพที่ 1  แสดงระบบการท างาน 

 
3.1 การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล 
การทดลองนี้ผู้วิจัยได้ทดสอบกับภาพสีทั้งหมด 2560 รูป โดย
ถ่ายถาพทั้ง 4 ด้านของฝักมะขามหวาน มีขนาดของภาพเท่ากับ 
3024 * 3024 พิกเซล ท าการถ่ายภาพสองระยะ คือ 10 – 15 
ซม.และ 15 – 20 ซม. ผู้วิจัยท าการทดลองกับชุดข้อมูลชุด
รูปภาพทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ (1) คัดแยกตามสายพันธุ์ 4 สาย
พันธุ์ และ แยกคุณภาพ ดี หรือ แย่ ครั้งละ 1 ฝัก ดังตัวอย่างที่
แสดงในรูปที่ 1 (2) แยกตามคุณภาพ ดี หรือ แย่ ครั้งละ 1 ฝัก 
ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 2 (3) แยกตามคุณภาพ ดีหรือแย่ ครั้ง
ละ 4 ฝัก ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 3 เพื่อหาตัวแบบที่ดีที่สุด
เพื่อที่จะน าไปสร้างระบบต่อไป ในแต่ละรูปแบบชุดข้อมูลจะแบ่ง
รูปภาพส าหรับสร้างและทดสอบ ในอัตราส่วน 80 ต่อ 20  
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ภาพที่ 2  แสดง Folder ชุดข้อมูลแบบที่ 1 

 
 
 
 

                    ภาพที่ 3 แสดง Folder ชุดข้อมูลแบบที่ 2 

 

 
ภาพที่ 4 แสดง Folder ชุดข้อมูลแบบที่ 3 

 

ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างมะขามหวานที่มีคุณภาพดี 

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างมะขาหวานที่มีคุณภาพเสีย 

3.2 การสร้างตัวแบบ (model) 

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการสร้างตัวแบบ  

 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้  TensorFlow Library ซึ่งเป็น 
Deep Learning Library ที่มีชื่อว่า inceptionV3 ซึ่งตัว Library 
นี้สามารถสร้าง Feature extraction เองได้ โดยที่ผู้วิจัยไม่ต้อง
สร้าง Feature extraction โดยมีขั้นตอนดังนี้  
1) ดาวน์โหลด tensorflow-image-classifier-master 
2) แตกไฟล์ Zip ไปยัง Directory ที่ต้องการ  
3) เตรียม Dataset โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 -  ส ร้ า ง  Folder ขึ้ น ม า  1  Folder ใ น  folder 
tensorflow-image-classifier-master โดยตั้ งชื่ อ  Folder ว่ า 
training_dataset เพื่อเก็บ Sub Folder   
 - สร้าง Sub folder ใน Folder training_dataset ที่จะเก็บ 
Data set      
4) เมื่อเตรียม dataset เสร็จ จากนั้นท าการ download และ 
install Git cmd/Git bash โดยดูขั้นตอนจาก 
http://share.olanlab.com/th/it/blog/view/33 
5) คลิกขวาใน folder  tensorflow-image-classifier-master 
คลิกเลือกที่ Git Bash Here 
6) พิมพ์ค าสั่ง sh train.sh เพื่อเรียก code ใน retrain.py 
7) ระบบจะเริ่มท าการโหลดอัลกอริทึมที่ใช้ในการสร้างโมเดล
และท าการสร้างโมเดล 
8) เมื่อสิ้นสุดการ train จะได้ Final accuracy  และ Folder 
เพิ่มขึ้นมาอีก 2 Folder คือ inception เป็น Folder ที่ใช้เก็บ
อัลกอริทึม inceptionV3 และ Folder tf_file ที่ ใช้ เก็บไฟล์  
retrain_graph.pb และ retrain_labels.txt ซึ่ ง เป็นไฟล์ที่ จะ
น าไปใช้สร้างระบบต่อไป 
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3.3 การทดสอบตัวแบบ (model) 
เตรียมรูปภาพส าหรับทดสอบ เก็บไว้ใน Folder tensorflow-
image-classifier-master ท าการเปิดไฟล์ classify.py ที่อยู่ใน 
older tensorflow-image-classifier-master หลังจากนั้นคลิก
ที่ Terminal  เลือก New พิมค าสั่ง cd ไปยัง Directory สุดท้าย
ให้พิมพ์ค าสั่ง python .\classify.py ตามด้วยชื่อรูปภาพ เช่น 
python .\classify.py '.\Good Kante  (1).jpg' กด enter 
3.4 การน าตัวแบบไปสร้างเว็บแอปพลิเคชัน 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้ Flask framework ร่วมกับ HTML, CSS, 
JS และ Bootstrap ในการสร้างหน้าแอปพลิเคชันและ รับข้อมูล
น าเข้าและส่งออกผลลัพธ์ของแอปพลิเคชันผ่านหน้าเว็บแอป
พลิเคชัน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน 

 

4. ผลการทดลอง 

4.1 ผลการพัฒนาตัวแบบ 

 ในส่วนของการพัฒนาตัวแบบผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิค Deep 

leaning ร่วมกับ TensorFlow Library ที่มีชื่อว่า inceptionV3 

ทดลองกับภาพสีจ านวน 2560 รูป แบ่งอัตราส่วนส าหรับสร้าง

และทดสอบเป็น 80 ต่อ 20 กับชุดข้อมูลทั้ง 3 รูปแบบ จากผล

การทดสอบตัวแบบทั้ง 3 ตัวแบบ สรุปได้ว่ารูปแบบชุดข้อมูลที่

เหมาะสมที่สุดส าหรับน าไปท าการสร้างระบบต่อไปคือ ชุดข้อมูล

แบบที่ 2 คัดแยกตามคุณภาพ ดี หรือ เสีย ครั้งละ 1 ฝัก ผลการ

ทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 

4.2 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันใน

การวิเคราะห์คุณภาพของมะขามหวาน ออกมาเป็น web 

responsive เพื่อให้เว็บแอปแอพลิเคชันนี้สามารถใช้งานได้ทุก 

 

 

ตาราง 1 ผลลัพธ์การสร้างและทดสอบตัวแบบ 

อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ที่มีอินเตอร์เน็ต  ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้

น าเสนอตัวอย่างผลการพัฒนาเว็บแอพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์

หรือแล็บท็อป และสมาร์ทโฟน ดังนี้ 

 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างการใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือแล็บท็อป 

 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างการใช้งานบนสมาร์ทโฟน 

4.3 วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย 
จากการพัฒนาตัวแบบและน าตัวแบบที่ดีที่สุดมาพัฒนาต่อเป็น

เว็บแอปพลิเคชันส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพของมะขามหวาน 

จนสามารถแสดงผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยแล้ว ใน

ขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยจะท าการประเมินประสิทธิภาพของการใช้

งานเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บแอปพลิเคชันที่

ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้มีความสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ถูกต้อง 

แม่นย าและเหมาะสมในการใช้งานเพียงใด ผู้วิจัยจึงได้สร้าง

แบบสอบถามออนไลน์ขึ้น และทดสอบกับผู้ใช้จ านวน 10 ในการ

ที่ ชุดรูปแบบข้อมูล 
ความถูกต้อง

ของตัวแบบ 

ผ ล ก า ร

ทดสอบตั ว

แบบ 

1 
แยกสายพันธุ์และแยกคุณภาพ ดี 

/ เสีย ที่ละ 1 ฝัก 
62.8 % 58.6 % 

2 แยกคุณภาพ ดี / เสีย ทีละ 1 ฝัก 88.0 % 83.0 % 

3 แยกคุณภาพ ดี / เสีย ทีละ 4 ฝัก 87.5% 58.26% 
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ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจผู้วิจัยได้แบ่งระดับ

คะแนนผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

(1) 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปรับปรุง 

(2) 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใช้ 

(3) 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

(4) 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 

(5) 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 

          ผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจในการใช้งาน

ระบบวิเคราะห์คุณภาพของมะขามหวานด้วยเทคนิคการเรียนรู้

เชิงลึก ผลปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.2 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 

ตาราง 2 ตารางแสดงความพึงพอใจการใช้งาน 

ที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1 ความถูกต้องของการวิเคราะห์ 4.3 ดี 

2 สีสันความสวยงามในการออกแบบเว็บ 4.1 ดี 

3 เว็บแอปพลิเคชันง่ายต่อการใช้งาน 4.3 ดี 

4 ความเหมาะสมในการใช้งาน 4.2 ดี 

5 รูปแบบ สี และขนาดของตัวอักษร 3.9 ดี 

6 ความพึงพอใจในด้านความสะดวกและ

ง่ายต่อการใช้งาน 

4.3 ดี 

รวม 4.2 ดี 

 

5. บทสรุป 

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาระบบวิเคราะห์คุณภาพของมะขามหวานด้วย

เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการ

จะบริโภคมะขามหวาน สามารถวิเคราะห์คุณภาพของมะขาม

หวานที่ต้องการจะซื้อมาบริโภคว่าคุณภาพดีหรือเสีย ได้อย่าง

สะดวกและง่ายดาย โดยผู้วิจัยได้ทดลองสร้างตัวแบบทั้งหมด 3 

แบบ เพื่อหาตัวแบบที่ดีที่สุด ผลการทดสอบปรากฏว่าตัวแบบที่ดี

ที่สุดคือชุดข้อมูลแบบที่ 2 คือ คัดแยกคุณภาพดีหรือเสีย ตัวแบบ

มีความถูกต้อง 88.0 % และมีความแม่นย าถึง 83.0 %        

 

 

5.1 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

เว็บแอปพลิเคชันวิเคราะห์คุณภาพของมะขามหวาน มีข้อจ ากัด

ในด้านการถ่ายภาพ ในการถ่ายภาพมะขามหวานผู้ใช้ควรเน้น

ถ่ายตรงจุดที่ผู้ใช้สงสัยว่าเป็นจุดที่สามารถท าให้มะขามหวานเสีย 

และไม่ควรน ารูปภาพหรือถ่ายภาพอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ฝักมะขามหวาน

เข้าในระบบถ้าไม่เช่นนั้นอาจท าให้ผลลัพธ์มีความผิดพลาดดังนั้น

ในการพัฒนาในอนาคตควรเพิ่มจ านวนสายพันธุ์ของมะขาม

หวานให้ครอบคลุมมากกว่านี้ เพื่อเพิ่มความแม่นย าและลดความ

ผิดพลาดของระบบ  
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ระบบวิเคราะห์ชนิดสายพันธุ์ผลไม้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ 
The Analysis System for Fruit Species Classification with Image 

Processing 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอระบบวิเคราะห์ชนิดสายพันธุ์ผลไม้ด้วยเทคนิค
การประมวลผลภาพ  โดยเราได้รวบรวมข้อมูลน าเข้าจ านวน 31 
สายพันธุ์ จากผลไม้จ านวน 9 ชนิด เราได้พัฒนาตัวแบบจ าลอง
ด้วยการใช้กระบวนการประมวลผลภาพร่วมกับ TensorFlow 
Library และใช้อัลกอริทึม CNN ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่เหมาะสม
ส าหรับการจ าแนกรูปภาพ ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ ได้ตัว
แบบจ าลองที่มีค่าความถูกต้องสุดท้ายของการฝึกสอนการเรียนรู้
เท่ากับ 89.50% จากการแบ่งข้อมูลชุดฝึกสอนและชุดทดสอบ
รูปแบบ 80:20  ตามล าดับ  ซึ่งถูกน าไปใช้พัฒนาส่วนติดต่อ
ผู้ใช้งานผ่านเรสฟอนซีฟเว็บแอปพลิเคชัน    
 

ค ำส ำคัญ: การประมวลผลภาพ, การเรียนรู้เชิงลึก, 
            ระบบวิเคราะห์สายพันธ์ผลไม้ 
 

ABSTRACT 
 This research presents the analysis system for fruit 
species classification with image processing. We used 
the preparation of 31 species and 9 types samples. A 
model with image processing and TensorFlow library 
technique was developed to feature extraction. This 
model worked on the basis of the CNN algorithm. 
Results from this research, the appropriate model that 
have a final accuracy value 89.50% with the division of 
training data sets and testing data sets were 80:20 
respectively. Moreover, this model used for embedded 

code on the application on run through the responsive 
web application.   
 
Keywords:  Image processing, Deep learning, fruit  
    species classification system 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันคนไทยบริโภคผลไม้มากขึ้น ท าให้มีผลไม้หลากหลาย
พันธุ์ชนิด ที่มีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปของผลไม้แต่ละ
จังหวัด ผลไม้บางชนิดสามารถเป็นส่งออกประเทศได้ และมีราคา
ที่ค่อนข้างสูง จึงท าให้คนไทยหันมาปลูกผลไม้เป็นจ านวนมากขึ้น 
ซึ่งการปลูกผลไม้แต่ละสายพันธุ์นั้นจะต้องดูแลเพิ่มเพื่อมูลค่าของ
ผลไม้ อาจจะต้องดูแลของสภาพดิน และน้ า ส าหรับการปลูก
ผลไม้บางสายพันธุ์ที่ต้องดูแล เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าราคาของ
ผลไม้ชนิดนั้น แต่อย่างไรก็ตามผลไม้หลากหลายพันธุ์ชนิดนั้นยัง
เป็น ผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทาน แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบสายพันธุ์ของผลไม้ ไม่มีองค์ความรู้จึง
ท าให้ พ่อค่าจ านวนมากที่หลอกขาย และอ้างอิงผลไม้ที่มีชื่อเสียง
เพื่อที่จะเพิ่มราคาสินค้าถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และยัง
ไม่มีเทคโนโลยีที่หลากหลายในการที่เข้ามาสนับสนุนในการสร้าง
เป็นองค์ความรู้ในการตรวจสอบชนิดสายพันธุ์ของผลไม้ ให้กับ
ผู้บริโภค  เลยน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค 

 ดังนั้น ผู้วิจัยได้สนใจจัดสร้างระบบวิเคราะห์ชนิดสายพันธุ์
ผลไม้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงสายพันธุ์ของผลไม้ชนิดต่าง ๆ  
และใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ โดยการใช้เทคนิค นิวรอน
เน็ตเวิร์ค (Neural Network) เข้ามาเก็บและการเรียกข้อมูล ใน

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)                                 ………………… 
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การแยกประเภทของผลไม้ ความสามารถในการ ตรวจสอบ
รูปแบบของข้อมูลที่คล้ายคลึงกับความคิดของมนุษย์ ในการเลือก
ซื้อผลไม้ ยังสร้างองค์ความรู้ของสายพันธุ์ผลไม้ชนิดนั้นให้ที่
ถูกต้อง ซึ่ งผู้ วิจัยหวัง เป็นอย่างยิ่ งว่าจะช่วยอ านวยความ
สะดวกสบายต่อผู้ที่ใช้จากสื่อการวิเคราะห์การประมวลผลภาพ
โดยผ่านอุปกรณ์มือถือผ่านระบบที่ผู้จัดท าได้พัฒนาขึ้น 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 การประมวลผลภาพด้วย Tensorflow 
การประมวลผลภาพ (Image Processing) หมายถึง การน าภาพ
มาประมวลผลหรือคิดค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ (อ าภา สาระ    
ศิริ,2559)  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่ส าคัญ คือ การท าให้ภาพมีความ
คมชัดมากขึ้น การก าจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การแบ่ง
ส่วนของวัตถุที่เราสนใจออกมาจากภาพ (วิศิษฐ์ สุนทร, 2561)  
เพื่อน าภาพวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด 
รูปร่าง และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุในภาพ จากนั้นเรา
สามารถน าข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และสร้างเป็น
ระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ  (โยษิตา  ค าบุญมี 
,2561)  การท างานในส่วนนี้สามารถใช้ TensorFlow ซึ่งเป็น 
Library Prasit (Tongpradit. ,2561) ส าหรับใช้พัฒนา machine 
learning เป็น Open source (เขียนด้วย Python) ที่พัฒนาโดย
กูเกิ้ล ให้กลายเป็นโปรแกรม Open source ซึ่งเป็นโปรแกรม
จ าลองการท างานของกระบวนการ Learning ของ TensorFlow 
TensorFlow สามารถ train จากภายนอกแล้วน าผลไป run บน 
mobile device ได้ นอกจากนี้ TensorFlow ยังมีสถาปัตยกรรม
แบบ Inception ซึ่งถูก train มาด้วยข้อมูลชุด ImageNet แล้ว 
ท าให้จดจ าสิ่งของทั่วไปได้ดี และสามารถน ามา train เพิ่มเติม
เฉพาะสิ่ งของบางประเภทได้  ท า ให้ ไม่ต้อง train neural 
network ตั้งแต่ต้นด้วยข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งต้องใช้ทรัพยากร
จ านวนมาก 
2.2 การเรียนรู้ เชิ งลึก  (Deep Learning) ด้วยโครงข่าย
ป ร ะ ส า ท แ บ บ ค อ น โ ว ลู ชั น  (Convolutional Neural 
Network)  
Deep Learning (การเรียนรู้เชิงลึก) เป็นกระบวนการหนึ่งของ 
Machine learning ที่ ถู ก ส ร้ า ง ขึ้ น ม า เพื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
เครื่องจักรหรือเครื่องคอมพิวเตอร์โดยชุดค าสั่ งนี้จะท าให้

ตัวเครื่องจักรสามารถประมวลผลข้อมูลจ านวนมาก โดยจ าลอง
โครงข่ายประสาทแบบเดียวกับในสมองของมนุษย์  (Neural 
Network) โดยหลักการของ Deep Learning ก็จะเป็นการ
ท างานแบบ Neural networks แต่ มีความซับซ้อนมากกว่า และ
ส าหรั บการท า ง านของ  Convolutional Neural Network 
(CNN) หรือ โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน เป็นโครงข่าย
ประสาทเทียมหนึ่งในกลุ่ม bio-inspired โดยที่ CNN จะจ าลอง
การมองเห็นของมนุษย์ที่มองพื้นที่เป็นที่ย่อยๆ และน ากลุ่มของ
พื้นที่ย่อยๆมาผสานกัน เพื่อดูว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นอะไร การมอง
พื้นที่ย่อยของมนุษย์จะมีการแยกคุณลักษณะ (feature) ของ
พื้นที่ย่อยนั้น เช่น ลายเส้น และการตัดกันของสี ซึ่งการที่มนุษย์รู้
ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเส้นตรงหรือสีตัดกัน เพราะมนุษย์ดูทั้งจุดที่
สนใจและบริเวณรอบ ๆ ประกอบกันCNNเป็นแนวคิดที่ดีมากแต่
สิ่งที่ซับซ้อนคือการค านวณที่สอดคล้องกับกระบวนการท างาน
และต้องมีคณิตศาสตร์มารองรับโดยการค านวณตามแนวคิดนี้ใช้
หลักการเดียวกันกับในการท างานด้าน Image processing การ
ค านวณนี้จะเริ่มจากการก าหนดค่าใน ตัวกรอง (filter) หรือ เคอร์
เนล (kernel) ที่ช่วยดึงคุณลักษณะที่ใช้ในการรู้จ าวัตถุออก โดย
ปกติตัวกรอง/เคอร์เนล อันหนึ่งจะดึงคุณลักษณะที่สนใจออกมา
ได้หนึ่งอย่าง 
 

 
ภาพที่1  Convolutional Neural Network Architecture 

(ที่มา:https://raspberrypi3robot.blogspot.com/ 8102/10/ convoluti
onal-neural-networks-keras.html ) 

 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประภพ ธนเจริญจ ารัส (8550) งานวิจัยด้านการประมวลผลภาพ
ทางเภสัชกรรมที่ใช้หลักการในการแยกคุณลักษณะของภาพ
ร่วมกับการใช้ระบบระบบเครือข่ายใยประสาทเทียม  (artificial 
neural network) เพื่อจ าแนกเม็ดยาจากภาพถ่าย งานวิจัย
ดังกล่าวนี้ใช้หลักการของการแยกคุณลักษณะของภาพด้วยการ
ค านวณหาค่าที่จ าเพาะเจาะจงของภาพโดยการระบุบริเวณที่มุม
หรือขอบ  
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         ภาณุวัฒน์ ภู่เชย (8560) เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การถ่ายภาพชนิดวัชพืชด้วยวิธีการประมวลผลภาพ การศึกษา
เริ่มจากการรวบรวมภาพของวัชพืชในนาข้าว จากนั้นน าภาพไป
วิเคราะห์โดยผ่านกระบวนการโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัต
นาการ เพื่อสร้างเป็นโมเดล และยังพัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น
ด้ ว ย  ภ า ษ า  PHP HTML Python แ ล ะ ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม 
Wampserver64 ในการรันภาษา PHP เพื่อให้ ใช้งานได้ทั้ ง
คอมพิว เตอร์  โน๊ตบุ๊ ค  และโทรศัพท์สมาร์ โฟน โดยเว็บ
แอพพลิเคชั่นจะเรียกใช้ตัวโมเดลผ่านชุดค าสั่ง เพื่อวิเคราะห์ชนิด
วัชพืชจากภาพถ่ายได้ 3 ชนิด คือ กกขนาก ผักปอดนา และหญ่า
นกสีชมพ ู

 
3. วิธีด าเนินงานวิจัย 

3.1 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล    
การเตรียมข้อมูล (รูปภาพ) ที่น ามาใช้ในระบบวิเคราะห์ชนิดสาย
พันธุ์ผลไม้ จ านวน 9 ชนิด จ านวน 31 สายพันธุ์ ในการเก็บข้อมูล 
1 สายพันธุ์จะถ่าย 3 ด้าน (ด้านบนผลไม้ ด้านล่างผลไม้ และตรง
กลางผล) แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 15-20 ซม. และ 25-30 ซม. จะ
เก็บได้สายพันธุ์ละ 30 ภาพ ขนาดไฟล์ 3456x3456 
3.2 การออกแบบและพัฒนางานวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่ 2 ขั้นตอนการท างานของระบบ 

 
3.3 ขั้นตอนการสร้างตัวแบบจ าลอง 

.3.3 1 ขั้นตอนการสร้างตัวแบบจ าลอง 
0 ( รวบรวมข้อมูลรูปภาพประกอบได้ด้วย ผลไม้ 

ทั้งหมด 9 ชนิด 31 สายพันธุ์ เช่น แอปเปิ้ลกาล่า ดังรูป 3 มะม่วง
แก้วขมิ้น ดังรูป 4 และขั้นตอนการสร้างตัวแบบจ าลองดังรูป 5 
ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 3 ชุดภาพแอปเปิ้ลกาล่า ขนาดภาพ 3556 x 3556 

 

 
ภาพที่ 4 ชุดภาพมะม่วงแก้วขมิ้น ขนาดภาพ 3556 x 3556 

 

2) วิธีการสร้างโมเดล 

 
ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการสร้างตัวแบบจ าลอง 

น าไฟล์ที่โหลดจาก
https://github.com/burliEnterprises/tensorflow-
imageclassifier?fbclid=IwAR33mqky_ICP8lF0sOAiRn8Joi
HabMjX_bPjRJKzvNO0qxRrwiNzTjjeuyQ จะมีไฟล์ชื่อว่า 
retrain สร้างไฟล์โฟลเดอร์ชื่อ  training_dataset เพื่อเก็บ
ไฟล์ข้อมูลรูปภาพ ดังภาพที่6. 
 

 
ภาพที่ 6 ไฟล์เก็บข้อมูล 

 
 

Training image 
Feature extraction 
&Classification 

Testing image Model 

Class 

514



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

สร้ า ง โฟลเดอร์Classแต่ละชนิดข้อมูลไว้ภายใน
โฟลเดอร์ training_dataset ดังภาพที่7. 

 

 
ภาพที่7 สร้างโฟลเดอร์ Class 

ในกรณีที่เตรียมข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ให้ท าการใส่ค าสั่งนี้ -พิมพ์
ค าสั่ง sh. train.sh ใน git เพื่อที่จะฝึกสอนการเรียนรู้ของโมเดล 
ดังภาพที่8 

 

 
ภาพที่ 8 การฝึกสอนการเรียนรู้ข้อมูลของโมเดล 

กรณีที่ฝึกสอนโมเดลเสร็จจะได้เป็นไฟล์ retrained_graph.pb  
อยู่ในโฟลเดอร์ tf_files ดังภาพที่9. 

                      
ภาพที่ 9 ไฟล์โมเดล 

3.4 การออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่นและน าตัวแบบไปสร้างเว็บ
แอปพลิเคชัน 
ภาพรวมการท างานของเว็บแอพพลิเคชั่นระบบวิเคราะห์ชนิด
สายพันธุ์ผลไม้ สามารถแสดงรายละเอียด Use Case ดังภาพที่
10 

  
ภาพที่ 10 Use Case 

 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้ Flask framework ร่วมกับ HTML, CSS, 
JS และ Bootstrap ในการสร้างหน้าแอปพลิเคชันและ รับข้อมูล
น าเข้าและส่งออกผลลัพธ์ของแอปพลิเคชันผ่านหน้าเว็บแอป
พลิเคชัน  

 
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

4.1 ผลการพัฒนางานวิจัย 
ในส่วนของการพัฒนาตัวแบบผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิค Deep 
leaning ร่วมกับ TensorFlow Library ที่มีชื่อว่า inceptionV3 
ทดลองกับภาพสีจ านวน 930 รูป แบ่งอัตราส่วนส าหรับสร้างและ
ทดสอบเป็น 21 ต่อ 81 สรุปได้ว่าตัวแบบที่ใช้ฝึกสอนการเรียนรู้มี
ค่าความถูกต้องสุดท้ายเท่ากับ 89.50% ซึ่งเหมาะสมส าหรับ
น าไปท าการสร้างรหัสฝังในระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ชนิดสายพันธุ์ผลไม้   โดยผู้วิจัยได้น าเสนอตัวอย่างผล
การพัฒนาเว็บแอพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์หรือแล็บท็อป และ
สมาร์ทโฟน ดังนี้ 
 หน้าเว็บแสดงทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
        ในกรณีที่ต้องการ น ารูปเก่ามาทดลองเข้าโหลด 
https://drive.google.com/drive/folders/0 XxUpKVabXXS
0yZeyxaBTV605U 0- WbAlB?usp=sharing ดังรูป11 
และรูป 12 ตามล าดับ 
 

         
ภาพที่ 11 หน้าต่างแสดงรูปทดสอบรูป  ภาพที่ 12 หน้าแรกในสมาร์ทโฟน 
8) การอัพโหลด เมื่อกดปุ่ม เลือกไฟล์ จะแสดงขึ้นดังรูป 13 และ

ผลวิเคราะห์ดังรูป 14 ตามล าดับ 

4.2 วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย 
จากการพัฒนาตัวแบบและน าตัวแบบที่ดีที่สุดมาพัฒนาต่อเป็น

เว็บแอปพลิเคชันส าหรับการวิเคราะห์สายพันธ์ผลไม้ จนสามารถ
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แสดงผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยแล้ว ในขั้นตอน

ต่อไปผู้วิจัยจะท าการประเมินประสิทธิภาพของการใช้งานเว็บ

แอปพลิเคชัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยได้ 

    
   ภาพที่13 หน้าจอเลือกไฟล์ภาพ       ภาพที่14 ผลการวิเคราะห์ 

พัฒนาขึ้นนี้มีความสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ถูกต้อง แม่นย าและ

เหมาะสมในการใช้งานเพียงใด ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบสอบถาม

ออนไลน์ขึ้น ในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

ผู้วิจัยได้แบ่งระดับคะแนนผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

(1) 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปรับปรุง 

(2) 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใช้ 

(3) 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

(4) 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 

(5) 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 

          ผลการประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจในการใช้งาน

ระบบวิเคราะห์ชนิดสายพันธ์ผลไม้ด้วยเทคนิคการประมวลผล

ภาพผ่านการเรียนรู้เชิงลึก ผลปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 

4.50  ซึ่งอยู่ในระดับ ดี (ดังตาราง 1) 
 

ตารางที่ 1. ตารางแสดงความพึงพอใจการใช้งาน 

ที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1 ความถูกต้องของการวิเคราะห์ 4.75 ดีมาก 

2 สีสันความสวยงามในการออกแบบเว็บ 4.15 ดี 

3 เว็บแอปพลิเคชันง่ายต่อการใช้งาน 4.55 ดีมาก 

4 ความเหมาะสมในการใช้งาน 4.50 ดี 

ที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

5 ความพึงพอใจในด้านความสะดวกและ

ง่ายต่อการใช้งาน 
4.55 ดีมาก 

รวม 4.50 ดี 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวม
ข้อมูลของสายพันธ์ผลไม้จากจ านวน 9 ชนิด 31 สายพันธุ์ ซึ่งผล
ที่ได้จากงานวิจัยได้ตัวแบบที่ใช้ฝึกสอนการเรียนรู้มีค่าความ
ถูกต้อง 89.50% 4ภายใต้การแบ่งข้อมูลฝึกสอนการทดสอบ
จ านวนร้อยละ 80:20 ตามล าดับ ซ่ึงตัวแบบจ าลองที่ได้นี้ผู้วิจัยได้
ท าการพัฒนารูปแบบการใช้งานผ่านระบบติดต่อผู้ใช้ในลักษณะ 
responsive web application โดยมีระดับค่าความพึงพอใจ
รวมของการใช้งานในระดับดี 
5.1 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
ข้อจ ากัดของงานวิจัยนี้คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นท าได้
ค่อนข้างยาก เพราะข้อมูลที่ต้องการในเชิงลึกของพันธ์ผลไม้โดย
ทั่ว ๆ ไปนั้น หาค่อนข้างยาก ทั้งนี้การจัดเก็บจ าเป็นที่จะต้องใช้
การถ่ายภาพจากของจริง ผลไม้ที่มีการจ าหน่ายทั้งตลาดทั่ว ๆ ไป 
และในห้างสรรพสินค้านั้น ไม่มีความหลากหลายของสายพันธ์
มากนัก จึงท าให้รายละเอียดของแต่ละสายพันธ์ มีจ านวน
ค่อนข้างน้อยที่ได้น าไม่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ระบบจึง
สามารถวิเคราะห์ได้เพีบงผลไม้31 สายพันธุ์เท่านั้น จึงไม่สามารถ
น าผลไม้สายพันธ์ชนิดอื่น ๆ มาวิเคราะห์ได ้
5.2 ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

จากการท างานวิจัยนี้ได้รับข้อเสนอแนะมา ดังนี้  
1) ควรเก็บข้อมูลที่น ามาพยากรณ์ให้ได้จ านวนสายพันธ์

ผลไม้ที่มากขึ้น 
2) การถ่ายภาพควรจะก าหนดรูปแบบการทดสอบที่

หลากหลายระยะและขนาดที่ใช้ 
3) ผู้พัฒนาควรศึกษาเกี่ยวกับสายพันธ์ผลไม้ของไทยให้

มากขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ที่ดีข้ึน 
4) ผู้พัฒนาควรศึกษาจากงานวิจัยอื่น ๆ เพื่อให้โมเดลที่

สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพความถูกต้องที่มากขึ้น 
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ระบบร้านเช่ารถตู้ 
Van Rental System 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบร้าน
เช่ารถตู้ ให้จัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ ลดความ
ซ้้าซ้อน สามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ แบ่งผู้ใช้งานระบบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) เจ้าของ
ร้ าน เช่ า  (Admin) สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลรถตู้  
รายละเอียดการจองรถตู้ ข้อมูลลูกค้า สถานะของรถตู้ และ
สถานะการช้าระเงินได้ และ 2) ลูกค้า (User) สามารถจัดการ
ข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบข้อมูลรถตู้ จองรถตู้ได้ เครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบคือ โปรแกรมวิชวล สตตูดิโอโค้ด (Visual 
Studio Code) ภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาเอชทีเอ็มแอล(HTML) 
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ผลการทดสอบใช้งานระบบ
จากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 30 คน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.152) 

 
ค ำส ำคัญ: ระบบเช่ารถตู้ 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is analyzed and design 
van rental system to store information correctly, reduce 
duplication, can search and check data quickly to be 
more effective. Dividing the system users into 2 groups: 
1) Admin: can management van database system, van 
reservation details, customer information, van status, 
and payment status, 2) User: can management personal 
information, check van information and van booking. It 
was developed using visual studio code, PHP and 

MySQL. The system was evaluated by 30 people. It was 
found that the system provided high satisfaction to 
most users (�̅� = 4.152).  
 
Keywords: Rental system, Van 

 
1. บทน า 

บริษัทที่ให้บริการด้านการเช่ายานยนต์ใหม่ชนิดรถตู้ ซึ่งลักษณะ
การเช่ารถจะเป็นรูปแบบระยะสั้นและยาวปัจจุบันการด้าเนินงาน
ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการประมวลผลด้วยมือ ใช้การเก็บข้อมูล
ในรูปแบบเอกสารและแฟ้มคอมพิวเตอร์ เช่น Excel Word เป็น
ต้น เมื่อด้าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลานานเริ่มก่อปัญหาสะสมอย่าง
ต่อเนื่อง เอกสารจัดเก็บอย่างไม่เป็นระบบระเบียบท้าให้การ
ค้นหาเอกสารต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก ส่งผลให้การให้บริการลูกค้า
บางครั้งใช้เวลานาน เพราะต้องเสียเวลากับการค้นหาข้อมูล
ประวัติเก่า ในส่วนของการน้าเสนอรายงานแก่ผู้บริหารมีความ
ล่าช้า มีความผิดพลาดบ่อยครั้ง ท้าให้รายงานต่าง ๆ ไม่มีความ
น่าเชื่อถือ มีความต้องการต่อยอดธุรกิจเดิมโดยเพิ่มบริการเช่ารถ
แก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปเพื่อการบริการที่หลากหลายและ
ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าให้หลายกลุ่มท้าให้บริษัท
ต้องการระบบการรถเช่ามาใช้เพื่อการบริการ จัดการให้รถเช่า
โดยเฉพาะ โดยระบบนี้ต้องสามารถท้างานเข้ากับขั้นตอนการ
ท้างานของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงเห็น
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ  การจัดท้า
โปรแกรมระบบเช่ารถตู้ เพื่อท้าให้การเช่ารถตู้มีประสิทธิภาพ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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มากยิ่งขึ้นและยังช่วยจัดการฐานข้อมูลที่จ้าเป็นต่อธุรกิจป้องกัน
การสูญหายและลดการซับซ้อนของข้อมูลอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาระบบช่ารถตู้ 
2. เพื่อให้มีทางเลือกจองเช่ารถตู้เพิ่มขึ้น และติต่อกับคนขับรถตู้
โดยตรง 
3. เพื่อให้คนที่มีรถตู้ขับหารายได้เสริม 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กฤษฎา  จิดนดานวกุล. (2558)  ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการรถ
เช่า บริษัท Pagoda Leasing เพื่อช่วยสนับสนุนการท้างานด้าน
การเช่ารถของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเชิงอ๊อบเจ็ค จัดท้าระบบโดยใช้หลักการของ 
Model View Controller (MVC) ใช้โปรแกรม Visual Studio 
2013 ในการพัฒนา ภาษา C# ฐานข้อมูล Microsoft SQL 2008 
Server ภายใต้ระเบียบวิธีสไปรัล  

ยุทธนา  สงนรินทร์. (2550)  ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการจัดการยานพาหนะ: กรณีศึกษาระบบจัดการยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยแบ่งการท้างานออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) 
ส่วนเชื่อมโยงไปยัง URL อื่น 2) ส่วนแสดงสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
และชื่อระบบงาน 3) ส่วนเมนูรายการและการเข้าสู่ระบบ 4) 
ส่วนแสดงเนื้ อหาของระบบงาน โดยใช้ภาษา ASP.NET 
ฐานข้อมูล Oracel8i ใช้หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในการ
เขียนค้าสั่งก้าหนดสิทธิการใช้งานตามประเภทของผู้ใช้  

อรรถสิทธิ์  สุขสมทวีทรัพย์.  (2559).  ได้พัฒนาระบบ
จองและลงประกาศรถเช่าพร้อมคนขับออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่มี
รถยนต์ส่วนตัวสามารถลงประกาศให้บริการเช่ารถพร้อมคนขับ
ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานผ่านทางอินเทอร์เน็ต พัฒนาด้วยภาษา 
PHP 5.3.29 ใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล  
 

4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ในการด้าเนินงานวิจัยผู้วิจัยได้ด้าเนินตามขั้นตอนโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

4.1 Use Case Diagram 
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ภาพที่ 1 Use Case Diagram 

4.2 ER Diagram 
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ภาพที่ 2 E-R Diagram 
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4.3 ขั้นตอนพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาระบบเช่ารถตู้ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม VS Studio 
Code Version 1.29 ในการพัฒนา ใช้ภาษา PHP เป็นภาษา
สคริปต์ในการเขียนระบบใช้โปรแกรมฐานข้อมูล MYSQL
โปรแกรม Framework Laravel ใช้ XAMPP ในการจ้าลอง
เครื่องของตัวเองให้เป็น Web Server เพื่อดูการท้างานของ
โปรแกรมที่เขียนขึ้น 
4.4 ขั้นตอนการทดสอบ 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการทดสอบ 
รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

ด้ำนควำมสวยงำมของเว็บ 
1.การออกแบบมีความสวยงาม 
2.สีที่ใช้เว็บสวยงาม 
3.ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย 
4.ภาพที่ใช้ในเว็บสวยงามคมชัด 
5.การออกแบบเมนู 

รวม 

 
4.10 
4.00 
4.15 
3.95 
3.90 
4.02 

 
0.56 
0.65 
0.67 
0.60 
0.52 
0.60 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ด้ำนข้อมูลของเว็บ 
1.มีข้อมูลเพียงต่อการตัดสินใจเช่ารถ 
2.ข้อมูลคนขับตามจริง 
3.ข้อมูลรถตู้ชัดเจน 
4.ราคาเหมาะสมต่อการเช่า 
5.เว็บมีองค์ประกอบครบถ้วน 

รวม 

 
4.20 
4.35 
4.22 
4.00 
3.99 
4.15 

 
0.70 
0.75 
0.70 
0.68 
0.67 
0.70 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ด้ำนกำรใช้งำนของเว็บ 
1.ความเร็วในการเข้าถึงเว็บ 
2.การจัดวางเมนูใช้งานง่าย 
3.เว็บมีความเหมาะสมใช้งานง่าย 
4.เว็บมีความน่าสนใจ 
5.โดยรวมของเว็บ 

รวม 

 
4.00 
4.05 
4.20 
4.30 
4.10 
4.13 

 
0.60 
0.58 
0.70 
0.72 
0.62 
0.64 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.10 0.64 มาก 

ผลการทดสอบใช้งานเว็บไซต์จากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 30 คน 
โดยภาพรวมของผู้ทดลองใช้งานและตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.152, 𝑆. 𝐷 = 0.7) ข้อ
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ข้อมูลคนขับ
ตามจริง (�̅� = 4.35, 𝑆. 𝐷 = 0.75) ลองลงมาคือ เว็บมีความ
น่าสนใจ (�̅� = 4.30, 𝑆. 𝐷 = 0.72) และข้อมูลรถตู้ชัดเจน 
(�̅� = 4.22, 𝑆. 𝐷 = 0.70) เนื่องด้วยผู้ใช้งานเห็นว่าภาพรวม
ของเว็บไซต์นี้มีการออกแบบที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน 

สามารถท้าความเข้าใจในการใช้งานได้ง่าย ดึงดูดความน่าสนใจ
ได้ดี และมีเนื้อหาตามความเป็นจริงน่าเชื่อถือทั้งข้อมูลรถและ
ข้อมูลคนขับรถ ส้าหรับข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดคือ การออกแบบเมนู (�̅� = 3.90, 𝑆. 𝐷 = 0.52) 

 
5. ผลการทดลอง 

5.1 ผลการพัฒนาระบบ 
ระบบเช่ารถตู้ที่ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนา
ระบบนี้ขึ้น ช่วยให้การท้างานของระบบใหม่มีประสิทธิภาพ โดย
มีระบบการท้างานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

5.1.1 ส่วนของแอดมิน 
    

        
ภาพที่ 3 ภาพแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ 

 

  
ภาพที่ 4 ภาพแสดงหน้าตรวจสอบการลงทะเบียนของคนขับรถ 

 

    
ภาพที่ 5 ภาพแสดงหน้าท้าการยืนยันการท้ารายการลงทะเบียนของ

คนขับรถ 
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงหน้าจัดการข้อมูลคนขับรถ 

5.1.2 ส่วนของคนขับรถ 

 
ภาพที่ 7 ภาพแสดงหน้าลงทะเบียน 

 

 
ภาพที่ 8 ภาพแสดงหน้าเข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพที่ 9 ภาพแสดงหน้าจัดการข้อมูลส่วนตัว 

 

ภาพที่ 10 ภาพแสดงหน้าดูรายละเอียดข้อมูลการจอง ถ้ามีการจองให้
คนขับรถตู้ติดต่อกลับทันทีเพื่อท้าการยืนยันการจอง 

5.1.1 ส่วนของลูกค้า 

 
ภาพที่ 11 ภาพแสดงหน้าระบุข้อมูลการเดินทาง 

 

   
ภาพที่ 12 ภาพแสดงหน้าดูรายละเอียด และราคาเช่า 

 

 
ภาพที่ 13 ภาพแสดงหน้าจองรถตู้กรอกข้อมูลส่วนตัว 

 

 
ภาพที่ 14 ภาพแสดงหน้าจองยืนยันการจอง 
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6. อธิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบเช่ารถตู้ พบว่า
ระบบที่พัฒนา สามารถอ้านวยความสะดวกในการเช่ารถตู้ โดย
ท้าให้มีทางเลือกเยอะขึ้น ระบบมีความถูกต้องและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ดังนี้ 

1.ระบบสามารถจองเช่ารถตู้ล่วงหน้าได้ 
2.ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรถตู้และข้อมูล

คนขับรถตู้ได้ 
 

7. เอกสารอ้างอิง 
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ระบบการจองโต๊ะ 
Table Reservation System 

*ศุภาวรรณ กุลบุดดี1 และ ธิติพร ชาญศิริวัฒน์1

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
Emails: supavan.gcs59@ubru.ac.th, Thitiporn.c@ubru.ac.th 

บทคัดยอ่ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์และออกแบบระบบ
การจองโต๊ะอาหาร 2) เพ่ือพัฒนาระบบจองโต๊ะอาหาร 3) เพ่ือ
ทดสอบระบบจองโต๊ะอาหาร ระบบช่วยอ านวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าในการจองโต๊ะในร้านอาหาร และสามารถสั่งอาหาร
ล่วงหน้าได้ รวมทั้งการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจในร้านอาหาร
และช่วยอ านวยความสะดวกให้กับร้านในการจัดการโต๊ะอาหาร 
และการจัดการบริหารร้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่ง
ผู้ใช้งานระบบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) เจ้าของร้าน ท าหน้าท่ีเป็น
แอดมินในการจัดการข้อมูลทุกอย่างในร้านอาหาร 2) ลูกค้า ท า
หน้าท่ีในการจองโต๊ะและสั่งอาหารได้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบครั้งน้ี คือ ภาษาพีเอชพี (PHP) โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค้ด 
(Visual Studio Code) ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 

ค าส าคัญ: ร้านอาหาร,จองโต๊ะ 

ABSTRACT 
The objective of the study was to 1) analyze and design 
table reservation system 2) develop table reservation 
system and 3) test table reservation system. The 
system facilitates customers to booking tables and can 
take order food in advance. Moreover, they support 
business operations in restaurants and help facilitating 
the management of the table and efficient 
management of restaurants. The system is developed 
using visual studio code, PHP language, MySQL 
database to manage the database.  
Keywords: Restaurants, Table Booking 

1.บทน า 
โดยทั่วไปแล้ว กิจกรรมร้านอาหารยังเป็นระบบงานที่ใช้บุคลากร
เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ซึ่งการปฏิบัติงานยังขาดตกบกพร่อง หรือมี
ข้อผิดพลาดอยู่ในระดับหน่ึง ในกรณีน้ี เราจะแก้ไขปัญหาโต๊ะที่
น่ังในร้านอาหาร ที่เกิดปัญหาบ่อย ๆ ในชีวิตประจ าวันของเรา 

คือการที่เราเดินทางไปรับประทานอาหารในร้านอาหาร แต่ไปถึง
ร้านอาหารโต๊ะเต็ม จึงส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า
เพราะท าให้เสียเวลา และส่งผลกระทบต่อทางร้านที่อาจเสีย
ลูกค้าเพราะในกรณีน้ี ลูกค้าจะไม่พอใจกับการที่ไม่มีโต๊ะว่าง จึง
ต้องการจัดท าระบบน้ีเ พ่ือ เป็นการซับพอตลูกค้าที่ จะมา
รับประทานอาหาร โดยสามารถสั่งอาหารไว้ล่วงหน้าได้ 

จากการศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึน กระบวนการท างานของ
ระบบจัดล าดับการให้บริการโต๊ะอาหารแบบเดิม ๆพบว่าลูกค้ายัง
ต้องยืนรอบริเวณหน้าร้านจนกว่าจะมีโต๊ะที่ว่าง ท าให้เสียเวลา
รวมทั้งร้านอาหารยังยึดติดกับการด าเนินงานแบบเก่า ๆเพ่ือการ
พัฒนาระบบการให้บริการแก่ลูกค้าแบบใหม่  จึงได้คิดและพัฒนา
ระบบการจัดล าดับการให้บริการการจองโต๊ะอาหารล่วงหน้า โดย
อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ท า
ให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการ
เข้ารับประทานอาหารในร้านน้ัน ๆ    

ดังน้ัน จึงจัดท าระบบการจองโต๊ะอาหาร  เพ่ือลด
ปัญหาการเข้าใช้บริการของลูกค้าจากการที่โต๊ะเต็ม อาหารได้ช้า 
และเพ่ือพัฒนาระบบร้านอาหารให้สะดวกสบายมากข้ึน  

2. วัตถุประสงค์ของของโครงงาน
2.1 เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบการจองโต๊ะอาหาร 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบจองโต๊ะอาหาร 
2.3 เพ่ือทดสอบระบบจองโต๊ะอาหาร 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
[1] สุเทพ ยะนิล  (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบ

จัดล าดับการให้บริการโต๊ะอาหารส าหรับธุรกิจร้านอาหาร  
กรณีศึกษา ร้านครัวตาปี 1.เพ่ือสร้างฐานข้อมูลของระบบให้
สอดคล้องกับระบบงานที่ออกแบบ และเอื้อต่อการน าไปพัฒนา
ต่อยอด 2.เพ่ือพัฒนาเป็นเว็ปแอพพลิเคชั่นที่สามารถท างาน
รองรับการจัดล าดับการ  ให้บริการโต๊ะอาหารส าหรับธุรกิจ
ร้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพ่ือให้ได้ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโต๊ะ
อาหาร 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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[2] นายปวริศร   เหลืองทองค า (2553) ไ ด้ศึกษา
เกี่ยวกับ ระบบการจัดการร้านอาหาร 1.ศึกษาและท าการ
ออกแบบระบบร้านอาหาร เพ่ือจัดการกับข้อมูลให้เป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใช้งานและแก้ปัญหาการซ้ าซ้อนของข้อมูล 2.
เพ่ือให้การด าเนินงานของร้านอาหาร ทั้งการจองโต๊ะ ย้ายโต๊ะ สั่ง
อาหาร คิดเงิน ให้มีความรวดเร็วและลดความผิดพลาด และ
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานได้ 3.เพ่ือให้การ
วานแผนทางด้านการตลาดการด าเนินงานท าได้สะดวกรวดเร็ว
และลดต้นทุนทางการตลาด 

[3] พรทิพย์  วรรณสุทธ์ิ และ ณภัทรกฤต  จันทวงศ์ 
(2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการจัดการร้านอาหาร ระบบน้ี
ครอบคลุม 4 ระบบย่อย ประกอบด้วย ระบบการจองโต๊ะ ระบบ
การสั่งอาหาร ระบบการช าระเงินและระบบรายงานต่างๆ เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการร้านอาหาร เพ่ือ
พัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการร้านอาหาร 

 
4. วิธีด าเนินงานวิจัย 

ในการด าเนินงานวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนโดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
4.1 Use Case Diagram 
 

เจ้าของร้าน

จัดการข้อ  ลร้านอา าร

จัดการข้อ  ลเ น อา าร

จัดการข้อ  ลการจองโต๊ะอา าร

ล กค้า

ด รายการอา าร

ด สถานนะการจองโต๊ะ เล อกวันเวลาท่ีต้องการ

ย นยันการจองโต๊ะ

ส่ังอา าร<<include>>

<<include>>

<<include>>

เข้าส ่ระบบ

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
ภาพที่ 1 Use Case Diagram 

 
 
 

4.2 ER Diagram 

Admin

ช่ือผู้ใช้งานPK

รหัสผ่าน

ข้อ  ลรายการอา าร

ล าดับอาหารPK

ประเภทอาหาร

ช่ืออาหาร

ราคาอาหาร

ข้อ  ลประเภทอา าร

ประเภทรายการอาหารPK

ช่ือประเภทอาหาร

Customer

ช่ือผู้ใช้งานPK

เบอร์โทร

การจองโต๊ะ

รหัสการจองPK

หมายเลขโต๊ะ

ช่ือผู้จอง

วันที่จองคิว

1

1

1 M

การสั่งอา าร

ล าดับการส่ังPK

รหัสการสั่ง

ช่ืออาหาร

M

1

1 1

เบอร์โทรผู้จอง

รูปอาหาร

Temporary

ล าดับการส่ังช่ัวคราวPK

ช่ือการส่ังช่ัวคราว

M 1

1

M

 
ภาพที ่2 ER Diagram 

 
4.3 ขั้นตอนพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาระบบระบบขายเครื่องส าอางออนไลน์ผู้วิจัยได้ใช้
โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค้ด (Visual Studio Code) โปรแกรมลา
ราเวลเฟรมเวิร์ค ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ภาษาพีเอซพี 
(PHP) ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซีเอสเอส (CSS) ใช้ 
XAMPP ในการจ าลองเครื่องของตัวเองให้เป็น Web Server 
เพ่ือดูการท างานของโปรแกรม 
 

5. ผลการทดลอง 
5.1 ผลการพัฒนาระบบ 
ระบบจองโต๊ะอาหารที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบ
พัฒนาร ะบบ ข้ึน น้ี  ช่ ว ย ให้ ก า รท า ง านของระบบใหม่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีระบบการท างานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

 
5.1.1 ส่วนของ Admin 

 
ภาพที ่3 ภาพแสดงหน้า เข้าสู่ระบบ 
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ภาพที ่4 ภาพแสดงหน้าจัดการข้อมูลของร้านอาหาร 

 

 
ภาพที ่5 ภาพแสดงหน้าจัดการข้อมูลการจองโต๊ะ 

 
ภาพที ่6 ภาพแสดงหน้าจัดการข้อมูลอาหาร 

 

 
ภาพที ่7 ภาพแสดงใบเสร็จ 

 
5.1.2 ส่วนของล กค้า 

 
ภาพที ่8 ภาพแสดงหน้าหลักของเว็บ 

 

 
ภาพที ่9 ภาพแสดงช่องให้เลือกวันเวลาท่ีต้องการ 

 

 
ภาพที ่10 ภาพแสดงสถานะของโต๊ะ สีชาวว่าง สีแดงไม่ว่าง 

 
ภาพที ่11 ภาพแสดงประเภทของรายการอาหาร 

 

 
ภาพที ่12 ภาพแสดงการสั่งอาหาร 

 

 
ภาพที ่13 ภาพแสดงการกรอกข้อมูลในการจองโต๊ะ 
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ภาพที ่14 ภาพแสดงการยืนยันการจอง 

 
5.2 ขั้นตอนการทดสอบ 
 

ตารางที่ 1 ตารางประเมินความพึงพอใจการใชร้ะบบ 
รายการประเ ิน �̅� S.D. แปลผล 

ด้านควา สวยงา ของเว็บ 
1.การออกแบบเว็บมีความ
สวยงาม 
2.สีที่ใช้ในเว็บสวยงาม 
3.ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย 
4.ภาพที่ใช้ในเว็บ สวยงามคมชัด 
5.การออกแบบเมนู 
รว  
ด้านข้อ  ลของเว็บ 
1.มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ
สั่งอาหาร 
2.ภาพอาหารดึงดูดให้สั่ง 
3.เว็บมีองค์ประกอบครบถ้วน 
4.ราคาอาหารไม่มากไม่น้อย
เกินไป 
5.มีค าอธิบายอย่างชัดเจน 
รว  
ด้านการใช้งานของเว็บ 
1.ความเร็วในการเข้าถึงเว็บ 
2.โดยภาพรวมของเว็บ 
3.เว็บมีความเหมาะสมใช้งานง่าย 
4.เว็บมีความน่าสนใจ 
5.การจัดวางเมนูใช้งานง่าย 
รว  

 
4.00 
3.97 
4.20 
4.10 
3.95 
4.04 

 
 

4.15 
 

4.00 
4.10 
4.00 

 
4.00 
4.05 

 
4.20 
4.25 
4.15 
4.30 
4.00 
4.18 

 
0.50 
0.64 
0.70 
0.69 
0.58 
0.62 

 
 

0.60 
 

0.52 
0.55 
0.59 

 
0.62 
0.57 

 
0.70 
0.66 
0.60 
0.75 
0.64 
0.67 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
 าก 

 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
 าก 

 
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก 
 าก 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการจองโต๊ะ พบว่า 
ระบบที่พัฒนา สามารถอ านวยความสะดวกในการจองโต๊ะ โดย
ท าให้มีระบบมีความถูกต้องและรองรับความต้องการของลูกค้า
ดังน้ี 

 ผลการทดลองใช้งานเว็บไซต์จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
คน โดยภาพรวมของผู้ทดลองใช้และตอบแบบสอบถามทั้งหมดมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x̅  = 4.09)  ข้อที่ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เว็บไซต์มีความ
น่าสนใจ (�̅� = 4.50) ลองลงมาคือโดยภาพรวมของเว็บ (x̅ =

4.25) และ ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย (�̅� = 4.20) เน่ืองด้วย
ผู้ใช้เห็นว่าภาพรวมของเว็บไซต์น้ีมีการออกแบบที่เหมาะสมกับ
รูปแบบการใช้งาน สามารถท าความเข้าใจการใช้งานได้ง่าย มี
ข้อความท่ีสามารถสื่อความหมายได้เข้าใจอย่างชัดเจน ส าหรับข้อ
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือการออกแบบ
เมนู (x̅ = 3.95) 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์หลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร หนังสือ 
และต ารา เพื่อน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ตอบสนอง
ความต้องการในการบริหารจัดการการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบ จากนั้นท าการพัฒนาระบบ โดยผู้ดูแล
ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล รายละเอียดหลักสูตร 
กิจกรรม และข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร ผู้ใช้งานระบบสามารถดู
ข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ค้นหาโครงงาน ยืมคืนอุปกรณ์ และ
ตรวจสอบข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ ผู้วิจัยใช้ภาษา PHP 
ในการพัฒนาระบบ และโปรแกรม phpMyAdmin ในการจัดการ
ฐานข้อมูล ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบท าการศึกษาโดยน าระบบที่ได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วไป
ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยสถิติ
ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลจากการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.47) และผู้ใช้งานมีความคิดเห็น
แตกต่างกันเล็กน้อย (SD = 0.66) 

 
ค ำส ำคัญ: ระบบบริหารจัดการ, เว็บไซต,์ ผู้ประกอบการอาหาร  
 
 

ABSTRACT 
This research aimed 1 )  to develop the website 
management system for food entrepreneur program, 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University, and 2 )  to 
evaluate the satisfaction of system users. The research 
was conducted by studying the data in the form of 
documents, books, and textbooks in order to analyze 
and design the system that meets the needs of 
educational management and activities through the 
system. After that the system was developed. The 
administrator can add, delete, and edit information, 
program details, activities and news about the program. 
System users can view news, download documents, 
search for project, borrow – return equipment and 
check the information on professional experience practice. 
The researcher used PHP to develop the system and the 
phpMyAdmin program to manage the database. The 
evaluation of the satisfaction of users of the system was 
examined by using the developed system to assess the 
satisfaction from the sample of 30 people. The statistics 
used in this research were mean and standard deviation. 

The research found that the system users had 
a high level of satisfaction (mean = 4.47) and users had 
slightly different opinions (SD = 0.66). 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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1. บทน า 
ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน
มากขึ้น ระบบบริหารจัดการสารสนเทศช่วยในการรวบรวมข้อมูล
ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและ
รวดเร็วท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้เป็นดี 

หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารเป็นหลักสูตรที่ออกแบบ
มาเพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การควบคุม
คุณภาพ การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจเชิงกลยุทธ์และการตลาด เพื่อตอบสนอง
กลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการกลุ่ม
แรงงานที่มีความรู้และประสิทธิภาพในการท างานไปเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมการ
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันจากการส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการโดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่ายังไม่มีระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การยืมเครื่องมือและ
อุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการ  การจัดการโครงงาน  การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของ
หลักสูตร  ท า ให้ เกิ ดความไม่สะดวกและเสี ย เวลา  ด้ วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการประมวลผล
ข้อมูล ท าให้มีการน าระบบบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร[1] เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในท างาน
และช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจ 

เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลที่ส าคัญของหลักสูตร
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดใน
การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
ข้อมูล รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของนักศึกษาผ่านทางโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อีกทั้งยังเป็น
ต้นแบบในการน าระบบสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ในการบริหาร
จัดการหลักสูตรอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏบ้ านสม เด็ จ เ จ้ าพระยา ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หลักสูตรผู้ประกอบการ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ  
 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
งานวิจัยนี้ มีกระบวนการวิเคราะห์ตามหลักการของวงจรการ
พัฒ น า ร ะ บ บ ง า น  ( System Development Life Cycle : 
SDLC)[2] ประกอบด้วย ระบุความต้องการของระบบ การ
วิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ พัฒนาระบบ การทดสอบ
และประเมินผลระบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
3.1 ระบุความต้องการของระบบ 
เป็นการศึกษาข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
จากคณาจารย์ในหลักสูตร จ านวน 5 คน บุคลากรจ านวน 1 คน 
เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของระบบ 
3.2 การวิเคราะห์ระบบ 
การวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หลักสูตรผู้ประกอบการ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ผู้วิจัยได้
ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการท างานที่เหมาะสมกับการท างาน
ของ เว็บแอปพลิ เคชัน  เพื่ อน ามาใช้ เป็นต้นแบบในการ     
ออกแบบระบบ  
3.3 การออกแบบระบบ  
หลังจากได้ท าการวิเคราะห์ระบบแล้ว ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบ
โดยมีระบบงานย่อย 7 ระบบงาน ได้แก่  

1) ระบบผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล 
รายละเอียดกิจกรรมข่าวสารของเว็บไซต์ได้ 

2) ระบบบันทึกข้อมูลหลักสูตรที่ เปิดสอน  ข้อมูล
ผลงาน รูปภาพกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลบุคลากรของสาขาวิชาได้  

3) ระบบอัปเดตข่าวสาร แสดงข้อมูลข่าวสารทาง
หลักสูตร และก าหนดการกิจกรรมต่างๆ ได้ 

4) ระบบจัดการโครงงาน สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 
ค้นหาข้อมูลโครงงานของนักศึกษาได้ 

5) ระบบอัปโหลดและดาวน์โหลดเอกสาร สามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
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6) ระบบยืม คืนอุปกรณ์ สามารถเก็บข้อมูลหน่วยงาน
ที่มายืมอุปกรณ์จากสาขาวิชา แสดงผลการยืม คืนอุปกรณ์ได้ 

7) ระบบตรวจสอบข้อมูลการประสบการณ์วิชาชีพ 
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา และพิมพ์
ออกมาเป็นรายงานได้ 

ผู้วิจัยออกแบบภาพรวมของระบบ(Design Overview) 
แผนภาพแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่นอก
ระบบงาน (Use Case Diagram) แผนภาพแสดงล าดับการ
ด าเนินกิจกรรม (Activity Diagram) ดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 1 Design Overview ของผู้ใช้ทั่วไป 

 

 
ภาพที่ 2 Design Overview ของผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพที่ 3 Use case diagram 

 
ภาพที่ 4 Activity diagram ระบบเพิ่มข้อมูลฝึกงาน 

 

 
ภาพที่ 5 Activity diagram ระบบเพิ่มข้อมูลเอกสารดาวน์โหลด 
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ภาพที่ 6 Activity diagram ระบบเพิ่มหลักสูตร 

 

3.4 การพัฒนาระบบ  
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาโดยใช้ภาษา 
PHP และใช้โปรแกรม phpMyAdmin ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับ
จัดการฐานข้อมูล โปรแกรม Sublime Text 3 ใช้ออกแบบหน้า
เว็บของโปรแกรม และใช้ Adobe Photoshop CS6 ในการ
ตกแต่งภาพที่น ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาระบบ 
หลังจากการพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วให้ทดสอบการท างานของ
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ด้วยการน าโปรแกรมไปใช้งานบนเครื่อง
แม่ข่ายจริง เพื่อแก้ไขจุดที่มีข้อผิดพลาด ท าการทดสอบระบบ 
ระบบมีความถุกต้องสมบูรณ์แล้วจึงน าระบบไปใช้งานจริง 
3.5 การประเมินผลระบบ  
การประเมินผลระบบโดยน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 คน ทดสอบความถูกต้องและเหมาะสมในการออกแบบ 
โดยประเมินความเหมาะสม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเชิงเทคนิค      
ด้านการออกแบบข้อมูลน าเข้า ด้านกระบวนการในการท างาน
ของระบบ และด้านการออกแบบผลลัพธ์  ทั้งนี้แบบประเมินได้
ก าหนดเกณฑ์ ประกอบด้วยมาตรอันดับ (Rating Scale)[3]     
เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรฐานอันดับเชิงประมาณ 5 อันดับ
ดังต่อไปนี้  

ระดับเกณฑ์การให้คะแนนความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ  
มากที่สุด  4.51-5.00 
มาก  3.51-4.50  
ปานกลาง  2.51-3.50  

น้อย  1.51-2.50  
น้อยที่สุด  1.00-1.50 

ได้ผลดังนี้ 

ภาพที่ 7 ความเหมาะสมของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 

จากภาพที่ 7 พบว่าด้านการออกแบบผลลัพธ์ ด้านการ
ออกแบบการน าเข้าข้อมูล และด้านเชิงเทคนิคมีความเหมาะสม
มากที่สุด และด้านกระบวนการในการท างานของซอฟต์แวร์ มี
ความเหมาะสมมาก ภาพรวมของระบบผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความ
เหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.55) และผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นคล้ายคลึงกัน (SD = 0.49) เมื่อได้สรุปผลจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว ได้น าข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญไปแก้ไขในจุดที่บกพร่องแล้ว
จึงน าไปใช้งานต่อไป 

 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้ผลการพัฒนา
ระบบดังนี้   
 

 
ภาพที่ 8 หน้าแรกของเว็บไซต ์

4.53 4.60 4.40 4.67
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ภาพที่ 9 ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร 

 

 
ภาพที่ 10 ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร 

 

 
ภาพที่ 11 การดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 
ภาพที่ 12 การค้นหาโครงงาน 

 

 
ภาพที่ 13 การค้นหาสถานที่ฝึกงาน 

 

 
ภาพที่ 14 เมนูการท างานของผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพที่ 15 การยืมอุปกรณ์ 
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ภาพที่ 16 การตรวจสอบรายชื่อผู้ยืมอุปกรณ์ 

 

4.2 ผลประเมินความพึงพอใจ 
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์หลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้วิจัยได้น าระบบไปทดลองใช้กับผู้ใช้งาน 
จ านวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แบ่งเป็น
บุคลากรในสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหารจ านวน 10 คน และ
นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหารจ านวน 20 คนโดย
ประเมินความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบข้อมูล
น าเข้า ด้านกระบวนการในการท างานของระบบ และด้านการ
ออกแบบผลลัพธ์ สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้  

 
ภาพที่ 17 ความพึงพอใจของระบบจากผู้ใช้งาน 

จากภาพที่ 17 พบว่าด้านการออกแบบผลลัพธ์มีความ
พึงพอใจมากที่สุด ด้านกระบวนการในการท างานของซอฟต์แวร์
และด้านการออกแบบการน าเข้าข้อมูลมีความพึงพอใจมาก และ
ภาพรวมของระบบผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 
4.47)  และผู้ ใ ช้ ง านมีความคิ ด เห็นแตกต่ า งกัน เล็ กน้ อย             
(SD = 0.66) 

 
 

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่องระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หลักสูตรผู้ประกอบการ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีวิธีการ
ด าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบ
ระบบ การพัฒนาระบบ และการประเมินผลระบบ ระบบถูก
ออกแบบผ่านแผนภาพรวมระบบงาน (Design Overview) 
แผนภาพแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่นอก
ระบบงาน  (Use Case Diagram) และแผนภาพกิ จกร รม 
(Activity Diagram)   

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมภาษา PHP ใช้งานในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลใช้โปรแกรม XAMPP โปรแกรม phpMyAdmin 
ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับจัดการฐานข้อมูล โปรแกรม Sublime 
Text 3 ใช้ออกแบบหน้าเว็บของโปรแกรม และใช้ Adobe 
Photoshop CS6 ในการตกแต่งภาพ 

ภาพรวมของระบบผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากและมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันเล็กน้อยสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
แสงเดือน แก้วประสม และปรัชญนันท์ นิลสุข [4] ได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ฝ่ ายพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับทรงกรด 
พิมพิศาล [5] ได้ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน
ความช านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ใน
ระดับมาก 
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ระบบจัดเก็บค่าน ้าประปาหมู่ 5  บ้านคอนสาย ต้าบลคอนสาย  
อ้าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

System Waterworks Moo 5 Ban Khonsai Tambon Khonsai 
 District TrakanPhuetPhon Province Ubon Ratchathani  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนา
ระบบจัดเก็บค่าน้้าประปาหมู่ 5 บ้านคอนสาย 2) เพื่อสร้างใบ
แจ้งหนี้และใบเสร็จค่าน้้าประปา ระบบมีผู้ใช้งาน 1 ส่วนคือ 
เจ้าหน้าที่ สามารถจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลผู้ใช้น้้า ค้นหา
ข้อมูลสถานะภาพการใช้งานน้้า ค้านวณค่าน้้าประปา จัดการ
อัตราค่าน้้าประปา ช้าระค่าน้้าประปา ออกรายงานสรุปยอดค่า
น้้ าประปาประจ้ า เดือน  รายงานสรุปปริมาณการใช้น้้ า
ประจ้าเดือน รายงานแจ้งรายชื่อผู้ค้างช้าระค่าน้้าประปา
ประจ้าเดือน เครื่องมือที่ผู้จัดท้าใช้ในการพัฒนาระบบคือ 
โปรแกรม Microsoft Visual Studio ภาษา ซีชาร์ป ฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ด้วยมายเอสคิวแอล  
  ผ ล ส รุ ป ก า ร ป ร ะ เ มิ น พ บ ว่ า  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพด้านการท้างานของโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.42) ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการ
ออกแบบหน้าจอของโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.39) และผลการประเมินความพึงพอใจที่ผู้เชี่ยวชาญมีต่อระบบ 
จัดเก็บค่าน้้าประปา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.36) 
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากทัง้สามด้าน 

 
ค ำส ำคัญ: ประปา, ประปาหมู่บ้าน, ระบบจัดเก็บ 

 
 
 

ABSTRACT 
This research has the following objectives: 1) to design 
and develop systems to store water moo 5 ban 
khonsai. 2) create invoices and receipts water. the 
system is used by one of the officers. manage 
information officer, user Information, searching status of 
user, calculate water consumption, manage water 
rates, pay water bill, report monthly water bill, report 
monthly water consumption, report lists the unpaid 
monthly water bill. The tools used in the preparation 
of the development program is the Microsoft Visual 
Studio language c# relational database comes with 
MySQL. 
 The assessment concluded that the results for 
performance of the overall program at a high level 
(average 4.42). the overall results of the program's 
screen design evaluation were at a high level (average 
4.39) and the results of the expert's satisfaction 
assessment with the system waterworks overall is in the 
high level (average 4.36). when considering the overall 
picture, it is found in the high level in all three aspects. 

 
Keywords: water, waterworks, storage systems. 
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1. บทน้า 
จากกระบวนการท้างานของระบบจัดเก็บค่าน้้าประปา หมู่ 5 
บ้านคอนสาย ต้าบลคอนสายอ้าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี ยังเป็นรูปแบบเอกสารกับสมุดบัญชีและยังใช้ระบบ
เก่าที่อาจท้าให้ข้อมูลสูญหายได้ เพราะจ้านวนหลังคาเรือนผู้ใช้
น้้าประปามีค่อนข้างจ้านวนมากเลยท้าให้ระบบการบันทึกการ
เก็บค่าน้้าประปายังไม่เป็นระบบระเบียบมากนัก หมู่ 5 บ้านคอน
สายมีระบบมาช่วยในการท้างานอยู่แล้วแต่ยังมีการจัดเก็บข้อมูล
ที่ยังเป็นสมุดบัญชี ซึ่งท้าให้เกิดการล่าช้าในการค้นหาและทาง 
หมู่ 5 บ้านคอนสายยังไม่มีการออกแบบใบเสร็จและใบแจ้งหนี้
รายการค่าน้้าประปาให้กับผู้ใช้น้้าประปาเวลาการด้าเนินการออก
ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จค่าน้้าประปาจะเป็นการเขียนด้วยมือ
ทั้งหมด การเช็คยอดช้าระเงินค่าน้้าประปาและยอดเงินค้างช้าระ
ค่าน้้าประปาจะใช้คนนับจากใบเสร็จรับเงิน อีกทั้งการท้ารายงาน
สรุปต่างๆยังต้องดูจากสมุดบัญชียอดการช้าระเงินเพื่อท้ารายงาน
สรุปผล โดยสรุปแล้วการด้าเนินงานจะเป็นรูปแบบการท้างาน
แบบคู่มือ โดยไม่ได้มีการน้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท้างาน
อย่างเต็มที่ ท้าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการท้างาน และเกิด
ความยุ่งยากในการด้าเนินการในงานต่างๆ 

ดังนั้นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะน้าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาวิเคราะห์ออกแบบระบบของการจัดเก็บค่าน้้าประปาหมู่ 5 
บ้านคอนสาย มาช่วยในการท้างานให้มีประสิทธิภาพและจัดเก็บ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นย้ามากยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดเก็บค่าน้้าประปาหมู่ 5 บ้าน
คอนสาย 
2. เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดความผิดพลาดของผู้ดูแลระบบจัดเก็บ
ค่าน้้าประปาในการจัดเก็บข้อมูล 
3. เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้และใบเสร็จค่าน้้าประปา 
 

3. ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนนี้น้าเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
องค์กรประปาหมู่ 5 บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล 
จ.อุบลราชธานี การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ UML การ
วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล 

 

3.1 ข้อมูลองค์กรประปาหมู่ 5 บ้านคอนสาย 
ในปี พ.ศ. 2441 หมู่ 5 บ้านคอนสาย ต้าบลคอนสาย อ้าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีแผนพัฒนาหมู่บ้าน
โครงการ 5 ปี เข้ามาแล้วให้ชาวบ้านประชุมท้าประชามติเพื่อ
เสนอโครงการ โดยชาวบ้านได้เสนอโครงการสร้างประปาหมู่บ้าน 
จึงได้น้างบประมาณมาสร้างหอถังบรรจุน้้าประปาและเจาะบ่อ
บาดาล ที่วัดป่าหนองบัว หมู่ 5 บ้านคอนสาย และต่อท่อส่งน้้า
เข้าไปตามหมู่บ้าน 

ต่อมาปี พ.ศ. 2549 เนื่องจากน้้าประปาไม่พอจ่ายต่อ
หลังคาเรือน จึงของบประมาณเพิ่มเพื่อเจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีก 1 
บ่อ โดยเจาะที่วัดป่าหนองบัว เจาะข้างๆบ่อเดิม ส่งน้้าขึ้นหอถัง
บรรจุน้้าหอเดิม และซื้อท่อส่งน้้าเพิ่มมาอีกเพราะจะต้องเพิ่ม
ปลายทางและขยายเขตไปด้วย แต่ต่อเติมยังไม่ทั่วถึง และในปี 
พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนต้าบลคอนสายได้เสนอโครงการ
แผนปัญหาหมู่บ้าน และได้น้างบประมาณมาเจาะบาดาลเพิ่ม
และสร้างหอถังบรรจุน้้าประปาใหม่สูงประมาณ 12 เมตร ได้เดิน
ท่อส่งน้้ามาเชื่อมเข้ากับท่อเดิม สรุปหมู่  5 บ้านคอนสายมี
น้้าประปาใช้ทั้งหมด 3 ท่อ จึงมีน้้าประปาพอจ่ายให้แต่ละหลังคา
เรือนและใช้มาจนถึงปัจจุบัน 

 

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานของหมู่บ้าน 
 

กระบวนการการท้างานของระบบงานมีการเปิด
ให้บริการน้้าประปาโดยมีขั้นตอนการท้างานเริ่มจากชาวบ้าน มา
สมัครสมาชิกกับกรรมการน้้าประปาหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อขอใช้
น้้าประปากรรมการน้้าประปาหรือเจ้าหน้าที่ ไปติดตั้งมาตรวัดน้้า
ให้กับสมาชิก กรรมการน้้าประปาหรือเจ้าหน้าที่  ก็ท้าการ
ตรวจสอบการใช้น้้าของสมาชิกและการช้าระเงินค่าน้้าประปา 
กรรมการน้้าประปาเจ้าหน้าที่ ก็จะออกใบเสร็จค่าน้้าประปา
ให้กับสมาชิก ซึ่ งทุกขั้นตอนเขียนด้วยมืออาจท้าให้ข้อมูล 
ผิดพลาดได้ง่ายแล้วยังท้าให้ล่าช้าและระบบงานเดิมยังไม่มี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการน้้าประปา 
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3.2 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ UML  
3.2.1 ประเภทของไดอะแกรม [1] 

เมื่อใช้ UML วาดรูปองค์ประกอบของซอฟต์แวร์จะวาด
อยู่ในไดอะแกรม ซึ่งจะให้ความหมายของไดอะแกรมว่าเป็น
กระดาษร่างแบบที่สถาปนิกใช้ในการออกแบบสิ่งก่อสร้างก็ได้ ใน 
UML แบ่งไดอะแกรมออกเป็น 9 ชนิด โดยแยกตามวัตถุประสงค์
การใช้งานและช่วงเวลาที่น้าไปใช้ในระยะเวลาการพัฒนาระบบ
ได้ ดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2 ภาพรวมของ UML ไดอะแกรม [2] 

3.3 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล  
การวิเคราะห์ระบบ  คือ กระบวนการในการค้นหาและรวบรวม
ข้อเท็จจริงตลอดจนการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ
ปัจจุบันเพื่อจัดหาสารสนเทศ หรือระบบงานใหม่มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
หน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ และ
ทรัพยากรในองค์กร เพื่อน้าไปวางแผนในการด้าเนินการทางด้าน
ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรมากที่สุด ตลอดจนการวางแผนการปฏิบัติงานให้บุคลากร
ด้วย 

การออกแบบระบบงาน คือ กระบวนการวางแผน
ระบบงาน อาจจะเป็นการวางแผนระบบสารสนเทศ จะต้องท้า
ความเข้าใจกับระบบปัจจุบันทั้งระบบเสียก่อน วงจรการพัฒนา
ระบบ หมายถึง  ระบบสารสนเทศทั้ งหลายมีวงจรชีวิตที่
เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายวงจรนี้จะเป็นขั้นตอนที่เป็นล้าดับ
ตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์
ระบบต้องท้าความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องท้าอะไร 
และท้าอย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอน 
[3] ดังนี้ 

3.3.1 เข้าใจปัญหา 
3.3.2 ศึกษาความเป็นไปได้ 

3.3.3 วิเคราะห์ 
3.3.4 ออกแบบ 
3.3.5 สร้างหรือพัฒนาระบบ 
3.3.6 การปรับเปลี่ยน 
3.3.7 บ้ารุงรักษา 

3.4 ความรู้เกี่ยวกับ Visual Studio  
วิชวลสตูดีโอ (Visual Studio) [4] เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ สามารถท้าได้
โดยง่ายแม้มิใช่โปรแกรมเมอร์ก็สามารถสร้างโปรแกรมได้ในเวลา
อันรวดเร็ว จุดเด่นของ VB มีโครงสร้างใกล้เคียงภาษามนุษย์ท้า
ให้เรียนรู้ได้ง่าย มีเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นจ้านวน
มากสามารถสร้างไฟล์ .EXE ที่สามารถท้างานได้ด้วยตัวเอง
สามารถออกแบบการติดต่อกับผู้ใช้ (ฟอร์ม) ได้ทันทีและพัฒนา
แอพพลิเคชั่นได้หลายแบบ เช่น โปรแกรมด้านธุรกิจ  ด้าน
อินเตอร์เน็ต และเว็บแอพพลิเคชั่นให้ง่ายต่อการเรียนรู้เหมาะ
ส้าหรับผู้เริ่มต้น ทั้งในเรื่องไวยากรณ์ของภาษาเองและเครื่องมือ
การใช้งาน  
3.5 ความรู้เกี่ยวกับ ภาษาซีชาร์ป C# 
ภาษาซีชาร์ป [5] เป็นรูปแบบของภาษาที่ท้างานเป็นล้าดับและ
ต้องผ่านการแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ พร้อมใช้งานหรือ EXE 
file (ที่เรียกว่าการ Compile) เช่นเดียวกับภาษาซี โดยซีชาร์ป
เป็นภาษาที่ถูกผลักดัน โดยบริษัทไมโครซอฟท์ให้ออกมายิ่งใหญ่
โดยมีจุดเด่น เขียนคล่องซีชาร์ปมีเครื่องมือในการช่วยเขียนอย่าง
วิชวล สตูดิโอที่มีฟีเจอร์ในการไฮไลท์โค้ดและส่วนช่วยในการ
เขียนโปรแกรมที่สะดวกและเขียนง่ายจุดเด่นของตัวแปรและอ็
อบเจ็กต์บนซีชาร์ปเด่นชัดในเรื่องของการจัดการคุณสมบัติ และ
การตั้งค่าเริ่มต้นที่ช่วยให้สามารถพัฒนาระบบได้สะดวกรวดเร็ว
ข้ึนเป็นอ็อบเจ็กต์ เนื่องจากภาษาซีชาร์ปนั้นมีแม่แบบมาจาก
ภาษา Java ซึ่งจุดเด่นคือการท้าทุกสิ่งให้เป็นวัตถุ ท้าให้สามารถ
เขียนและพัฒนาได้ง่าย สามารถท้างานระดับลึก ภาษาซีชาร์ปสา
มารถท้างานกับหน่วยความจ้ารวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ในระดับ
ลึก โดยผ่านพอยเตอร์ หรือท้างานกับโปรโตคอล TCP/IP ที่ต่้า
กว่าระดับ 4 ได้ เน้นที่ XML และซีชาร์ปออกแบบมาเพื่อใช้งาน
ร่วมกับ XML ได้อย่างราบรื่นที่สุดด้วยความช่วยเหลือของ .NET 
Framework 
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3.6 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft SQL Server  
Microsoft SQL Server [6] เป็นโปรแกรมในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดีที่สุดของไมโครซอฟต์ โดยเป็นในรูปแบบของ 
Relational Database Management System หรือที่ เรียกว่า 
RDBMS ซึ่งจะเป็นบริหารข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการต่าง ๆ รองรับ
การท้างานได้จ้านวนมาก และมีความสามารถมากมาย เทียบเท่า
กับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น Oracle, DB2, Informix เป็นต้น 
มีคุณสมบัติเด่นเรื่องของ User Interface ที่ใช้งานได้ง่าย ภายใต้
การจัดการของ Microsoft SQL Server นั้น จะมีฐานข้อมูลที่ 
Microsoft SQL Server จะต้องใช้ และมีมาตั้งแต่ต้นนับตั้งแต่
ติดตั้ง โดยฐานข้อมูลนี้จะอยู่ในกลุ่มของ System Database ซึ่ง
แต่ละฐานข้อมูลจะมีหน้าที่ในการท้างานที่แตกต่างกันออกไป 

 
4. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

4.1 Use Case Diagram ระบบจัดเก็บค่าน ้าประปา 
Use Case Diagram ระบบจัดเก็บค่าน้้าประปาหมู่ 5 บ้านคอน
สาย ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีบุคคลที่
เกี่ยวของกับระบบประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้น้้าประปา 
โดยเขียนเป็น Use Case Diagram ดังภาพที่ 3 
 

ระบบจัดเก็บค่าน้้าประปาหมู่ 5 บ้านคอนสาย ต้าบลคอนสาย 
อ้าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าท่ี

ข้อมูลเจ้าหน้าท่ี

ข้อมูลผู้ใช้น้้า

ค้านวณค่าน้้าประปา

ช้าระค่าน้้าประปา

ออกรายงาน

ค้นหาข้อมูล
สถานะภาพการใช้น้้า

จัดการอัตรา
ค่าน้้าประปา

ผู้ใช้น้้า

 
ภาพที่ 3 Use Case Diagram ระบบจัดเก็บค่าน้้าประปา 

 

จากภาพที่ 3 สามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละ 
ยูสเคสได้ดังนี้ 

4.1.1 ข้อมูลเจ้าหน้าที่  ในยูสเคสข้อมูลเจ้าหน้าที่  
สามารถบันทึก ลบและแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่ได ้

4.1.2 ข้อมูลผู้ใช้น้้า ในยูสเคสข้อมูลผู้ใช้น้้า สามารถ
บันทึก ลบและแก้ไขข้อมูลผู้ใช้น้้าประปาได้ 

4.1.3 ค้นหาข้อมูลสถานะภาพการใช้น้้า 
4.1.4 ข้อมูลค้านวนค่าน้้าประปา ในยูสเคสค้านวณค่า

น้้า สามารถบันทึก ลบแก้ไขข้อมูลค้านวณค่าน้้าประปาได้ และ
สามารถออกใบแจ้งหนี้ 

4.1.5 จัดการอัตราค่าน้้าประปา ในยูสเคสอัตราค่า
น้้าประปา สามารถบันทึกและแก้ไขอัตราค่าน้้าประปาได้ 

4.1.6 ช้าระค่าน้้าประปา ในยูสเคสช้าระค่าน้้าประปา 
สามารถบันทึก ลบข้อมูลได้และสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ 

4.1.7 ออกรายงาน ในยูสเคสออกรายงาน สามารถ
ออกรายงานสรุปยอดค่าน้้าประปาประจ้าเดือน รายงานสรุป
ปริมาณการใช้น้้าประจ้าเดือน และรายงานแจ้งรายชื่อผู้ค้างช้าระ
ค่าน้้าประปาประจ้าเดือนได้ 
4.2 ER Diagram ระบบจัดเก็บค่าน ้าประปา 
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ภาพที่ 4 ER Diagram ระบบจัดเก็บค่าน้้าประปา 
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จากภาพที่ 4 สามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละ
ตารางได้ดังนี้ 

4.2.1 ตารางข้อมูลเจ้าหน้าที่ (Officials) ใช้เก็บข้อมูล
เจ้าหน้าที่ เช่น รหัสเจ้าหน้าที่, ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ และต้าแหน่ง 
เป็นต้น 

4.2.2 ตารางข้อมูลผู้ใช้น้้า (Users) ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้น้้า 
เช่น รหัสผู้ใช้น้้า, ชื่อ, นามสกุล, บัตรประชาชน และที่อยู่ เป็นต้น 

4.2.3 ตารางข้อมูลค้านวณค่าน้้าประปา (Water) ใช้
เก็บข้อมูลค้านวณค่าน้้าประปา เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้, บันทึกครั้ง
ก่อน, บันทึกครั้งล่าสุด และหน่วยน้้าที่ใช้ เป็นต้น 

4.2.4 ตารางอัตราค่าน้้าประปา (Rate Water) ใช้เก็บ
ข้อมูลอัตราค่าน้้าประปา เช่น อัตราค่าน้้าต่อหน่วย 

4.2.5 ตารางข้อมูลช้าระค่าน้้า (Pay) ใช้เก็บข้อมูลช้าระ
ค่าน้้าประปา เช่น เลขที่ใบเสร็จ, วันที่ช้าระ และผู้รับเงิน เป็นต้น 

 
5. ขั นตอนการพัฒนาระบบ  

ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น้าข้อมูลที่ได้จากการออกแบบ มาพัฒนา
ระบบจัดเก็บค่าน้้าประปาหมู่ 5 บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยใช้โปรแกรม Visual Studio 
2017 ในการพัฒนาและใช้ภาษา C# ในการเขียนระบบและใช้
โปรแกรม SQL Server Management Studio 18 จน เสร็ จ
สมบูรณ์ จากนั้นน้าไปเสนอให้บุคคลทั่วไปทดลองใช้งานระบบ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และองค์ประกอบของระบบจากนั้น
ท้าการปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้าของผู้ทดลองใช้งานระบบจน
ระบบมีความสมบูรณ์ 
 

6. ผลการด้าเนินงาน 
6.1 ผลการพัฒนาระบบ 
ระบบจัดเก็บค่าน้้าประปาหมู่ 5 บ้านคอนสาย ต้าบลคอนสาย 
อ้าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผู้วิจัยได้ท้าการ
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาขึ้นนี้ ช่วยให้การท้างานของระบบ
ใหม่มีประสิทธิภาพโดยมีระบบการท้างานดังนี้ 

 
 
 
 
 

6.1.1 ข้อมูลเจ้าหน้าที่ สามารถบันทึก ลบแก้ไข ค้นหา 
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้ 

 

 
ภาพที่ 5 ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 

 
6.1.2 ข้อมูลผู้ใช้น้้า สามารถบันทึก ลบ แก้ไข ค้นหา 

ข้อมูลผู้ใช้น้้าได้ 
 

 
ภาพที่ 6 ข้อมูลผู้ใช้น้้า 
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6.1.3 ค้นหาข้อมูลสถานภาพการใช้น้้าประปา สามารถ
ค้นหาข้อมูลสถานภาพการใช้งานน้้าประปาได้ 

 

 
ภาพที่ 7 ค้นหาข้อมูลสถานภาพการใช้งานน้้าประปา 

 

6.1.4 ค้านวณค่าน้้าประปา สามารถบันทึก ลบ แก้ไข 
ค้านวณ ออกใบแจ้งหนี้ และค้นหาข้อมูลค้านวณน้้าประปาได้ 

 

 
ภาพที่ 8 ค้านวณคา่น้้าประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.5 พิมพ์ใบแจ้งหนี้ สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้ 
 

 

ภาพที่ 9 พิมพ์ใบแจ้งหนี้ 

 
6.1.6 แก้ไขอัตราค่าน้้าประปา สามารถแก้ไขอัตราค่า

น้้าประปาได้ 

 
ภาพที่ 10 แก้ไขอัตราค่าน้้าประปา 

 
6.1.7 ช้าระค่าน้้าประปา สามารถบันทึก ค้านวณ ลบ 

พิมพ์ใบเสร็จ  และค้นหาข้อมูลช้าระค่าน้้าประปาได้ 
 

 
ภาพที่ 11 ช้าระค่าน้้าประปา 
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6.1.8 พิมพ์ใบเสร็จ สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ 
 

 
ภาพที่ 12 พิมพ์ใบเสร็จ 

 

6.1.9 ออกรายงาน สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ดังนี้ 
- รายงานสรุปยอดค่าน้้าประปาประจ้าเดือน 
- รายงานสรุปปริมาณการใช้น้้าประจ้าเดือน 
- รายงานแจ้งรายชื่อผู้ค้างช้าระค่าน้้ าประปา

ประจ้าเดือน 
 

 
ภาพที่ 13 ออกรายงาน 

 

6.1.10 พิมพ์รายงานสามารถพิมพ์รายงานได้ 
 

 
ภาพที่ 14 พิมพ์รายงาน 

6.2 การประเมินระบบ 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บค่าน้้าประปาหมู่ 5 
บ้านคอนสาย ต้าบลคอนสาย อ้าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี ผู้จัดท้าได้ให้บุคคลทั่วไป จ้านวน 20 คน ทดลองใช้
งานระบบ แล้วตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดย
แบ่งการประเมิน ประสิทธิภาพออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการ
ท้างานของโปรแกรม  และด้านการออกแบบหน้าจอของ
โปรแกรม เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ [7] ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 5 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจมาก 4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 3 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ น้อย 2 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 1 คะแนน 
การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่

ละข้อแล้ว น้ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลซึ่งมีการแปลผล
ตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น  ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50-5.00 ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.50-4.49 ความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.50-3.49 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.50-2.49 ความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.00-1.50 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  𝑥̅  แทน
ค่าเฉลี่ยของคะแนน และ S.D. แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6.2.1 การประเมินประสิทธิภาพด้านการท้างานของ
โปรแกรม เป็นการความถูกต้องในการท้างานของฟังก์ชันต่างๆ 
ของโปรแกรม ความง่ายในการใช้งาน การป้องกันข้อผิดพลาดที่
อาจเกิดจากการใช้งานของผู้ใช้ และความถูกต้องในการท้างาน
ของโปรแกรม แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านการท้างานของโปรแกรม 

รายการประเมิน 𝒙̅  S.D. 
ประสิทธิ

ภาพ 
1. ความง่ายในการใช้งาน 4.50 0.69 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการค้นหาข้อมูล 4.30 0.66 มาก 
3. การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น  

4.60 0.50 มากที่สุด 

4. ความถูกต้องในการประมวลผล
ข้อมูล  

4.30 0.66 มาก 
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รายการประเมิน 𝒙̅  S.D. 
ประสิทธิ

ภาพ 
5. ความถูกต้องในการท้างานของ
ฟังก์ชันต่าง ๆ  

4.40 0.68 มาก 

ผลสรุป 4.42 0.08 มาก 
จากตารางที่ 1 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพ

ด้านการท้างานของโปรแกรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.42) 

6.2.2 การประเมินประสิทธิภาพด้านการออกแบบ
หน้าจอของโปรแกรม เป็นการประเมินด้านการออกแบบหน้าจอ
ของโปรแกรม ซึ่งเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ประกอบด้วยการใช้
สี รูปแบบอักษร ขนาดตัวอักษร การจัดวางต้าแหน่ง การโต้ตอบ
กับผู้ใช้ แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านการออกแบบหน้าจอโปรแกรม 

รายการประเมิน 𝒙̅  S.D. 
ประสิทธิ

ภาพ 
1. ความ เหมาะสม ในการ ใช้ สี  
รูปแบบตัวอักษรขนาดตัวอักษร  

4.60 0.50 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของสีพื้นหลัง 4.50 0.51 มากที่สุด 
3. ความเหมาะการในจัดวางเมนู
และเนื้อหา ต่าง ๆ  

4.30 0.57 มาก 

4. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกับผู้ใช้  

4.20 0.62 มาก 

5. ความเหมาะสมการออกแบบ
หน้าจอโดยรวม  

4.40 0.67 มาก 

ผลสรุป 4.39 0.07 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพ
ด้านการออกแบบหน้าจอของโปรแกรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.39)  

6.2.3  ผลการประเมินความพึงพอใจที่ผู้เชี่ยวชาญมีต่อ
ระบบจัดเก็บค่าน้้าประปาหมู่ 5 บ้านคอนสาย 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่ผู้เชี่ยวชาญมีต่อระบบค่า
น้้าประปา 

รายการประเมิน 𝒙̅  S.D. 
ประสิทธิ

ภาพ 
1. การใช้งานเข้าใจได้ง่าย 4.40 0.68 มาก 
2. ความเหมาะสมระหว่างสีตัวอักษร 
และสีพื้นหลัง 

4.45 0.60 มากที่สุด 

รายการประเมิน 𝒙̅  S.D. 
ประสิทธิ

ภาพ 
3. สะดวกต่อการใช้งาน 4.30 0.57 มาก 
4. การรายงานผลลัพธ์มีความถูกต้อง  4.30 0.57 มาก 
5. ความพึงพอใจโดยรวม 4.35 0.67 มาก 

ผลสรุป 4.36 0.05 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจที่
ผู้เชี่ยวชาญมีต่อระบบจัดเก็บค่าน้้าประปา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.36)  
 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ระบบจัดเก็บค่าน้้าประปาบ้านคอนสายหมู่ 5 บ้าน คอนสาย 
ต้าบลคอนสาย อ้าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
ประกอบไปด้วย 7 ส่วนคือ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลผู้ใช้น้้าประปา 
ค้นหาสถานภาพการใช้งานน้้า จัดการอัตราค่าน้้าประปา ค้านวณ
ค่าน้้ า  ช้าระค่าน้้ าประปา และส่วนของการออกรายงาน
ประจ้าเดือน ทั้งนี้ระบบจัดเก็บค่าน้้าประปาบ้านคอนสายหมู่ 5 
ที่พัฒนาขึ้นสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บค่าน้้าประปา
ได้จริ ง  และผลสรุปการประเมินพบว่ า  ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพด้านการท้างานของโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.42)  ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการ
ออกแบบหน้าจอของโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.39) และผลการประเมินความพึงพอใจที่ผู้เชี่ยวชาญมีต่อระบบ
จัดเก็บค่าน้้าประปา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.36) 
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากทัง้สามด้าน  

ส่วนข้อเสนอแนะควรมีการท้าระบบให้เป็นลักษณะ
รูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโต
ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และรองรับกับความต้องการของผู้ใช้
น้้าในปัจจุบันได้อีกด้วย และในส่วนการยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้น้้าใน
ปัจจุบัน ยังมีการตรวจเช็คโดยการป้อนหมายเลขบัตรประชาชน 
ควรพัฒนาให้สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน (Smart 
Card) ได้โดยตรงเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรประชาชน และ
ลดเวลาการกรอกข้อมูล 
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อุปกรณ์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ใช้สามารถระบุพิกัดการ
ค้นหาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ต้องการซ่อม ส่วนของช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถเรียกดูสถิติ
ของลูกค้าที่เคยเรียกใช้บริการได้ทั้งรายเดือนและรายปี   

การพัฒนาระบบส าหรับแอปพลิเคชันค้นหาช่างซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครใช้ Ionic Framework เป็น
เฟ รม เวิ ร์ ค แ บ บ  CrossPlatform ที่ ส า ม า รถ ท า ง าน บ น
ระบบปฏิ บั ติ การ  iOS, Android และ  Windows ใช้ ภ าษา 
HTML, CSS และ JavaScript ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า 
ด้านเชิงเทคนิค การออกแบบข้อมูลน าเข้า กระบวนการท างาน
ของระบบ และออกแบบด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับความเหมาะสม
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63) และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08) 

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, ค้นหาช่าง, อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ABSTRACT 
This research aims to develop an Application for 
Finding Electricians in Bangkok allowing users to 
specify coordinates for finding electricians and types 
of electrical equipment as demanded with display of 
satisfaction score of the actual customers towards 
electricians. Consequently, they could check statistics 
of customers monthly and yearly. 

System development of Application for 
Finding Electricians in Bangkok was conducted by 
using Ionic Framework in the form of CrossPlatform 
that could be operated on IOS, Android, and Windows 
Platforms. HTML, CSS, and JavaScript were used for 
developing this Application. 

The results of assessment on appropriateness 
conducted by some experts revealed that, technical 
dimension, data input design, system operation 
process, and output design were in the highest level 
of appropriateness (mean = 4.63). The results of 
assessment on satisfaction of users revealed in high 
level of satisfaction (mean = 4.08). 

Keywords: Application, electrician finding, electrical 
equipment 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 

543



The 8th Asia Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2020 

 
 

1. บทน า 
เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานใน
รูปแบบต่างๆ เช่น แสงสว่าง ความร้อน พลังงานกล พลังงานจาก
เสียง เช่น โทรทัศน์ เครื่องดีวีดี ตู้เย็น เครื่องท าน้ าอุ่น เป็นต้น 
[1] อุปกรณ์ ไฟฟ้าจ าเป็นอย่างมากในการด ารงชีวิต  ช่วยลด
ระยะเวลาในการท าแต่ละกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน แต่อุปกรณ์
ไฟฟ้าย่อมมีการเสื่อมสภาพการใช้งานตามกาลเวลาหรือช ารุด
เสียหายก่อนอายุการใช้งาน 

เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดช ารุดก่อนเสื่อมสภาพการใช้งาน 
อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานที่ผิดวิธี จ าเป็นจะต้องหา
แหล่งที่รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่เป็นการยากที่เราจะรู้ว่ามีที่ไหน
รับซ่อมแซมและอยู่ใกล้เขตที่อยู่อาศัย ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตนั้นได้พัฒนาครอบคลุมมากขึ้น ท าให้สามารถใช้งาน
ได้เกือบทุกพื้นที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารต่างๆ พัฒนาขึ้นมาให้
สามารถท างานได้หลากหลาย [2] 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ค้นหาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถ
ช่วยค้นหาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแอป
พลิเคชันออนไลน์ ให้กับผู้ที่ต้องการใช้บริการและเป็นอีกช่องทาง
ส าหรับผู้ที่อยากหารายได้เสริมอีกทางหนึ่ง  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันนหาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานคร  
2.2 เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
2.3 เพื่อค้นหาร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใกล้เขตที่อยู่อาศัย 
 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
งานวิจัยเรื่องแอปพลิเคชันค้นหาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวิธีการด าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการ
ประเมินผลระบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 

3.1 การวิเคราะห์ระบบ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ระบบแอปพลิเคชันค้นหาช่างซ่อมอุปกรณ์
ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสัมภาษณ์เจ้าของร้านซ่อม
อุปกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 5 ร้าน และลูกค้าที่ใช้
บริการจากร้านซ่อมดังกล่าว จ านวน 5 คนเพื่อเก็บข้อมูลความ
ต้องการของระบบ และศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต ารา 
และอินเทอร์เน็ต แล้วน าข้อมูลมาวิจัยและพัฒนา 
3.2 การออกแบบระบบ  
หลังจากได้ท าการวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบการ
ท างานโดยมีระบบงานย่อย 7 ระบบงาน ได้แก่   

1) ระบบสมาชิกส าหรับลูกค้า สามารถค้นหาช่าง
อุปกรณ์ ไฟฟ้าได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับช่าง ติดต่อช่างผ่านเบอร์
โทรศัพท ์จองคิวช่างซ่อม และให้คะแนนระดับความพึงพอใจได้ 

2) ระบบสมาชิกส าหรับช่ างซ่อมอุปกรณ์ ไฟฟ้ า 
สามารถแสดงที่อยู่ลูกค้าส าหรับไปรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพิ่มรูป
ถ่ายของช่าง บอกรายละเอียดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่รับซ่อม แสดงวัน 
เวลา แสดงราคาพื้นฐานส าหรับรับซ่อม และสถานที่ส าหรับรับ
ซ่อมได้ 

3) ระบบการจอง สามารถระบุที่อยู่ในการขอใช้บริการ 
เลือกวันและเวลาที่จะซ่อม และยกเลิกการจองส าหรับขอใช้
บริการช่างซ่อมได้ 

4) ระบบค้นหา สามารถระบุเขตพื้นที่ในการค้นหาช่าง
ซ่อม ระบุประเภทอุปกรณ์ไฟ และค้นหาช่างซ่อมอุปกรณ์ตามค า
ส าคัญที่ระบุลงไปได้ 

5) ระบบช าระเงิน อัพโหลดหลักฐานใบเสร็จ และแจ้ง
รายละเอียดในการโอนเงินได้ 

6) ระบบสถิติ แสดงระดับความพึงพอใจของลูกค้า    
แสดงจ านวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่รับซ่อมทั้งหมดในแต่ละเดือน และ
แสดงจ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  

7) ระบบผู้ดูแลระบบ สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล
ของช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และสามารถดูรายงานสถิติได้  

การออกแบบการท างานระบบโดยท าเป็นแผนภาพรวม
ระบบงาน (Design Overview) แผนภาพแสดงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างระบบงานและสิ่ งที่ อยู่นอกระบบงาน (Use Case 
Diagram) แ ผ น ภ าพ แ ส ด งล าดั บ ก ารท า งาน ข อ งระบ บ
(Sequence Diagram) แผนภาพแสดงล าดับการด าเนินกิจกรรม 
(Activity Diagram) รวมทั้งใช้ในการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
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(Database Design) แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างEntity
หรือกลุ่มข้อมูล (E-R Diagram) 

 

 

ภาพที่ 1 Design Overview ของผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพที่ 2 Design Overview ของผู้ใช้งาน 

 

 
ภาพที่ 3 Use Case Diagram 

 

 
ภาพที่ 4 Sequence Diagram ของผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพที่ 5 Sequence Diagram ของลูกค้า 

 

 
ภาพที่ 6 Sequence Diagram ของช่าง 
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ภาพที่ 7 Activity Diagram ระบบสถิติ 

 

 
ภาพที่ 8 Activity Diagram ระบบการการจอง 

 

 
ภาพที่ 9 E-R Diagram 

3.3 การพัฒนาระบบ  
งานวิจัยการพัฒนาระบบส าหรับแอปพลิเคชันหาช่างซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ Ionic Framework 
เป็น เฟรมเวิร์คแบบ CrossPlatform ที่ สามารถท างานบน
ระบบปฏิบัติการอย่าง iOS, Android และ Windows ใช้ภาษา 
HTML, CSS และ JavaScript ในการสร้างแอปพลิเคชันซึ่งใช้
เท ค โน โลยี ห ล ากหลาย เข้ าม า ใช้ งาน อย่ า ง  Typescript, 
AngulaFramwork, NodeJS และApacheCordova ที่ เป็นฝั่ ง
ผู้ใช้ต้องการค้นหาส่วนการทดสอบแอปพลิเคชัน [3] จะท าการ
ทดสอบบนเว็บบราวเซอร์และโทรศัพท์มือถือเพื่อให้มั่นใจว่าการ
ทดสอบแอปพลิเคชันไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อย
ผิดพลาดน้อยที่สุด 
3.4 การประเมินผลระบบ  
การประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน     
3 คน โดยมีการประเมินความเหมาะสม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเชิง
เทคนิค ด้านการออกแบบการน าเข้าข้อมูล ด้านกระบวนการใน
การท างานของซอฟต์แวร์ และด้านการออกแบบผลลัพธ์ ได้ผล
การประเมินดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ความเหมาะสมของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 

ด้าน ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 
1. เชิงเทคนิค 4.73 0.46 มากที่สุด 
2. การออกแบบการ

น าเข้าข้อมูล 
4.60 0.58 มากที่สุด 

3. กระบวนการในการ
ท างานของซอฟต์แวร์ 

4.53 0.58 
มากที่สุด 

4. การออกแบบผลลัพธ์ 4.64 0.58 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.63 0.55 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 1 พบว่าด้านการออกแบบผลลัพธ์ ด้านเชิงเทคนิค  
การออกแบบการน าเข้าข้อมูล  กระบวนการในการท างานของ
ซอฟต์แวร์ และการออกแบบผลลัพธ์  ทั้ ง 4 ด้าน มีความ
เหมาะสมมากที่สุด ภาพรวมของระบบผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความ
เหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63) และผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันเล็กน้อย (SD = 0.55) เมื่อได้สรุปผลจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ได้น าข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญไปแก้ไขในจุดที่
บกพร่องแล้วจึงน าไปใช้งานต่อไป 
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4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันหาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ผลการวิจัยดังนี้  
 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าจอหลัก 

 

 
 

ภาพที่ 11 หน้าจอก่อนเข้าสู่ระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 12 หน้าสมัครสมาชิกส าหรับลูกค้า 

 

 
 

ภาพที่ 13 หน้าสมัครสมาชิกส าหรับช่าง 

 

 
 

ภาพที่ 14 หน้าสร้างหน้าร้าน 
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ภาพที่ 15 หน้าค้นหาเขตและอุปกรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 16 หน้ารายละเอียดร้านซ่อมอุปกรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 17 หน้าระบุข้อมูลส าหรับการจอง 

 
 

ภาพที่ 18 หน้าอยู่ระหว่างการซ่อมเสร็จสิ้น 

 

 
 

ภาพที่ 19 หน้าสถิติความพึงพอใจการบริการ 

 

 
 

ภาพที่ 20 หน้าแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
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4.2 ผลประเมินความพึงพอใจ 
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 30 คน โดยประเมินความ
พึงพอใจ 3 ด้านได้แก่ ด้านการออกแบบการน าเข้าข้อมูล ด้าน
กระบวนการในการท างานของซอฟต์แวร์ และด้านการออกแบบ
ผลลัพธ์ ได้ผลการประเมินดังนี้  
 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของระบบจากผู้ใช้งาน 

ด้าน ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 
1. การออกแบบการ

น าเข้าข้อมูล 
4.06 0.40 มาก 

2. กระบวนการในการ
ท างานของซอฟต์แวร์ 

4.07 0.69 มาก 

3. การออกแบบผลลัพธ์ 4.12 0.74 มาก 
ค่าเฉลี่ยภาพรวม 4.08 0.71 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่าด้านการออกแบบการน าเข้าข้อมูล ด้านการ
ด้านกระบวนการในการท างานของซอฟต์แวร์ และการออกแบบ
ผลลัพธ์ มีความพึงพอใจมาก และภาพรวมของระบบผู้ใช้งานมี
ความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08) และผู้ใช้งานมีความคิดเห็น
แตกต่างกันเล็กน้อย (SD = 0.71) 
 

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่องแอปพลิเคชันค้นหาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานคร มีการออกแบบระบบโดยใช้ www.draw.io 
เป็นเว็บบราวเซอร์ในการจัดท าภาพรวมระบบของงาน (Design 
Overview) แผนภาพปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่
นอกระบบงาน (Use Case Diagram) แผนภาพแสดงส าหรับ
การท างานของระบบ(Sequence Diagram) แผนภาพแสดง
ล าดับการด าเนินกิจกรรม (Activity Diagram) รวมทั้ งการ
ออกแบบแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างEntity หรือกลุ่ม
ข้อมูล (E-R Diagram)  

แอปพลิเคชันค้นหาช่างซ่อมอุปกรณ์ ไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานคร พัฒนาด้วยภาษาหลากหลายเทคโนโลยี เช่น 
Angular3, Typescritp, HTML, SCSS ซึ่ ง มี ภ า ษ า ห รื อ
เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้รวมอยู่ใน IonicFramework สามารถ
จัดท าแอปพลิเคชันต่างๆที่ท างานบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ทั้ ง
แพลตฟอร์ม IOS [4] กับ Android และยังสามารถจัดท าเว็บไซต์
ที่ท างานกับบราวเซอร์ต่างๆอีกทั้งยังใช้งานควบคู่กับฐานข้อมูล

อย่ าง MySQL ที่ ท างานด้ วยภาษา PHP โดยใช้ โปรแกรม 
VisualStudioCode ในการจัดท าแอปพลิเคชันค้นหาช่างซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครโดยท าการจ าลองการ
ท างานแอปพลิเคชันผ่านเว็บบราวเซอร์เพื่อการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ [5] 

ผลจากการประเมินความเหมาะสมของระบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด และมีความคิดเห็น
แตกต่างกันเล็กน้อย ส่วนผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
พบว่ามีความพึงพอใจมากและมีความคิดเห็นแตกต่างกันเล็กน้อย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิรา จันทร์ปุ่ม, พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม,  
และแพรตะวัน จารุตัน [6] ได้พัฒนาและประเมินการพัฒนาโม
บายแอพพลิ เคชั่นแหล่งท่องเที่ ยวในจังหวัดสกลนครบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  สรุปผลโดยรวมผู้ใช้งานระบบมี 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการร้าน
กระบองเพชร และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ ในการเพิ่ม ลบ แก้ ไขข้อมูลเกี่ ยวกับ
กระบองเพชร และผู้ใช้งานสามารถสั่งซื้อสินค้า และตรวจสอบ
สถานะการซื้อสินค้าได้ ระบบสามารถให้ข้อมูลการปลูกต้น
กระบองเพชร และส่งข้อมูลเวลาที่ต้องรดน้้าและใส่ปุ๋ยตามความ
แตกต่างของสายพันธุ์ที่ซื้อไปผ่านแอปพลิเคชันไลน์อย่างต่อเนื่อง 
ท้าให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้ ผู้วิจัยใช้ภาษา PHP เขียนค้าสั่ง
งานเพื่อควบคุมระบบ ใช้ MySQL ส้าหรับจัดการฐานข้อมูล ใช้
โปรแกรม XAMPP ในการจ้าลองเซิร์ฟเวอร์ ใช้ภาษา CSS และ
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการตกแต่งภาพให้
สวยงาม 
 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจ้านวน 30 
คน พบว่าด้านการออกแบบการน้าเข้าข้อมูล ด้านการออกแบบ
ผลลัพธ์ และด้านกระบวนการในการท้างานของซอฟต์แวร์มี
ความพึงพอใจมาก และภาพรวมของระบบผู้ใช้งานมีความพึง
พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85) และผู้ใช้งานมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันเล็กน้อย (SD = 0.79) 
 
ค ำส ำคัญ: บริหารจัดการ, กระบองเพชร, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This research aimed to develop cactus shop 
management system and estimated satisfaction from 
users. The administrator is responsible for adding, 
deleting, editing information about the cactus. Users 
can order products and check the purchase status. The 
system show information on planting cactus and send 
the time of watering and fertilizing according to the 
different species on the LINE application. The 
researcher uses PHP language to development the 
system, MySQL for database management, XAMPP to 
simulate the server, CSS language and Adobe 
Photoshop CS6 to decorate images. 
 The evaluation of satisfaction from 30 users 
found that the input design, the output design and the 
working process were high level. System overview was 
high level (Mean = 3.85) and the opinions of users are 
slightly different (SD = 0.79). 
 
Keywords: management, cactus, e-commerce 
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1. บทน า 
กระบองเพชรเป็นต้นไม้ยืนต้นที่นิยมปลูกประดับในอาคาร และ
นอกอาคารที่มีแดดแรง กระบองเพชรมีดอกสีสันสวยงาม 
สามารถปลูกได้ในดินหลายประเภท นิยมวางประดับได้ในหลาย
สถานที่ เช่น สวนขนาดเล็ก บนโต๊ะท้างาน [1] เมื่อต้องการซื้อ
กระบองเพชร แต่พบปัญหาไม่มีเวลาไปเดินเลือกซื้อ และปัญหา
ลมฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออ้านวยต่อการเดินทาง ซึ่งเว็บประเภทอี
คอมเมิร์ซเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยบริการการซื้อขายโดยไม่
ต้ อ ง เดิ นทาง ไปที่ หน้ า ร้ านค้ า  เพี ยงผู้ ซื้ ออยู่ หน้ า เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตจะสามารถซื้อสินค้าได้ [2] อีก
ทั้ง เทคโนโลยีเว็บถูกพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นและมีความ
สะดวกสบายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน สามารถพัฒนาเว็บการซื้อ
ขายได้ง่าย เว็บการซื้อขายสามารถออกแบบตกแต่งหน้าเว็บให้มี
ความสวยงามและทันสมัยเพื่อจูงใจผู้ซื้อได้มากขึ้น 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการจัดการร้าน
กระบอง เพชร  เพื่ อ ช่ ว ยลดปัญหาการ เดิ นทา ง เพื่ อ ซื้ อ
กระบองเพชร โดยระบบบริหารจัดการร้านกระบองเพชร จะ
สามารถสั่งซื้อและเลือกพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต และบางครั้งผู้ปลูกอาจลืมรดน้้า ระบบจะส่งข้อมูล
แจ้งเตือนความบ่อยของการรดน้้าและใส่ปุ๋ยตามความแตกต่าง
ของสายพันธุ์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ รวมถึงมีข้อมูลวิธีการดูแล
รักษาต้นกระบองเพชรให้สวยงามและออกดอกได้ง่ายภายใน
ระบบได้  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านกระบองเพชร  
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน 
 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
งานวิจัยเรื่องระบบบริหารจัดการร้านกระบองเพชร มีวิธีการ
ด้าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบ
ระบบ การพัฒนาระบบ และการประเมินผลระบบ  ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
3.1 การวิเคราะห์ระบบ 
การวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการร้านกระบองเพชร ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์จากเจ้าของร้านขายกระบองเพชรในตลาดธนบุรี
(สนามหลวง2) จ้านวน 3 ร้าน เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของ

ระบบ และศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต้ ารา และ
อินเทอร์เน็ต แล้วน้าข้อมูลมาวิจัยและพัฒนา 
3.2 การออกแบบระบบ  
หลังจากได้ท้าการวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบการ
ท้างานโดยมีระบบงานย่อย 9 ระบบงาน ได้แก่  

1) ระบบสมาชิก สามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิก  เพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก และบันทึกข้อมูลสมาชิกได้ 

2) ระบบสั่งซื้อกระบองเพชร สามารถแสดงรายการ
การสั่งซื้อกระบองเพชร ค้านวณราคา และพิมพ์ใบเสร็จสั่งซื้อ
กระบองเพชรได้ 

3) ระบบขายกระบองเพชร สามารถแสดงรายระเอียด
การขายกระบองเพชร ค้านวณราคา และพิมพ์ใบเสร็จได้ 

4) ระบบคลังกระบองเพชร สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูล แสดงข้อมูลกระบองเพชร ระบุวันน้าเข้าของกระบองเพชร
ได้ 

5) ระบบช้าระเงิน สามารถค้านวณราคา และพิมพ์
ใบเสร็จได้ 

6) ระบบตรวจสอบจัดส่งกระบองเพชร สามารถเช็ค
สินค้าอยู่สถานที่ใดโดยใช้รหัส EMS และเก็บข้อมูลการจัดส่งได้ 

7) ระบบแนะน้าการเลี้ยงดูและดูแลรักษา สามารถ
แนะน้าการปลูกกระบองเพชรแต่ละสายพันธุ์ได้ 

8) ระบบแจ้งเตือนการลดน้้าและเปลี่ยนดิน สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลกระบองเพชร และแจ้งเตือนการลดน้้า เปลี่ยน
ดิน ใส่ปุ๋ยได้ 

9 )  ร ะบบร าย ง าน  สา มา รถ ร าย ง านยอดขาย
กระบองเพชร รายงานข้อมูลกระบองเพชร และรายงานข้อมูล
ลูกค้าได้ 

ระบบถูกออกแบบผ่านแผนภาพรวมระบบงาน 
(Design Overview) แผนภาพแสด งปฏิ สั มพั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ระบบงานและสิ่งที่อยู่นอกระบบงาน (Use Case Diagram) 
แผนภาพแสดงล้ าดับการท้ า ง านของระบบ  (Sequence 
Diagram) แผนภาพแสดงล้าดับการด้าเนินกิจกรรม (Activity 
Diagram) และแบบจ้าลองโครงสร้างฐานข้อมูล (ER diagram) 
ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 Design Overview ของผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพที่ 2 Design Overview ของผู้ใช้งาน 

 

 
ภาพที่ 3 Use Case Diagram 

 

 
ภาพที่ 4 Sequence Diagram ของผู้ใช้งาน 
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ภาพที่ 5 Sequence Diagram ของผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพที่ 6 Activity Diagram ระบบการขายสินค้า 

 

 
ภาพที่ 7 Activity Diagram ระบบการแจ้งช้าระเงิน 

 

 
ภาพที่ 8 Activity Diagram ระบบการสั่งซื้อ 

 
 

 
ภาพที่ 9 E-R Diagram 

 
3.3 การพัฒนาระบบ  
งานวิจัยเรื่องระบบการบริหารจัดการร้านกระบองเพชร ใช้ภาษา 
PHP เขียนค้าสั่งงานเพื่อควบคุมระบบ ใช้ MySQL ส้าหรับ
จัดการฐานข้อมูล ใช้โปรแกรม XAMPP ในการจ้าลองเซิร์ฟเวอร์ 
ใช้ภาษา CSS และโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการ
ตกแต่งภาพ หลังจากการพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ได้ท้าการ
ทดสอบการท้างานของระบบด้วยการน้าโปรแกรมไปใช้งานบน
เครื่องแม่ข่ายจริง เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แล้วทดสอบ
โปรแกรมอีกครั้งจนมั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จึงน้าการ
ระบบไปใช้งานจริง 
3.4 การประเมินผลระบบ  
มีการประเมินผลระบบเพื่อหาสิ่งที่ต้องแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ
จ้านวน 3 คน โดยประเมินความเหมาะสม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเชิง
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เทคนิค ด้านการออกแบบข้อมูลน้าเข้า ด้านกระบวนการในการ
ท้างานของระบบ และด้านการออกแบบผลลัพธ์ ได้ผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ความเหมาะสมของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 

ด้าน ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 
1. เชิงเทคนิค 4.60 0.69 มากที่สุด 
2. การออกแบบการ

น้าเข้าข้อมูล 
4.47 0.46 มาก 

3. กระบวนการในการ
ท้างานของซอฟต์แวร์ 

4.53 0.58 มากที่สุด 

4. การออกแบบผลลัพธ์ .4 67 0.58 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.56 0.57 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 พบว่าด้านการออกแบบผลลัพธ์ ด้านเชิงเทคนิค 
และด้านกระบวนการในการท้างานของซอฟต์แวร์ มีความ
เหมาะสมมากที่สุด ด้านการออกแบบการน้าเข้าข้อมูลมีความ
เหมาะสมมาก ภาพรวมของระบบผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความ
เหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.56) และผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันเล็กน้อย (SD = 0.57) เมื่อได้สรุปผลจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ได้น้าข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญไปแก้ไขในจุดที่
บกพร่องแล้วจึงน้าไปใช้งานต่อไป 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
ผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านกระบองเพชร ใน
รูปแบบ Web-based application ได้ผลการวิจัยดังนี้  
 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอหลัก 

การแสดงหน้าต่างเว็บไซต์ส้าหรับเข้าสู่ระบบ (Login) หรือหาก
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้สมัครสมาชิก  

 
ภาพที่ 11 การสมัครสมาชิก และLogin 

 

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ในส่วนของผู้ใช้งาน 

ภาพที่ 12 หน้าหลักของผู้ใช้งาน 
 

จากนั้นผู้ใช้งานจะเข้าสู่การสั่งซื้อสินค้าจากทางเว็บไซต์  

 
ภาพที่ 13 รายการสั่งซื้อสินค้า 

 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อได้ จากเว็บไซต์เพื่อให้
เกิดความถูกต้องที่สุด  

 
ภาพที่ 14 ประวัติการสั่งซื้อสินค้า 
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จากนั้นท้าการช้าระเงินและยืนยันการช้าระเงินได้ด้วยตัวเองโดย
การอัพโหลดใบเสร็จการโอนส่งไปที่เว็บไซต ์

 
ภาพที่ 15 ช้าระเงิน 

 
หลังจากช้าระเงินแล้ว ผู้ใช้สามารถติดตามสินค้าเอง จากเลข 
EMS ที่ทางเว็บไซต์แจ้ง  

 
ภาพที่ 16 การติดตามสินค้าดูรหัส EMS 

 
ระบบแจ้งเตือนการรดน้้าและใส่ปุ๋ยให้ผู้ ใช้ทราบ ผ่านทาง     
แอปพลิเคชันไลน์ 

 
ภาพที่ 17 การแจ้งเตือนเข้ามาทาง Line 

 
4.2 ผลประเมินความพึงพอใจ 
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบการบริหาร
จัดการร้านกระบองเพชร ผู้วิจัยได้น้าระบบไปทดลองใช้กับ
ผู้ใช้งาน จ้านวน 30 คน โดยประเมินความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการออกแบบข้อมูลน้าเข้า ด้านกระบวนการในการท้างาน

ของระบบ และด้านการออกแบบผลลัพธ์  สามารถสรุปได้ดัง
ตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของระบบจากผู้ใช้งาน 

ด้าน ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 
1. การออกแบบการน้าเข้า

ข้อมูล 
3.95 0.97 มาก 

2. กระบวนการในการ
ท้างานของซอฟต์แวร์ 

3.80 0.71 มาก 

3. การออกแบบผลลัพธ์ 3.82 0.7 มาก 
ค่าเฉลี่ยภาพรวม 3.85 0.79 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่าด้านการออกแบบการน้าเข้า
ข้อมูล ด้านการออกแบบผลลัพธ์ และด้านกระบวนการในการ
ท้างานของซอฟต์แวร์มีความพึงพอใจมาก และภาพรวมของ
ระบบ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85) และ
ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นแตกต่างกันเล็กน้อย (SD = 0.79) 
 

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่องระบบบริหารจัดการร้านกระบองเพชร มีวิธีการ
ด้าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบ
ระบบ การพัฒนาระบบ และการประเมินผลระบบ ระบบถูก
ออกแบบผ่านแผนภาพรวมระบบงาน (Design Overview) 
แผนภาพแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่นอก
ระบบงาน (Use Case Diagram) แผนภาพแสดงล้าดับการ
ท้างานของระบบ (Sequence Diagram) แผนภาพแสดงล้าดับ
การด้ า เนินกิจกรรม (Activity Diagram) และแบบจ้ าลอง
โครงสร้างฐานข้อมูล (ER diagram) 

ผู้วิจัยใช้ภาษา PHP เขียนค้าสั่งงานเพื่อควบคุมระบบ 
ใช้  MySQL ส้าหรับจัดการฐานข้อมูล ใช้ภาษา CSS และ
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการตกแต่งภาพและใช้ 
XAMPP ส้าหรับการจ้าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีจุดเด่นคือสามารถ
ทดสอบสคริปต์โดยไม่ต้องเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตและเป็น 
ฟรีแวร์ อีกทั้งเป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาและอัพเดทอย่าง
ต่อเนื่อง [3] หลังจากการพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ได้ท้าการ
ทดสอบการท้างานของระบบด้วยการน้าโปรแกรมไปใช้งานบน
เครื่องแม่ข่ายจริง เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จึงน้าการระบบ
ไปใช้งานจริง 
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ภาพรวมของระบบผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมาก และมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันเล็กน้อยสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา 
ลีรุ่งนาวารัตน์ [4] ได้พัฒนาและประเมินระบบจ้าหน่ายผลไม้ตาม
ฤดูกาลของภาคตะวันออกแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาด
ย่อม กรณีศึกษา สวนโชคชัยนฤดี ผลการประเมินคุณภาพของ
ระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับศรีสุดา สุขสุด
และคณะ [5] ได้พัฒนาระบบสารสนเทศการจ้าหน่ายอุปกรณ์
การตีกอล์ฟ ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบตลาดพระเครื่องออนไลน ์
The Analysis and Design of Online Amulet Market Systems 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ตลาดพระเครื่องออนไลน์ และเพื่อศึกษาความเหมาะสมของการ
วิ เคราะห์และออกแบบระบบตลาดพระเครื่องออนไลน์  
ทั้งนี้ระบบได้พัฒนาให้เสมือนเป็นตลาดกลางรวบรวมแผงพระ
เครื่องในรูปแบบตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย 
และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ เ ช่า เนื่องจากไม่เสียเวลา 
และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าในด้านการรวดเร็ว 

ผลการประเมินความเหมาะสมของการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบพบว่า ระบบมีความเหมาะสมในระดับมาก 
(𝑥̅  = 4.21 และ S.D.= 0.17) โดยมีผลการวิจัยจ าแนกในแต่ละ
ด้านดังนี้ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ อยู่ในระดับมาก 
(𝑥̅  = 4.19 และ S.D.= 0.04) ด้านการออกแบบฐานข้อมูล อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅  = 4.43 และ S.D. = 0.23) และด้านการจัดรูปแบบ
เว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.00 และ S.D. = 0.23) 

ค ำส ำคัญ: ตลาดพระเครื่องออนไลน ์

ABSTRACT 
The purpose of this research aims to study and analyse 
online amulet market systems design. This online 
platform has designed as a virtual market to collect 
amulet products. This is the expansion channel for 
distribution amulet to a buyer in order to facilitate 
them with online services. The solution response 
customer needed by providing benefit as cost-saving 
due to a customer can preview products at home that 
reduce time and travelling cost. 

The results of evaluating the suitability of the 
system analysis and design found that, the system is 
suitable at a high level (𝑥̅  = 4.21 and SD = 0.17), The 
results were classified as follows on each side, the 
analysis and system design, the high level (𝑥̅  = 4.19 and 

SD = 0.04), the database design, the high level (𝑥̅  = 4.43 
and SD = 0.23), and formatting the site, the high level 
(𝑥̅  = 4.00 and SD = 0.23). 

Keywords: online amulet market 

1. บทน า
การท าธุรกิจการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หรือ
การท าธุรกิจการค้าขายออนไลน์ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ได้หันมาท าธุรกิจการค้าขายออนไลน์ 
ซึ่งการท าธุรกิจการค้าขายออนไลน์เป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยจะสามารถท า
การค้าขายได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 การเช่าบูชาพระเครื่องและเครื่องรางต่าง ๆ มีทั้งพระ
เหรียญ พระเนื้อผง พระบูชา และวัตถุมงคล เป็นที่นิยมอย่าง
แพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีรูปแบบการ
จ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นประเภทตั้งโต๊ะซึ่งเป็นช่องทางการจ าหน่าย
ในวงแคบไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ซื้อ เนื่องจากการโฆษณาและสื่อที่
ไม่แพร่หลาย เสียเวลาในการเดินทางมาที่ร้าน และการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารพระเครื่องรายการใหม่ ๆ สามารถท าได้ยาก การ
จ าหน่ายพระเครื่องผ่านทางเว็บไซต์จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
เช่าบูชาพระเครื่องที่สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและครอบคลุม
ไปในกลุ่มประชากรผู้สนใจเช่าบูชาพระเครื่อง ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายสะดวกต่อการโฆษณา และเป็น
การเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย อ านวยความสะดวกต่อการบริหาร
จัดการร้าน 

 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบตลาดพระเครื่องออนไลน์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสม 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในด้านการ
ให้บริการ ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ลดระยะเวลา และ
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปที่ร้าน มีการแยกส่วนในการให้บริการ
จัดการการให้บริการของเจ้าของร้าน เป็นการเพิ่มช่องทางการ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………
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จ าหน่าย ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาดูร้านค้าออนไลน์ได้ 24 ช่ัวโมง 
และเพิ่มช่องทางการโฆษณาได้แพร่หลายขึ้น ซึ่งจะท าให้การหา
เช่าพระเครื่องเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น 

2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อพัฒนาระบบตลาดพระเครื่องออนไลน์  
2.2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบตลาดพระเครื่อง
ออนไลน์ 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1. ได้ต้นแบบของระบบตลาดพระเครื่องออนไลน์ 
3.2. ได้แนวทางของการท าธุรกิจเปิดเช่า และรับเช่าพระเครื่อง 
3.3. ได้ต้นแบบของการจัดเก็บฐานข้อมูลพระเครื่อง 
3.4. สามารถน ารูปแบบของระบบตลาดพระเครื่องออนไลน์นี้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

4. ทฤษฎีและการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
การท าวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตลาดนัดพระ
เครื่องออนไลน์ โดยด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้มี
ความถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบซึ่งได้น า
แบบจ าลองน้ าตกมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อให้ระ
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
4.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ทฤษฎี Waterfall Model หรือโมเดลน้ าตกเป็นโมเดลที่
ได้รับความนิยมน ามาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนและง่ายต่อการ
น าไปใช้จริง การด าเนินงานของโมเดลน้ าตกในยุคแรกจะ
ด าเนินงานทีละขั้นตอนให้เสร็จสิ้นจึงจะด าเนินงานในขั้นตอน
ต่อไป [1] 
4.2 ทฤษฎีการออกแบบฐานข้อมูล 
 ทฤษฎี Relational หรือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นทฤษฎี
ฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ภายในตารางก็จะประกอบไป
ด้วย แถวแทนเรคคอร์ดของแต่ละรายการข้อมูลซึ่ง เรียกว่า ทูเพิล 
(Tuple) และคอลัมน์แทนลักษณะของข้อมูลเรียกว่า แอททริบิวต์ 
(Attribute) โดยฐานข้อมูลประเภทนี้จะมีลักษณะของการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบของตาราง (Table) และเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างตาราง (Relation) [2]  
4.3 ทฤษฎีการจัดการฐานข้อมูล 
 ทฤษฎีการจัดการฐานข้อมูล (Database Management 
system: DBMS) คือ ซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่ในการบริหารข้อมูลที่
ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้ของ
โปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล รวมทั้งความขัดแย้งของข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์การ 

เป็นแนวคิดในการรวมแฟ้มข้อมูลเข้าด้วยกันแล้วเก็บไว้ที่  
ศูนย์กลางในลักษณะฐานข้อมูล (Database) [3]  

5.วิธีด าเนินการวิจัย
5.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล 
 สถิติที่ ใ ช้ ในการศึกษาความพึงพอใจในขั้นตอนการ
ประเมินผลระบบกระท าโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 
และวิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย เพื่อใช้แปล
ความหมายของการทดสอบ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้
แปลความหมายข้อมูล 

ค่าตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉลีย่ 
(Mean) 

จากสูตร 𝑥̅  = 
∑𝑥

𝑛

เมื่อ 𝑥̅  = ค่าคะแนนเฉลี่ย 
∑𝑥̅ = ผลรวมของคะแนน 
𝑛 = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

จากสูตร S.D. = √
∑(𝑥−𝑥 )2

𝑛

S.D. = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
𝑥̅ = ค่าคะแนนแต่ละคน 
𝑥̅  = ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 
𝑛 = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

5.2 เกณฑ์การประเมินผล 
 แบบประเมินความเหมาะสมและแบบสอบถามความพึง
พอใจของระบบได้ก าหนดเกณฑ์ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดย
ประกอบด้วยมาตรอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 อันดับ 
และมาตรอันดับเชิงประมาณ 5 อันดับด้วยกัน โดยจะให้คะแนน
ในแต่ละข้อตามความเหมาะสมซึ่งมีล าดับตามความหมายของ
คะแนนดังต่อไปนี้  
5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เช่ียวชาญในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ จ านวน 5 คน ได้มาโดยวิธีการเลอืก
แบบเจาะจง ดังนี้  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม ตริตระการ , 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎี เทิดบารมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นิศากร เถาสมบัติ, อาจารย์เนตรนภา แซ่ตั้ง, อาจารย์เพียรทิพย์ 
ศรีสุธรรม 
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห์ขอบเขตของระบบ 

1) ผู้ดูแลระบบ (การเข้าสู่ระบบ : Login)
ก) ก าหนดสิทธ์ิการใช้งานส าหรับผู้ใช้ระบบ
ข) พัฒนาระบบให้อยู่ในสภาพพรอ้มใช้งานเสมอ

2) เจ้าของแผง (การเข้าสู่ระบบ : Login)
ก) ยืนยันการลงทะเบยีนเจ้าของแผงทาง Email

Address 
ข) เปิดแผงพระเครื่อง 
ค) ช าระค่าบริการเช่าแผงพระเครือ่ง 
ง) จัดการข้อมูลพระเครื่อง 
จ) เปิดเช่าพระเครื่อง 
ฉ) ปิดการเข่าพระเครื่อง 

3) ผู้เช่า (การเข้าสูร่ะบบ : Login)
ก) ยืนยันการลงทะเบยีนผูเ้ช่าทาง Email
ข) ค้นหาพระเครื่อง
ค) ลงทะเบียนพระเครื่องที่ต้องการ
ง) แจ้งเตือนพระเครื่องท่ีต้องการ
จ) เลือกเช่าพระเครื่อง
ฉ) แจ้งช าระค่าเช่าพระเครื่อง
ช) รับพระเครื่อง

4) ผู้ใช้ทั่วไป (การเข้าสู่ระบบ :ไมต่้อง Login)
ก) ดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ข) ลงทะเบียนสมาชิก

6.2 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
1) ผังงานระบบ (System Flowchart)

     

   

   

      

      

            

ภาพที่1 แผนภาพแสดง System Flowchart 

2) แผนภาพกระแสข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Data
Flow Diagram) 

ก) แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
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ภาพที่2 Context Diagram 
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 ข). แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram 
Level 1) 

ผู้ใช้ระบบ
ข้อม ูลผู้ใช้ระบบ

สิทธ์ิการใช้งาน

1

ก าหนดสิทธ์ิผู้ใช ้งานระบบ

D1 ข้อม ูลผู้ใช้ระบบ

ข้อ
มูล

ผู้ใ
ช้ร

ะบ
บ

สมาชิก

2

รับลงทะเบียนสมาชิก

ข้อม ูลสมาชิก

อีเมล์ยืนยันการลงทะเบียน
สมาชิก

D3 ข้อม ูลสมาชิก

ข้อม ูลสมาชิก

3

เปิดให้บร ิการแผงพระเคร่ือง
เจ้าของแผง

D4

5

รับเช่าพระเคร่ือง

D6 ข้อม ูลการร ับเช่าพระเคร ื่อง

D2 สิทธ์ิการใช้งาน

สิทธ์ิการใช้งาน

ข้อม ูลสมาชิก

ข้อม ูลเจ้าของแผง
ข้อม ูลการช าระค่าเช่าแผงพระเคร่ือง

ข้อม ูลแผงพระเค ร่ือง

ข้อม ูลเจ้าของแผง

ข้อม ูลเจ้าของแผง

4

เปิดเช่าพระเค ร่ือง

ข้อมูลพระเครื่อง

ข้อม ูลเจ้าของแผง

D5 ข้อม ูลพระเค ร่ือง

ข้อม ูลพระเค ร่ือง

ข้อม ูลพระเค ร่ือง

ข้อม ูลการร ับเช่า
พระเคร่ือง

สมาชิก

ข้อม ูลการร ับเช่าพระเคร ื่อง

ข้อม ูลการช าระเงินค่าเช่า
พระเคร่ือง

6

รับช าระค ่าเช ่าพระเค ร่ือง

ข้อม ูลการร ับเช่า
พระเคร่ือง

ข้อม ูลยืนยันการช  าระเงิน
ค่าพระเคร ื่อง

ข้อม ูลการจัดการ

D7 ข้อม ูลการร ับช าระเงินค่า
เช่าพระเคร่ือง

7

จัดส่งพระเคร่ือง

D8 ข้อม ูลการจัดส่ง

8

รับรายการพระเคร่ือง
ที่ต้องการ

สมาชิก

ข้อม ูลพระเค ร่ืองที่ต้องการ

อีเมลล์น าเสนอรายการ
พระเคร่ืองที่ต้องการ

ข้อมูลการจัดส่งพระเครื่อง

9

จัดท ารายงาน

ข้อมูลการจัดส่ง

ข้อมูลการรับช าระเงินค่า
เช่าพระเครื่องข้อม ูลการร ับช าระเงินค่า

เช่าพระเคร่ือง

D9
ข้อม ูลพระเค ร่ืองที่

ต้องการ

ข้อม ูลพระเค ร่ืองที่
ต้องการ

D10 รายงายข้อมูลระบบ

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

สิทธิ์การใช้งาน

ข้อมูลสมาชิก

ข้อม ูลเจ้าของแผง

ข้อม ูลพระเคร่ือง

ข้อมูลการรับเช่าพระเครื่อง

ข้อม ูลการจัดส่ง

รายงานข้อม ูลระบบ

ข้อมูลการรับช าระเงินค่าเช่าพระเครื่อง

ภาพที3่ Physical Data Flow Diagram Level 1 

3) การออกแบบฐานข้อมูล  (Database Design)
ค). แผนภาพอี-อาร์ (E-R Diagram)

สมาชิก

เจ้าของแผง

สิทธ์ิการใช้งาน

พระเคร่ือง
รายการ

พระเคร่ืองที่ต้องการ

รายงาน

ข้อมูลการ
จัดส่ง

รหัสเจ้าของแผง ช่ือเจ้าของแผง

ช่ือแผงที่อยู่

อีเมล์

รหัสพระเครื่อง ช่ือพระเคร่ือง

ประเภทพระ
เครื่อง

ราคาปกติ

ป ท่ีออก

รหัสการรับเช่า วันที่รับเช่า
รหัสการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

ช่ือรายงาน

รหัสผ่าน

ช่ือสมาชิก

รหัสสมาชิก

เบอร์โทร อีเมล์

รหัสรายการ
พระเครื่อง

วันที่รายงาน

รูปภาพ

รหัสสิทธ์ิ ช่ือสิทธ์ิ

สถานะ

ช่ือพระเคร่ือง

ประเภทพระ
เครื่อง

ป ท่ีออก

ข้อมูลการรับ
เช่าพระเคร่ือง

รหัสสมาชิก รหัสพระเครื่อง

ที่อยู่

เบอร์โทร

รหัสผ่าน

ช่ือ-นามสกุล

เลขบัตร
ประชาชน

รหัสรายงาน

รหัสสิทธ์ิ

รหัสผู้ใช้

รหัสการรับเช่า

ภาพที่4 แผนภาพอ-ีอาร์ (E-R Diagram) 

6.3 ผลการออกแบบผลลัพธ์ 

ภาพที่5 หน้าแรกของเว็บไซต์ 

ภาพที่6 หน้าท าเนียบพระ 

ภาพที่7 หน้าแผงพระเครื่อง 
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6.4 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบ 
ตารางที่ 1 ด้านการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

จากตารางที่ 1 สรุปผลการประเมนิความเหมาะสมดา้น
การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยผู้เช่ียวชาญดังตารางที่  1 
สามารถสรุปผลการประเมินความเหมาะสมของระบบอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.19 ด้านการเลือกโมเดลการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านการศึกษาความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.50 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก ด้านการเขียนแผนภาพ
กระแสข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เกณฑ์ การประเมินอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการออกแบบเอาต์พุต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก จากค่าระดับความเหมาะสม
และแปลค่าผลการประเมินเชิงคุณภาพ ดังกล่าวอาจระบุได้ว่า 
ด้านการเลือกโมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ และด้านความเป็นไป
ได้ มีความเหมาะสมที่สุดในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ตารางที่ 2 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล 

จากตารางที่ 2 สรุปผลการประเมนิความเหมาะสมดา้น
การออกแบบฐานข้อมูลโดยผู้เช่ียวชาญดังตารางที่ 2 สามารถ
สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของระบบอยู่ในระดับมาก มี
ค่า เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.43  ความเหมาะสมในการเลือกใช้
แบบจ าลองฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 เกณฑ์การประเมิน
อยู่ในระดับมากที่สุด ความถูกต้องในการก าหนดคีย์หลัก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เกณฑ์ การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
ความถูกต้องในการสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละเอ็นติตี้  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก จากค่า
ระดับความเหมาะสมและแปลค่าผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
ดังกล่าวอาจระบุได้ว่า ด้านการเลือกโมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
และด้านความเป็นไปได้ มีความเหมาะสมที่สุดในด้านการ
ออกแบบฐานข้อมูล 

รายการประเมิน 𝑥̅  S.D. ความหมาย 
    1 .  ด้านการเลือกโมเดล
การพัฒนาซอฟต์แวร์ 

4.50 0.00 มาก 

    2 .  ด้ า น ก า ร เ ขี ย น
แผนภาพกระแสข้อมูล 

4.26 0.14 มาก 

3 . ด้านการออกแบบ
เอาต์พุต 

3.80 0.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.19 0.04 มาก 

รายการประเมิน 𝑥̅ S.D. ความหมาย 
1. ความเหมาะสมใน

การเลือกใ ช้แบบจ าลอง
ฐานข้อมูล 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ความสมดุลระหว่าง
อี อ า ร์ ไ ด อ ะ แ ก ร ม กั บ
แผนภาพกระแสข้อมูล 

4.20 0.45 มาก 

3. ความถูกต้องในการ
สร้างความสัมพันธ์ของแต่
ละเอ็นติตี้ 

4.40 0.55 มาก 

4. ความถูกต้องในการ
ก าหนดคาร์ดินาลิตี้ 

4.20 0.45 มาก 

5. ความถูกต้องในการ
ก าหนดคีย์หลัก 

4.80 0.45 มากที่สุด 

6. ความถูกต้องในการ
เขียนพจนานุกรมข้อมูล 

4.40 0.55 มาก 

7. ความถูกต้องของการ
แปลงแผนภาพอีอาร์มาเป็น
รีเลช่ัน 

4.00 0.00 มาก 

8. ความถูกต้องของการ
ท านอร์มัลไลเซชัน 

4.40 0.55 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.43 0.37 มาก 
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ตารางที่ 3 ความเหมาะสมในการออกแบบการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 

จากตารางที่ 3 สรุปผลการประเมนิความเหมาะสมดา้น
การออกแบบฐานข้อมูลโดยผู้เช่ียวชาญดังตารางที่ 3 สามารถ
สรุปผลการประเมินความเหมาะสมในการออกแบบการ
จัดรูปแบบเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 
การวางต าแหน่งภาพนิ่งที่ใช้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก รูปแบบการใช้
ตัวอักษรเหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
เกณฑ์ การประเมินอยู่ในระดับมาก ขนาดของตัวอักษรมีความ
เหมาะสมกับหน้าจอที่ออกแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เกณฑ์
การประเมินอยู่ในระดับมาก จากค่าระดับความเหมาะสมและ
แปลค่าผลการประเมินเชิงคุณภาพ ดังกล่าวอาจระบุได้ว่า ด้าน
การเลือกโมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ และด้านความเป็นไปได้ มี
ความเหมาะสมในการออกแบบการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 
6.5 สรุปผลการประเมินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

จากตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบดังตารางที่ 4 สามารถสรุปผลการประเมินความ
เหมาะสมในการออกแบบการจัดรูปแบบเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 ด้านการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก ด้าน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เกณฑ์ 
การประเมินอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมในการออกแบบการ
จัดรูปแบบเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เกณฑ์การประเมินอยู่
ในระดับมาก จากค่าระดับความเหมาะสมและแปลค่าผลการ
ประเมินเชิงคุณภาพ ดังกล่าวอาจระบุได้ว่า ผลการประเมินการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

7. สรุปและอภิปรายผล
จากผลของการวิเคราะห์และออกแบบระบบตลาดพระเครื่อง
ออนไลน์โดยผู้เช่ียวชาญพบว่า การวิเคราะห์และออกแบบอยู่ใน
ระดับความเหมาะสมมาก สามารถน าผลการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบดั ง กล่ า วมา เป็ นต้ นแบบในการพัฒนา 
เว็บแอปพลิเคชันตลาดพระเครื่องออนไลน์ หรือระบบงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ [5] ณัฐพร 
เดชดี ซึ่งได้พัฒนาระบบตัวแทนจัดการร้านค้าออนไลน์ โดยการ
ประยุ กต์ ใ ช้ ง าน ร่ วมกั น เ ว็ บแอปพลิ เ ค ชัน  ด้ วยทฤษฎี  
WATERFALL MODEL และสอดคล้องงานวิจัยของ [6] พิทักษ์ 
สงวนพันธ์ และณัฐพงษ์ สีสด โดยได้พัฒนาเว็บไซต์ขายอาหาร
ออนไลน์ด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (WEBSITE SELLING 
FOODS ONLINE BY E-COMMERCE) ด้วยทฤษฎี RELATIONAL 
ซึ่งมีผลของการวิเคราะห์และออกแบบระบบความเหมาะสมมาก 
ดังนั้นรูปแบบของทฤษฎีที่ใช้ สามารถวิเคราะห์และออกแบบ

รายการประเมิน 𝑥̅  S.D. ความหมาย 
1. รูปแบบการใช้ตัวอักษร

เหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน 
4.00 0.71 มาก 

2. ขนาดของตัวอักษรมี
ความเหมาะสมกับหน้าจอที่
ออกแบบ 

3.80 0.45 มาก 

3. ภาพนิ่งที่ใช้ประกอบมี
ขนาดเหมาะสมกับหน้าจอ 

4.00 1.00 มาก 

4. การวางต าแหน่งภาพนิ่ง
ที่ใช้มีความเหมาะสม 

4.20 0.84 มาก 

5. การจัดวาง
องค์ประกอบแต่ละส่วนภายใน
หน้าจอมีความเหมาะสม 

4.00 1.00 มาก 

6 . ความสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูล 

4.20 0.84 มาก 

7 . การแบ่งหมวดหมู่ ใน
เว็บไซต์ชัดเจน ใช้งานได้ง่าย 

4.00 1.00 มาก 

8 . ในภาพรวมของการ
ออกแบบเว็บไซต์ท่านมีความ
พึงพอใจ 

3.80 0.45 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 0.78 มาก 

รายการประเมิน 𝑥̅  S.D. ความหมาย 
    1 .  ด้านการวิ เคราะห์
และออกแบบระบบ 

4.19 0.04 มาก 

    2 .  ด้ า น ก า ร เ ขี ย น
แผนภาพกระแสข้อมูล 

4.43 0.23 มาก 

3 . ความเหมาะสมใน
การออกแบบการจัดรูปแบบ
เว็บไซต์ 

4.00 0.23 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 0.16 มาก 
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ระบบงานออนไลน์ที่รองรับการท างานแบบศูนย์กลางการ
จ าหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 

8. ข้อเสนอแนะงานวิจัย
โมเดลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ควรปรับใช้ทฤษฎี 
AGILE ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เนื่องจาก AGILE มี
ความยืดหยุ่น และพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลง 
และควรออกแบบระบบด้วย UML MODEL เพื่อให้เหมาะกับการ
พัฒนาระบบเชิงวัตถุซึง่เป็นที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน 
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แอปพลิเคชันบันทึกรักการอ่าน 
Reading Note Application 

*ชาญณรงค์ ยะลา1, ศรีอุดร แซ่อึ้ง1 และ ธนทรรศน์ พลเดช1

1สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 
Emails Channarongyl@gmail.com , Sriudorn@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกรักการอ่าน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกข้อมูลการอ่านหนังสือ และ              
2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการจากครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยม ใช้หลักการวิ เคราะห์และออกแบบโดยใช้
แผนภาพ Use Case Diagram และ Class Diagram ใช้โปรแกรม 
Android Studio ภาษา Java และ Sqlite ในการพัฒนา ผู้วิจัย
ได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
แอปพลิเคชัน จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 42 คน แบ่งเป็นนักเรียน 
30 คน ครู 5 คน และบุคคลทั่วไป 7 คน พบว่าภาพรวมของ
คะแนนความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.66 มีความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับมาก 
แอปพลิเคชันบันทึกรักการอ่าน ใช้ส าหรับนักเรียนและครูในการ
จัดท าบันทึกการอ่าน ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ รวมถึง
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการอ่านหนังสือ 

ค ำส ำคัญ: บันทึกการอ่าน, อ่านหนังสือ 

ABSTRACT 

The purposes of The Reading Note Application are 1) to 
develop an application that is used for read recording  
and 2) to evaluate user satisfaction. The researcher 
gathered problems and requirements from the teacher 
and student at the secondary school level.This 
research applied object-oriented theory with use case 
diagram and class diagram, developed by using android 
studio and java programming. For the findings, data 
collected from 30 student 5 teacher 7 another people 
showed that the overall average of satisfaction scores 
was 4.36 with standard deviation 0.66 which explained 
good level. The application is used for students and 
teachers to record reading data, its also provide useful 
information for reading books.   

Keyword: record reading, reading book 

1. บทน า
1.1 ความเป็นมา 
การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนดงรักวิทยา อ .กันทรลักษ์ จ .ศรีสะเกษ ได้มีการให้
นักเรียนจัดท าสมุดบันทึกการอ่าน เพื่อกระตุ้นปลูกฝังนักเรียนให้
มีนิสัยรักการอ่านหนังสือ โดยให้สรุปเนื้อหาหนังสือที่อ่านและจด
บันทึกลงบนสมุด มีการก าหนดให้บันทึกเป็นวันต่อวัน จากนั้น
น ามาส่งครูผู้สอนเพื่อตรวจให้คะแนน ปัญหาที่พบคือ นักเรียนมี
ความไม่สะดวกในการจดบันทึก เกิดความเกียจคร้านในการจด

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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บันทึก หรือลืมจดบันทึกเนื่องจากลืมสมุด หรือท าสมุดจดบันทึก
หาย ท าให้ต้องจดบันทึกใหม่ทั้งหมด อีกทั้งยังพบปัญหาในการ
ตรวจให้คะแนนของครูผู้สอน ที่ต้องตรวจให้คะแนนสมุดจด
บันทึกการอ่านหนังสือของนักเรียน โดยการเปิดตรวจทีละเล่ม 
อีกทั้งลายมือของนักเรียนที่อ่านยาก ท าให้เกิดความยุ่งยากและ
ใช้เวลามากในการตรวจให้คะแนน 

ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดใน
การพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกรักการอ่าน ที่เหมาะส าหรับ 
นักเรียน และครู ที่ต้องการบันทึกข้อมูลการอ่านหนังสือ เพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว แอปพลิเคชันช่วยอ านวยความสะดวก อีกทั้ง
อาจเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนใจและรักในการอ่านหนังสือ
มากยิ่งขึ้น 
1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกข้อมูลการอ่าน
หนังสือ 
1.2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 การอ่านและประเภทของการอ่าน 
ความหมายของการอ่าน คือการเข้าใจข้อความหรือรับรู้สารที่
ผู้ เขียนหรือตนเองต้องการสื่อให้ผู้อื่นรับรู้  รวมถึงการรับรู้
ความหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่นเครื่องหมายจราจร
เครื่องหมายในแผนที่ เป็นต้น กล่าวสรุปความหมายของการอ่าน 
คือ การอ่านเปรียบเหมือนการถอดรหัส อันเป็นผลจากการเห็น
สัญลักษณ์หรือข้อความ การอ่าน เน้นกระบวนการทางสมองที่
ซับซ้อน  [1] 
2.2 การสรุปและจดบันทึก 
การสรุปและจดบันทึก คือการที่ผู้อ่านได้อ่านสารหรือเนื้อหา
ความรู้แล้วสรุปเนื้อหาใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านมาบันทึกลง
บนสมุดหรือความจ าของผู้อ่าน ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่
ต้องการจะศึกษาหาความรู้ในการที่จะน าความรู้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้อ่าน การจดบันทึก การบันทึก หมายถึง 
ข้อความที่จดไว้เพื่อช่วยความทรงจ าหรือเพื่อเป็นหลักฐาน 
ข้อความที่น ามาจดย่อ ๆ เพ่ือให้รู้เรื่องเดิม [2]  
2.3 สีและกราฟิกท่ีเหมาะส าหรับการอ่าน 
กราฟิกดีไซน์ หมายถึง งานออกแบบต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ 
ทักษะ และกระบวนการต่าง ๆ ในการออกแบบ ไม่ว่าจะรูปแบบ 

รูปภาพ ตัวอักษร หรือข้อความ ให้สามารถสื่อถึงการสื่อสาร
สามารถเข้าใจตรงกันได้ เป็นจุดที่น่าสนใจสามารถอธิบายถึง
ลักษณะได้เพียงแค่ประโยคสั้น ๆ ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการจะสื่อ
โดยส่วนมากใช้เป็นรูปภาพสื่อประกอบเป็นหลัก [3] 

สี คือ ลักษณะที่กระทบต่อสายตาที่มีผลต่อจิตวิทยาที่
อยู่ในรูปแบบเป็นสีที่ให้ความรู้สึกถึงความเข้มของแสงและ
สามารถแสดงถึงในลักษณะของอารมณ์และและความรู้สึกได้ 
โดยที่ตามองที่ไปสีและสายตาจะส่งไปที่สมองท าให้เกิดความรู้สึก
ต่าง ๆ ตามอิทธิพลของสีได้ เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า ซึ่งสีมี
ความส าคัญที่ท าให้ศิลปินที่ต้องการสื่อในผลของศิลปะของ
ตนเอง ที่ให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกร่วมหรืออารมณ์ตามผลงานนั้น 
ส าหรับการเลือกใช้สีส าหรับการออกแบบที่เหมาะสมส าหรับการ
อ่าน [4] แสดงดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 สีและความรู้สึก 
สี ความหมาย – ทางอารมณ ์

Blue สุขภาพ – ความเชื่อถือ – ไหวพริบ 
White ความบริสุทธิ์ – ความดี – ความเงียบสงบ 
yellow การเรียนรู ้– การสร้างสรรค์ – ความสุข 

Light Green ความกลมกลืน – ความสงบ 

2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
2.4.1 โปรแกรมแอนดรอยด์ สตูดิโอ (Android Studio) เป็น
เครื่องมือส าหรับการพัฒนาโปรแกรมซึ่งเป็น IDE tool ที่พัฒนา
โดยบริษัทกู เกิล ส าหรับใช้ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้านการออกแบบ หรือในส่วน 
ติ ดต่ อ ก า ร ใช้ ง านข องผู้ ใ ช้  (Graphical User Interface) ที่
สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนที่มีขนาดของหน้าจอหรือความ
ละเอียดให้สามารถใช้งาน หรือแสดงมุมมองที่แตกต่างกันได้ [5] 
2.4.2 ภาษาจาวา (Java) เป็นภาษาที่ใช้เขียนชุดค าสั่งส าหรับการ
พัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้กับทุกระบบ น าไปใช้ได้ทุก
แพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช้ในการเขียนโปรแกรม
การออกแบบเชิงวัตถุ ที่สามารถน าไปพัฒนาแอปพลิเคชันบน
โปรแกรม แอนดรอยด์สตูดิโอได้ [6] 
 2.4.3 โปรแกรมเอสคิวไลท์ (SQLite) เป็นระบบฐานข้อมูลที่
ท างานในลักษณะออฟไลน์หรือเป็นฐานข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ใน
เครื่องผู้รับบริการ (Client) นิยมน าไปใช้ส าหรับพัฒนาโมบาย
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แอปพลิเคชัน โดยน าหลักการพัฒนามาใช้ในจัดเก็บฐานข้อมูล
ส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน [7] 
2.4.4 โปรแกรมโฟโตชอป (Photoshop) เป็นโปรแกรมที่ใช้
ส าหรับการจัดการไฟล์ของรูปภาพที่มีประสิทธิภาพ การท างานที่
หลากหลาย มีเครื่องมือส าหรับตกแต่งรูปภาพ ตัดต่อ แก้ไข หรือ
เพิ่มข้อความต่าง ๆ หรือใส่เทคนิค ไปบนไฟล์รูปภาพได้ ใช้
ส าหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
[8]
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กิตติมา พลเทพ (2560) ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
วัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียน
มัธยมตอนปลาย และปัญหาที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประสบในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวนมาก เข้าถึงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน โดยใช้วิธีการอ่านอย่างรวดเร็ว
บนสมาร์ทโฟน บันทึกข้อความระหว่างและหลังการอ่านด้วยการ
คัดลอกและวางข้อมูลที่ส าคัญลงในอุปกรณ์ที่อ่าน ในการอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นักเรียนประสบปัญหาในระดับปานกลาง 
และระดับน้อย ปัญหาที่ มี ค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ด  คื อ  เครือข่ าย
อินเทอร์เน็ตที่ท างานล่าช้าท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ [9] 

จุฑาทิพท์ สร้างสุวรรรณ (2559) ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการรู้
เรื่องการอ่านของนักเรียนโดยใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการตัดสินใจ
แบบผสมผสาน จากการวิจัยดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงผล
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรระดับนักเรียนที่ส่งผลต่อการรู้เรื่อง
การอ่านของนักเรียนในตัวแบบพบว่า ในระดับตัวบุคคลที่มีตัว
แปรดังต่อไปนี้ ฐานะของนักเรียน ทรัพยากรทางการศึกษาทาง
บ้าน ความหลากหลายในการอ่าน ทัศนคติต่อการอ่าน การรู้
เหนือการอ่าน เวลาในการอ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียน 
และวินัยในห้องเรียน มีอิทธิพลต่อการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียน
และตัวแปรในระดับนักเรียน [10] 

ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญวิชา
ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่มีการกล่าวถึงว่ามนุษย์จ าเป็น
จะต้องใช้ทักษะในการฟัง การพูด การเขียน การอ่านและการ
เรียนเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข่าวสาร
ของสังคมปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมนุษย์จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาให้ตนเองนั้นเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
และรู้เท่าทันข่าวสารที่เกิดบนโลกซึ่งมีทักษะที่จ าเป็นอย่างมาก
คือทักษะการอ่าน มนุษย์จ าเป็นต้องอ่านและแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ  อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะพัฒนาตนเองด้าน สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคมท าให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ แล้วสามารถน าสิ่ง
เหล่านี้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาปรับตัวให้เข้ากับสภาพของ
ยุคปัจจุบันได้ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มีประสิทธิภาพ 
82.19/88.38 ซึ่ งสู งกว่า เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้ ง ไว้  2) 
ความสามารถด้านการอ่าน จับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีระดับความ
พึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ อยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด [11] 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมความต้องการ 
3.1.1 ศึกษาข้อมูลปัญหาและรวบรวมความต้องการ จากนักเรียน
และครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย โรงเรียนดงรักวิทยา อ.กันทร
ลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
3.1.2 ศึกษาหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ ข้อมูล
เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ หลักการการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา จากหนังสือ 
งานวิจัย และบทความต่าง ๆ 
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน 
การวิเคราห์และออกแบบแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยใช้แผนภาพ  Use 
Case Diagram และ Class Diagram ดังแสดงในภาพที่ 1และ
ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1 Use Case Diagram 

ภาพที่ 2 Class Diagram 

3.3 การพัฒนาและการทดสอบ 
การพัฒนาแอปพลิ เคชันบันทึกรักการอ่าน พัฒนาโดยใช้
โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอ (Android Studio) และภาษาจาวา
(Java) ส าหรับเขียนชุดค าสั่ง และใช้โปรแกรมอะโดบีโฟโตชอป
(Photoshop) ในการออกแบบและตกแต่งแอปพลิเคชัน 

 ส าหรับการทดสอบระบบ ใช้วิธีการทดสอบแบบกล่อง
ด า  (Black Box Testing) ผลการทดสอบพบว่าแอปพลิ ชัน
สามารถท างานได้ถูกต้อง ดังนี้ 1) สามารถบันทึกข้อมูลสมาชิกได้
ถูกต้อง 1) สามารถบันทึกข้อมูลการอ่านหนังสือได้ถูกต้อง 3) 
ส่วนของหน้าจอ สามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าจอที่ต้องการได้
ถูกต้อง 4) สามารถแสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนและ

เหมาะสม 5) การท างานของแผนที่ สามารถแสดงต าแหน่งได้
ถูกต้องแม่นย า 

4. ผลการด าเนินวิจัย
4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
แอปพลิเคชันมีการใช้งานที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้ ดังนี้ 
4.1.1 หน้าจอหลัก 

ภาพที่ 3 หน้าจอหลัก 

 4.1.2 หน้าจอส าหรับเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก 

ภาพที่ 4 หน้าจอเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก 
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     4.1.3หน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลการอ่านและหน้าจอ
แสดงผล 

ภาพที่ 5 หน้าจอบันทึกข้อมลูการอ่านและหน้าจอแสดงผล 

     4.1.4 หน้าจอส าหรับเกณฑ์ส่งงาน 

ภาพที่ 6 หน้าจอเกณฑ์ส่งงาน 

     4.1.5 หน้าจอส าหรับทริคการอ่านหนังสือ 

ภาพที่ 6 หน้าจอทริคการอ่าน 

     4.1.6 หน้าจอส าหรับหนังสือน่าอ่าน 

ภาพที่ 7 หน้าจอหนังสือน่าอ่าน 
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4.1.7 หน้าจอย่อยส าหรับเมนูหนังสือน่าอ่าน 

ภาพที่ 8 หน้าจอวรรณกรรมต่างประเทศหน้าจอวรรณกรรมไทย 

4.1.8 หน้าส าหรับสถานที่หนังสือและแผนที่ 

ภาพที่ 9 หน้าจอสถานที่อ่านหนังสือและแผนที่แสดงต าแหน่ง 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน 
ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอป
พลิเคชัน จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 42 คน แบ่งเป็น

นักเรียน 30 คน ครู 5 คน จากโรงเรียนดงรักวิทยา อ.กันทรลักษ์ 
จ.ศรีสะเกษ และบุคคลทั่วไป 7 คน โดยให้ทดลองใช้งานแอป
พลิเคชัน และประเมินความพึงพอใจหลังจากการใช้งาน ดัง
ตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. เกณฑ์

ประเมิน 

1.ด้านการท างานของแอปพลิเคชัน

1.1 แอปพลิเคชันสามารถท างานได้อย่างรวดเรว็ 4.26 0.65 มาก 

1.2 แอปพลิเคชันสามารถท างานได้ถูกต้อง 4.47 0.62 มาก 

1.3 ข้อมลูในแอปพลิเคชันมีความนา่เชื่อถอื 4.28 0.69 มาก 

1.4 ข้อมลูในแอปพลิเคชันมีความถูกต้อง 4.35 0.61 มาก 

2.ด้านความพึงพอใจตอ่แอปพลิเคชัน

2.1 ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย 4.42 0.58 มาก 

2.2 ความสวยงามของแอปพลิเคชัน 4.19 0.76 มาก 

2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรและสี
ของของตัวอักษร 

4.30 0.70 มาก 

2.4 สื่อ รูปภาพ สัญลักษณ์ สามารถสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน 

4.45 0.66 มาก 

2.5 ความเหมาะสมของการจัดวางต าแหน่งต่าง 
ๆ ของแอปพลเิคชัน 

4.23 0.74 มาก 

2.6 ความเป็นมาตราฐานเดียวกันในการ
ออกแบบจอภาพ 

4.40 0.65 มาก 

2.7 แอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ 4.54 0.58 มาก
ที่สุด 

รวม 4.36 0.66 มาก 

ผลการประเมินในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยที ่4.36 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.66 มีความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจ
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการท างานของ
แอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 มี
ความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับมาก และด้าน
ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.67 มีความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจ
ระดับมาก 

5. บทสรุป
แอปพลิเคชันบันทึกรักการอ่าน สามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ และ
ข้อมูลการอ่านหนังสือ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลทริคการอ่านหนังสือ 
ข้อมูลหนังสือน่าอ่าน และแนะน าสถานที่อ่านหนังสือ รวมถึง
สามารถแสดงต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่อ่านหนังสือ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิชัน ที่รวบรวมจาก
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กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 42 คน มีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ 
4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 มีความหมายทางสถิติจัดอยู่
ในความพึงพอใจระดับมาก แอปพลิเคชันบันทึกรักการอ่าน
สามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนและครูในการ
จัดท าบันทึกการอ่านและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 
5.1 ข้อจ ากัดของการวิจัย 
แอปพลิเคชันยังไม่สามารถสรุปข้อมูลการอ่านหนังสือได้ 
5.2 ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
เพื่อให้แอปพลิเคชันท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควร
พัฒนาเพิ่มเติมดังนี้ 

 5.2.1 แอปพลิเคชันควรสามารถสรุปข้อมูลการอ่านหนังสือ
ได้ 
     5.2.2 ควรมีสื่อที่อยู่ในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อความน่าสนใจ
ของแอปพลิเคชัน 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาแอปพลิเคชันพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ใน

การศึกษาพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยฯ 2) เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาและ

ความต้องการจากครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและนักเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้หลักการเชิงวัตถุในการวิเคราะห์

และออกแบบ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Android Studio และภาษา 

Java  ใช้ โปรแกรม Movie Maker ในการตัดต่ อวี ดิ โอ  และ

โปรแกรม Construct 2 ในการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินมีจ านวน 50 

คน ประกอบด้วยครูสอนประวัติศาสตร์ไทย จ านวน 5 คน นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 35 คน และผู้ที่มีความสนใจ

เรื่องประวัติศาสตร์ไทยจ านวน 10 คน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.61 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 มีความหมายทางสถิติจัดอยู่ใน

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด  แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น เป็น

ประโยชน์ต่อครู นักเรียนและผู้ที่ต้องการศึกษาพระราชประวัติ

พระมหากษัตริย์ไทยฯ สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ มีสื่อวีดิโอ

ประกอบการศึกษา และมีแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนเรียนและ

หลังเรียนได ้

ค ำส ำคัญ: พระมหากษัตริย์ไทย, รัตนโกสินทร์ 

ABSTRACT 

The purposes of The History of the King of Thailand in 

Rattanakosin Period Application are 1) to develop an 

application that is used to learn the history of the King in 

Rattanakosin period and 2) to evaluate user satisfaction. 

The researcher gathered problems and requirements 

from the historical teacher and student at the lower 

secondary school level. This research applied the theory 

of object-oriented analysis and design, developed by 

android studio and java programming, used movie-maker 

program to create clip video and construct 2 Program to 

create tests. For the findings, data collected from 50 users 

including 5 teacher of Thai history and the 35 Student 

and the 10 people who are interested in at the lower 

secondary school level showed that the overall average 

of satisfaction scores was 4.61 with standard deviation 

0.48 which explained good level. This application has 

well operated and meet requirements. The user can 

learn easily and test their knowledge. 

Keyword: King of Thailand, Rattanakosin 
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1. บทน า

1.1 ความเป็นมา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของเรา

มากขึ้นโดยเฉพาะสมาร์ทโฟน และแอปพลิเคชันก็ได้เข้ามาเป็นส่วน

ส าคัญในการใช้งาน การศึกษา หรือความบันเทิง ในชีวิตประจ าวัน

คนเราไปแล้ว อีกทั้งการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟนยังมีเป็นการเพิ่มช่อง

ทางการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจ เพระสามารถเรียนได้

ตลอดเวลา 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขของประเทศตลอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรี 

และกรุงรัตนโกสินทร์ หรือที่เราเรียกกันว่ากรุงเทพมหานคร เป็น

ร า ช ธ านี ข อ ง ไ ท ย ใ นปั จ จุ บั น  ภ า ย ใ ต้ ร่ ม พ ร ะ บ า ร มี ข อ ง

พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 10 พระองค์ [1] ปัจจุบันได้มี

การเรียนการสอนเรื่องพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบ

การบรรยายในชั้นเรียน บทเรียนในหนังสือมีเนื้อหามาก ท าให้

ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่มีสมาธิ และขาดแรงจูงใจในการเรียน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการสร้างแอปพลิเคชันพระ

ราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อเพิ่มช่องทาง

การศึกษา  อ านวยความสะดวกในการศึกษา และสร้างแรงจูงใจให้

ผู้ ใช้ให้หันมาศึกษาพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ 

1.2 วัตถุประสงค์  
1.2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ในการศึกษาพระราชประวัติ
พระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
1.2.2 เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1  ความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ 

กรุงรัตนโกสินทร์ก่อตั้งโดยราชวงศ์จักรี เป็นอาณาจักรที่สืบทอดมา

จนกระทั่งถึงยุคสมัยปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลง

ขึ้นมากมายจากสังคมยุคสมัยเก่าผลัดเปลี่ยนสู่สังคมยุคสมัยใหม ่

กรุงเทพมหานคร ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นราชธานีใหม่

แทนกรุงธนบุรีโดยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชซึ่งทรงปราบดาภิเษก เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 และพระองค์ทรงเสด็จขึ้นเสวยราช

สมบัติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 ทรงพระราชทานนามพระ

นครนี้ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหา

ดิลก ภพนพรัตน์ราชธานี บุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถานอมร

พิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ" [2] 

2.2  พระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ 

สมัยรัตนโกสินทรมีพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น 10 พระองค์ [3] ได้แก่ 

      2.2.1 รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช 

      2.2.2 รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

      2.2.3 รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

      2.2.4 รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

      2.2.5 รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

      2.2.6 รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

      2.2.7 รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

      2.2.8 รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

      2.2.9 รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดช 

      2.2.10 รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

2.3 ทฤษฎีสีช่วยจ า 

การวิจัยจากนักวิจัยประจ ามหาวิทยาลัยบริติช กรุงโคลัมเบีย 

ประเทศแคนนาดา ได้เปิดเผยว่าสีมีอิทธิพลต่อความทรงจ าและช่วย

กระตุ้นให้เกิดการจดจ าและเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติแต่เกิดจากประโยชน์ทางอ้อม เช่น การท าให้เกิดสมาธิ 

การเชื่อมโยงจากข้อมูลต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว [4]  
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชวัลลภ จันทนกูล (2561) ได้ศึกษาเรื่อง แอปพลิเคชัน “ค าสอน

พ่อ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บน
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ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเพิ่มช่องทาง

การศึกษาเรียนรู้พระบรมราโชวาท“ ค าสอนพ่อ” 7 หมวดและพระ

ราชด ารัสพระราชทานแก่ประชาชนประจ าพุทธศักราช 2589-

2554 2) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้“ ค าสอนพ่อ” ให้คงอยู่ถึงคน

รุ่นหลังและ 3) เพื่อแก้ไขปัญหา” ค าสอนพ่อ” ที่มีการกระจายใน

หลายแหล่งจากทั้งหนังสือและเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยรวบรวม“ ค า

สอนพ่อ” ไว้ในแอปพลิเคชันเป็น“ ค าสอนพ่อ” ทั้งหมด 7 หมวด 

เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาศึกษาและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันผล

การทดสอบแอปพลิเคชันสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและมีการ

จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันพบว่า

ความพึงพอใจของผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.38 และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.61 ซึงมีความหมายทางสถิติอยู่ในระดับมาก [5] 

นักภัค  มีอุสาห์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของชุด

ข้อมูลและสีสันต่อความเข้าใจเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิกการวิจัย

นี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาอิทธิพลของชุดข้อมูลต่อความ

เข้าใจเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิก 2) ศึกษาอิทธิพลของสีสันต่อ

ความเข้าใจเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยนี้ ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทคณะ

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1) กลุ่มทดลองความเข้าใจเนื้อหาเมื่อจ านวนชุด

ข้อมูลของภาพอินโฟกราฟิกเปลี่ยนแปลงไป 2) กลุ่มทดลองความ

เข้าใจเนื้อหาเมื่อสีสันของภาพอินโฟกราฟิกเปลี่ยนแปลงไปกลุ่มละ 

30 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบทดสอบจ านวน

ชุดข้อมูลต่อความเข้าใจเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิกและการ

สัมภาษณ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 

และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ LSD 

(Fisher 's Least Significant Difference) เพื่อการทดสอบความ

แตกต่างความเข้าใจเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิกของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการศึกษาความเข้าใจเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิกพบว่า 1) 

จ านวนชุดข้อมูลมีผลต่อความเข้าใจเนื้อหาของภาพอินโฟกราฟิก

เมื่อจ านวนชุดข้อมูลมากขึ้นความเข้าใจเนื้อหาของภาพอินโฟ

กราฟิกมีแนวโน้มลดลงซึ่งควรหลีกเลี่ยงจ านวนชุดข้อมูลที่มากกว่า 

6 ชุดข้อมูล 2) สีสันบางสีสันส่งผลต่อความเข้าใจเนื้อหาของภาพ

อินโฟกราฟิก [6] 

สุรพงษ์  วิริยะ และ ณัฐกานต์  หล้าเตจา (2558) ได้

ศึกษาเรื่อง การสร้างบทเรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบ

แอนิเมชันเรื่องเล่าขานต านานกรุงศรีจากการท าวิจัยเรื่องการสร้าง

สื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชันเรื่องเล่าขานต านานกรุงศรีโดย

มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อสร้ างสื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบสื่อ

มัลติมีเดียอินโฟกราฟิก 2) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีความ

น่าสนใจและง่ายต่อการศึกษา 3) เพื่อน าสื่อไปใช้ในการเรียนการ

สอนของนักเรียนและผู้ที่สนใจ ผลการวิจัยพบว่า จากการที่ได้น า

สื่อไปใช้ในการเรียนการสอนประกอบกับรายวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา

เรียนเพิ่มขึ้น มีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้นอีก

ด้วย [7]  

Formwalt (2558) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  7 วิ ธี ก า ร ส อ น

ประวัติศาสตร์โดยกล่าวถึงหลัก 7 ข้อท่ีท าให้การสอนประวัติศาสตร์

มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) กระตือรือร้นเป็นหลักข้อแรกและส าคัญ

ที่สุด 2) ใช้หนังสือเรียนให้น้อยที่สุด 3) ใช้แหล่งหลักฐานทุติยภูมิที่

เขียนแสดงข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล 4) พูดคุยถึงเหตุการณ์หรือ

ประเด็นปัจจุบันเช่นสภาพภูมิประเทศการตั้งถิ่นฐานหรือเพศ 5) ใช้

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 6) ใช้เพลง

และภาพยนตร์ประกอบการสอนและ 7) ใช้เทคโนโลยีในการ

ค้นคว้าโดยรู้จักวิเคราะห์ข้อเท็จจริง [8] 

Thaler (2558) ได้ศึกษาเรื่องการสอนทักษะวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์แก่เด็กสมัยใหม่ โดยกล่าวถึงลักษณะของเด็กเจเนอ

เรชั่น Y ซึ่งเป็นเด็กในยุคของการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีและ

อินเทอร์เน็ตเด็กกลุ่มนี้จึงสามารถท าอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในเวลา

เดียวกันทั้งนี้ความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลก็ส่งผลให้เด็ก

ขาดทักษะในการตัดสินเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและทักษะ

การเขียนที่ค่อย ๆ ถูกลืมไปรวมถึงการอ่านที่น้อยลงและเป็นการ

อ่านอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงได้น าการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์มาใช้ใน
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การสอนประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนผลที่พบคือ

ผู้เรียนได้ฝึกท างานที่เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลโดยมีการ

ตรวจสอบแหล่งที่มามีการถกเถียงอภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็นต่าง 

ๆ ระหว่างผู้เรียนด้วยกันท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและ

การเขียนรวมถึงได้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง [9] 

จากวิจัยข้างต้นผู้วิจัยได้น าแนวคิดในเรื่องการสอน

ประวัติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพแก่เด็กสมัยใหม่นั้นจะต้องมีจุด

สร้างความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนต้องใช้

หนังสือเรียนให้น้อยที่สุด สื่อที่ใช้ในการสอนต้องมีความหลากหลาย

เนื้อหาต้องมีความกระชับ สีสันและชุดข้อมูลต้องเข้าใจง่าย มา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

3. วิธีการด าเนินงาน

3.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อในในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ดังนี้  

      3.1.1 เก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการจากนักเรียนและ

ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ต าบลชัยเกษม 

อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

       3.1.2 รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ จากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนังสือประวัติศาสตร์ไทย และเว็บไซต์

ต่าง ๆ 

       3.1.3 ศึกษาหลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้

แผนภาพ Use Case Diagram และ Class Diagram เพื่อใช้ในการ

วิเคราะหแ์ละออกแบบแอปพลิเคชัน 

       3.1.4 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

       3.1.5 ศึกษาโปรแกรมและวิธีการใช้งาน ได้แก่ โปรแกรม 

Android Studio, ภาษา Java, โปรแกรม Construct 2, ภาษา 

Java Script และโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อน ามาใช้ใน

การพัฒนาแอปพลิเคชัน 

3.2   ขอบเขตการศึกษา 

       3.2.1  ด้านเนื้อหา 

3.2.1.1 แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมเนื้อหา

พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ วัดประจ ารัชกาล และพระราช

กรณียกิจที่ส าคัญ ของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 10 

พระองค์ 

3.2.1.2 แอปพลิเคชันนี้ใช้ในการเรียนการศึกษาของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้ที่สนใจศึกษา 

       3.2.2 ด้านฟังก์ชันการใช้งาน 

  3.2.2.1 แอปพลิเคชันสามารถค้นหาข้อมูลได ้

3.2.2.2 แอปพลิเคชันสามารถบอกเรื่องราวประวัติ

ของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ในรูปแบบของอินโฟ

กราฟิก(Infographics) ภาพเคลื่อนไหว และสื่อวีดีโอได ้

3.2.2.3 แอปพลิเคชันสามารถบอกต าแหน่งที่ตั้ง และ

บอกเส้นทางการเดินทางไปยังวัดประจ ารัชกาลได้ 

3.2.2.4 ผู้ใช้สามารถใช้แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้

ก่อนเรียนและหลังเรียน และแสดงผลคะแนนในการทดสอบ 

3.3 วิเคราะหแ์ละออกแบบแอปพลิเคชัน 

ผู้วิจัยใช้แผนภาพ Use Case Diagram และ Class Diagram ใน

การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน ดังที่แสดงในภาพที่ 1 

และภาพที่ 2 

ภาพที่ 1 Use Case Diagram 
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ภาพที่ 2 Class Diagram 

3.4 การพัฒนาและทดสอบระบบ 

การพัฒนาแอปพลิเคชันพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือแอนดรอยด์ สตูดิโอ (Andriod 

Studio) และชุดค าสั่งภาษาจาวา (Java) ในการพัฒนา และท าการ

ทดสอบโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบกล่องด า  (Black Box 

Testing) พบว่าการแสดงผลของแอปพลิเคชัน ตรงตามที่ ได้

ออกแบบและวางโครงสร้างไว้ และแอปพลิเคชันสามารถท างาน

และแสดงผลข้อมูลได้ถูกต้อง 

4. ผลการด าเนินงาน

4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

แอปพลิเคชันมีการท างานดังนี้ 

      4.1.1  หน้าจอหลัก 

   ประกอบด้วย เมนูแบบทดสอบก่อนเรียน เมนูเนื้อหา

การเรียน เมนูแบบทดสอบหลังเรียน เมนูค้นหา ดังภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 หน้าจอเมนูหลัก 

      4.1.2  หน้าจอแบบทดสอบก่อนเรียน 

    จากภาพที่ 3 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูแบบทดสอบก่อนเรียน

จะปรากฎหน้าจอแบบทดสอบก่อนเรียนและผลการทดสอบ ดัง

ภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 หน้าจอแบบทดสอบก่อนเรียน 
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       4.1.3  หน้าจอเนื้อหาการเรียน 

     จากภาพที่ 3 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูเนื้อหาการเรียนจะ

ปรากฎหน้าจอเมนูรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 10 ดังภาพที่ 5 

ภาพที่ 5 หน้าจอเนื้อหาการเรียน 

       4.1.4  หน้าจอแสดงข้อมูล วีดีโอ และแผนที่ 

     จากภาพที่ 5 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูรัชกาลที่ต้องการศึกษา 

จะแสดงรายละเอียดข้อมูลดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงข้อมูล 

       4.1.5  หน้าจอแสดงวีดีโอ และแผนที่ 

     จากภาพที่ 6 หากต้องการดูวีดีโอประกอบการศึกษา

สามารถกดปุ่มวีดีโอเพื่อแสดงวีดีโอได้ หรือหากต้องการดูแผนที่ของ

วัดประจ ารัชกาล สามารถกดปุ่มแผนที่เพื่อแสดงเส้นทางได้ ดังภาพ

ที่ 7 

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงวีดีโอและแผนที่ 

      4.1.6  หน้าจอแบบทดสอบหลังเรียน 

   จากภาพที่ 3 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูแบบทดสอบหลังเรียน

จะปรากฎหน้าจอแบบทดสอบก่อนเรียนและผลการทดสอบ ดัง

ภาพที่ 8 

ปุ่มแผนที ่

ปุ่มวีดีโอ 
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ภาพที่ 8 หน้าจอแบบทดสอบหลังเรียน 

       4.1.7  หน้าจอค้นหา 

    จากภาพที่ 3 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูค้นหา ผู้ใช้สามารถ

ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ พระราชกรณียกิจที่ส าคัญ หรือวัดประจ า

รัชกาลได้ ดังภาพที่ 9 

ภาพที่ 9 หน้าจอค้นหา 

4.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน 

โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ 50 คน ประกอบด้วย 

ผู้ เรียนวิชาประวัติศาสตร์จ านวน 35 คน อาจารย์ผู้สอนวิชา

ประวัติศาสตร์ 5 คน จากโรงเรียนชัยเกษมวิทยา ต าบลชัยเกษม 

อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ที่มีความสนใจที่

จะศึกษาเรื่องพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยจ านวน 10 คน 

ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชัน 
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. เกณฑ์

ประเมิน 
1.ด้านประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเคชัน 
1.1 ข้อมูลในแอปพลิเคชันถูกต้อง 4.74 0.44 มากท่ีสุด 
1.2 แอปพลิเคชันท างานได้รวดเร็ว 4.52 0.50 มากท่ีสุด 
1.3 แอปพลิเคชันสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง 4.64 0.48 มากท่ีสุด 
2.ด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน 
2.1 ความสวยงามของแอปพลิเคชัน 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
2.2 ตัวอักษรและสีที่ใช้มีความเหมาะสม 4.54 0.50 มากท่ีสุด 
2.3 ภาพประกอบ(อินโฟกราฟิก)มีความถูกต้องและ
เหมาะสม 

4.64 0.48 มากท่ีสุด 

2.4 เนื้อหาในแอปพลิเคชันครบถ้วนและสามารถเข้าใจง่าย 4.64 0.48 มากท่ีสุด 
2.5 เนื้อหาในแบบทดสอบมีความเหมาะสม 4.54 0.50 มากท่ีสุด 
2.6 วีดีโอมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.36 0.48 มากท่ีสุด 
2.7 แผนที่สามารถบอกต าแหน่งได้อย่างถูกต้อง 4.74 0.44 มากท่ีสุด 
2.8 ค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 4.48 0.50 มากท่ีสุด 
2.9 แอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่อผู้ใช ้ 4.56 0.50 มากท่ีสุด 
2.10 ผู้ใช้มคีวามพึงพอใจตอ่แอปพลิเคชันในระดบัใด 4.68 0.47 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.48 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ

แอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รวมที่ 0.48 มีความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับมาก

ที่สุด 

5. บทสรุป
5.1 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
แอปพลิเคชันพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
ใช้ส าหรับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และผู้ที่สนใจศึกษาพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ผลการ
ประเมินพบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 มี
ความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับมากที่สุด  

แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
ที่ส าคัญ และวัดประจ ารัชกาลของรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 10 ใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกและสื่อวีดีโอประกอบการศึกษา สามารถ
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ค้นหาข้อมูล แสดงแผนที่เดินทางไปยังวัดประจ ารัชกาล รวมถึงมี
แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนได้ ท าให้ผู้เรียน
มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรพงษ์ วิริยะ และณัฐกานต์ หล้าเตจา [7] ในประเด็น
สื่อที่ใช้ในการสอนต้องมีความหลากหลายน่าสนใจ และง่ายต่อ
การศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Formwalt [8] ในเรื่อง
การสอนประวัติศาสตร์แก่เด็กสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ต้องสร้าง
ความกระตือรือร้นเป็นหลักและใช้หนังสือเรียนให้น้อยที่สุด 
5.2 ข้อจ ากัด 
แอปพลิเคชันควรมีระบบฐานข้อมูล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรพัฒนาเพิ่มเติม 

ดังนี้ 

      5.3.1 ควรเพิ่มเนื้อหาที่ส าคัญในแต่ละรัชกาลให้ครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น 

      5.3.2 ควรพัฒนาให้มีระบบฐานข้อมูล 
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เว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์ออนไลน์ 
Motorcycle rental website 

*ศิริเนตร สิทธิธรรม1 และธีรดา โชติพันธ์1

1สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
E-mail : Sirinate.scs59@ubru.ac.th 

บทคัดย่อ 

การวิจั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาเว็บ ไซต์ เช่ ารถ 
จักรยานยนต์ออนไลน์ให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าใน
การเช่ารถจักรยานยนต์ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและค้นหาข้อมูล
ลูกค้าเดิมได้ง่ายขึ้น และเพิ่มช่องทางในการท าธุรกิจรถเช่า ระบบ
แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการ
ข้ อ มู ล ร ถ จั ก ร ย านยนต์  จั ด ก า รข้ อมู ล ส ถ า นะกา ร เ ช่ า
รถจักรยานยนต์  จัดการข้อมูลการคืนรถ และตรวจสอบการ
ช าระเงิน ออกรายงาน ใบสัญญาการเช่า และใบเสร็จได้ 2) ส่วน
ของผู้ใช้ระบบ สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว ค้นหาและตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ขอ ง ร ถ จั ก ร ย า นย นต์ ไ ด้  จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ก า ร เ ช่ า
รถจักรยานยนต์ ตรวจสอบสถานะรถเช่า  และสามารถแจ้งการ
ช าระเงินได้ เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการพัฒนาระบบคือ ภาษาพี
เอชพี (PHP) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยมายเอสคิวแอล (MySQL) 

ผลสรุป พบว่าการประเมินประสิทธิภาพด้านการป้อน

ข้อมูลเข้าของเว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์ออนไลน์อยู่ในระดับดี 

(ค่าเฉลี่ย 4.12) การประเมินประสิทธิภาพด้านการประมวลผล 

ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.03)  และการประเมิน

ประสิทธิภาพด้านการแสดงผล ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

(ค่าเฉลี่ย 4.22)  

ค ำส ำคัญ: เว็บไซต ์,เช่ารถจักรยานยนต์ 

ABSTRACT 

The objective of this research is to develop an online 
motorcycle rental website to be able to facilitate the 
customers to rent a motorcycle. Helps to store 
information and search for existing customers more 
easily. Increasing ways of doing car rental business The 
system divides users into 2 parts: 1) The system 
administrator can manage motorcycle data, manage 
motorcycle rental status information, manage return 
information, check the payment, report, the rental 
contract and receipt. 2) User part can manage personal 
information, search and check motorcycle information, 
manage motorcycle rental information, check rental 
status and can notify payment. The tools that the 
researcher uses for system development are PHP 
language and relational database using MySQL. 

The conclusion is that the input evaluation of the 
online motorcycle rental website is in good level 
(average 4.12), evaluation of processing efficiency 
Assessment results are in a good level. (average 4.03) 
and evaluation of display performance assessment 
results are in a good level. (average 4.22)  

Keywords: website, motorcycle rental 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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1. บทน า
ปัจจุบันเทคโนโลยีออนไลน์ถือเป็นส่วนส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน ที่
ช่วยให้ความสะดวกสบาย ในการติดต่อสื่อสารต่างๆ จนอาจเรียก
ได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลออนไลน์ 
การติดต่อพูดคุยกับเพื่อน การท าธุรกิจ หรือธุรกรรมต่างๆ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ออนไลน์ ในวันหนึ่งๆ มีผู้คนใช้บริการสูงมาก การที่มี
ระบบออนไลน์เหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ 
เป็นอย่างมาก เช่น การจองตั๋วรถโดยสาร ตั๋ วภาพยนตร์  
เครื่องบิน ที่สามารถท าผ่านหน้าเว็ปไซต์ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไป
จัดการถึงที่ 

ธุรกิจรถเช่าเป็นทางเลือกหนึ่งของการให้บริการส าหรับ
การเดินทางทั้งบุคคลทั่วไป และบริษัทต่างๆ ท่ีไม่อยากที่จะลงทุน
ซื้อรถเป็นของตัวเอง เนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น ไม่ต้องการ
ลงทุนเงินจ านวนมากเพื่อช าระเงินค่าซื้อรถทั้งจ านวน ต้องการลด
ภาระจากการดูแลรักษารถ หรือมีความประสงค์ใช้งานรถยนต์
เพียงระยะเวลาสั้นๆ เป็นต้น อุตสาหกรรมรถให้เช่าระยะสั้นเป็น
การให้เช่ารถชั่วคราวซึ่งมีระยะเวลาในการให้บริการน้อยกว่า 1 
ปี เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ใช้
บริการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติที่ เดินทางโดยเครื่องบินหรือบริการขนส่ง
สาธารณะอื่นไปท าธุระหรือท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เริ่ม
เปิดขึ้นในปี 2558 เป็นบริการให้เช่ารถในระยะสั้น (ระหว่าง 1 
วันถึง 1 ปี  (เพื่อตอบสนองความต้องการเช่ารถระยะสั้นของ
ลูกค้าเดิม รวมถึงการสร้างฐานลูกค้าใหม่ และขยายเข้าสู่ภาคการ
ท่องเที่ยว ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์ออนไลน์
2. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลและค้นหาข้อมูลลูกค้าเดิมได้ง่ายขึ้น
3. เพื่อเพิ่มช่องทางในการท าธุรกิจรถเช่า

3. วิธีด าเนินการวิจัย
3.1 การวิเคราะห์และออกแบบ [1] 
ความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบมีความส าคัญ เพราะ
เป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
ระบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะนักวิเคราะห์ระบบต้องติดต่อกับ
คนหลายคน ได้รู้ถึงการจัดการและการท างานในองค์การ ท าให้มี

ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หลายแบบมากขึ้น ผู้ที่สามารถ
วิเคราะห์ระบบได้ดี ควรมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม มี
ความรู้ทางด้านธุรกิจ ความรู้ เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและ
ฐานข้อมูล ซึ่งใช้เป็นความรู้ในการออกแบบระบบที่มีความ
แตกต่างกันออกไปตาม สภาพงาน ดังนั้น หน้าที่ของนักวิเคราะห์ 
ก็คือการศึกษาระบบ แล้วให้ค าแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบนั้นจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งการท างานทั้งหมดต้องมีล าดับ
ขั้นตอนและการศึกษาวิธีการวิเคราะห์และการออกแบบระบบใน
แต่ละขั้นตอน ท าให้เข้าใจการวิเคราะห์ระบบนั้นๆ มากขึ้น 

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยผู้จัดท าได้ใช้ 
UML เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานโครงการมีกลไกของ 
Model มาตรฐาน (Standard Model) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์และออกแบบ ดังนี้ 
3.1.1 Use Case Diagram

ผู้ดูแลระบบ
(Admin)

ลูกค้า
(User)

จัดการข้อมูลรถจักรยานยนต์

จัดการข้อมูลการเช่ารถจักรยานยนต์

จัดการข้อมูลการคืนรถจักรยานยนต์

จัดการข้อมูลส่วนตัว

การช าระเงิน

รายงาน

ภาพที่ 1 Use Case Diagram เว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์ออนไลน์ 

จากภาพที่  1 สามารถอธิบายรายละเอียดของ Use Case 
Diagram ได้ดังนี้ 

Use Case Diagram เว็บไซต์ เช่ ารถจักรยานยนต์
ออนไลน์แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1) ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลรถจักรยานยนต์
จัดการข้อมูลสถานะการเช่ารถจักรยานยนต์ จัดการข้อมูลการคืน
รถจักรยานยนต์ และตรวจสอบการช าระเงิน ออกรายงาน ใบ
สัญญาการเช่า และใบเสร็จได้  
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2) ส่วนของลูกค้า สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว ค้นหา
และตรวจสอบข้อมูลของรถจักรยานยนต์ได้ จัดการข้อมูลการเช่า
รถจักรยานยนต์ ตรวจสอบสถานะรถเช่า และสามารถแจ้งการ
ช าระเงินได้  
3.1.2 Class Diagram 
Class Diagram คือแผนภาพที่ใช้แสดง Class และความสัมพันธ์
ต่างๆ ระหว่าง Class นั้นซึ่งความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงใน Class 
Diagram ถือเป็นความสัมพันธ์เชิงสถิต หมายถึงความสัมพันธ์ที่มี
อยู่แล้วเป็นปกติในระหว่าง Class ต่างๆ ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเรียกว่าความสัมพันธ์เชิง
กิจกรรมสิ่งที่ปรากฏใน Class Diagram นั้นประกอบด้วยกลุ่ม
ของ Class และกลุ่มของ Relationship โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การแสดง Class นั้นจะแทนด้วนสี่เหลี่ยม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
โดยแต่ละส่วนนั้น (จากบนลงล่าง) จะใช้ในการแสดง ชื่อ Class, 

Attribute และฟังค์ชั่นต่างๆ ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 

ข้อมูลผู้เช่ารถจักรยานยนต์

- เลขบัตรประชาชน
- ช่ือผู้เช่า
- วันเดือนปีเกิด
- ท่ีอยู่
- เบอร์โทรศัพท์
- อีเมลล์

  เพิ่มข้อมูลผู้เช่า()
+ แก้ไขข้อมูลผู้เช่า()

ข้อมูลรถจักรยานยนต์

- เลขทะเบียน
- ประเภทรถ
- รายละเอียดรถ
- ราคารถ
- รูปรถจักรยานยนต์
-สถานะ

  เพิ่มข้อมูลรถ()
+ แก้ไขข้อมูลรถ()

ข้อมูลการเช่ารถจักรยานยนต์

-รหัสการเช่า
-สถานะรถเช่า
-เง่ือนไขการเช่า
-วันท่ีเช่า
-เวลาท่ีเช่า
-วันท่ีคืน
-เวลาท่ีคืน
-ราคา
-เลขบัตรประชาชน
-เลขทะบียน
-รหัสการช าระเงิน
-รหัสการคืนรถจักรยานยนต์

 แก้ไขสถานะรถเช่า()
+เพ่ิมเงื่อนไขการเช่า()
+แก้ไขเง่ือนไขการเช่า()

การช าระเงิน

-รหัสการช าระเงิน
-ยอดช าระ
-รูปสลิป
-สถานะการช าระเงิน
-รหัสการเช่า

 เพิ่มการช าระเงิน()
+ลบการช าระเงิน()
 แก้ไขการช าระเงิน()

การคืนรถจักรยานยนต์

-รหัสการคืนรถจักรยานยนต์
-สถานะการคืนรถ
-ค่าปรับ
-รหัสการเช่า

 เพิ่มข้อมูลการคืนรถจักรยานยนต์()
+ลบข้อมูลการคืนรถจักรยานยนต์()
 แก้ไขข้อมูลการคืนรถจักรยานยนต(์)

ด าเนินการ

ด าเนินการ

1...1

1...*

1...*

1...1

1...1

1...1

1...*

1...*
ด าเนินการ

ด าเนินการ

ภาพที่ 2 Class Diagram เว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์ออนไลน์ 

3.1.6 ER Diagram 
ER Diagram คือ แบบจ าลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูล 
ก า ร อ ธิ บ า ย โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ข้ อ มู ล 
(Relationship) ประกอบด้วย  เอนทิตี้  (Entity), แอททริบิว 
(Attribute), ความสัมพันธ์ (Relationship) ดังภาพที่ 3

Data_User

User_idPK

User_CardNumber

User_Name

User_Brith

User_Address

User_Phone

User_Email

Data_Motorcycle

Motorcycle_idPK

Motorcycle_Number

Motorcycle_Des

Motorcycle_Category

Motorcycle_Price

Motorcycle_status

Data_LM

LM_NumberPK

LM_Status

LM_Condition

LM_DateL

LM_DateR

Motorcycle_id(FK)

User_id(FK)

Payment_Number(FK)

1

1

1

M

M

M

Motorcycle_Image

LM_DateR_Time_R

LM_Date_Time_L

User_Status

User_image

Payment

Payment_NumberPK

Pay_Price

Pay_PDF

Pay_Status

ภาพที่ 3 ER Diagram เว็บไซต์เช่ารถจกัรยานยนต์ออนไลน์ 

จากภาพที่ 2 และภาพที่ 3  สามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี้ 
1. ตารางข้อมูลผู้เช่ารถจักรยานยนต์ (Data_User)

เป็นตารางที่ใช้เก็บชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้เช่า 

2. ตารางข้อมูลรถจักรยานยนต์ (Data_Motorcycle)
เป็นตารางที่ใช้เก็บรุ่น ยี่ห้อ เลขทะเบียนรถจักรยานยนต์และ
ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ 

3. ตารางข้อมูลการเช่ารถจักรยานยนต์ (Data_LM)
เป็นตารางที่ใช้ เก็บข้อมูลชื่อ -สกุล เลขบัตรประชาชน เลข
ทะเบียนที่เช่า วันที่เช่ารถ วันที่คืนรถ 

4. ตารางข้อมูลการช าระเงิน (Data_Payment) เป็น
ตารางที่ใช้เก็บข้อมูล ชื่อ เลขบัตรประชาชน ยอดช าระและ
หลักฐานการโอนเงินที่ส าคัญเกี่ยวกับการช าระเงิน 

4. ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
4.1 ภาษา PHP  
PHP [2] คือภาษาคอมพิวเตอร์ scripting language ภาษานี้
ค าสั่งต่างๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งาน
ต้ อ งอาศั ยตั วแปรชุ ดค าสั่ ง  ตั วอย่ า งของภาษาสคริปก็
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เช่น JavaScript , Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจาก
ภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบ
มา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ  HTML โดยสามารถ
สอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า 
PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded 
scripting language นั้ น คื อ ใ น ทุ ก ๆ  ค รั้ ง ก่ อ น ที่ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่
เขียนด้วย PHP  จะท าการประมวลผลตามค าสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จ
ก่อน แล้วจึงส่งผลลัพธ์ที่ได้ให้ ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจ  ถือได้
ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่ส าคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้สามารถสร้าง
เว็บเพจที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ (Dynamic Web pages) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น   

5. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
5.1 PhpMyAdmin 
phpMyAdmin [3] คื อ โ ป ร แ ก ร ม ที่ ถู ก พั ฒ น า โ ด ย ใ ช้
ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล Mysql แทน
การคีย์ค าสั่ง เนื่องจากจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL บางครั้งจะ
มีความล าบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีเครื่องมือใน
การจัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมาเพื่อให้สามารถจัดการ ตัว
DBMS ที่ เ ป็ น  MySQL ไ ด้ ง่ า ย แ ล ะ ส ะ ด ว ก ยิ่ ง ขึ้ น  โ ด ย 
phpMyAdmin ก็ถือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการจัดการ 

phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานที่สร้างโดยภาษา 
PHP ซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดย
สามารถที่จะท าการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือท าการสร้างตาราง
ใหม่ๆ และยังมีฟังก์ชัน ที่ใช้ส าหรับการทดสอบการ query 
ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้น ยังสามารถท าการ insert 
delete update หรือแม้กระทั่งใช้ ค าสั่งต่าง ๆ เหมือนกับกัน
การใช้ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูล 

phpMyAdmin เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client 
ตัวหนึ่งที่ใช้ในการจัดการข้อมูล MySQL ผ่าน web browser ได้
โดยตรง phpMyAdmin ตัวนี้จะท างานบน Web server เป็น 
PHP Application ที่ใช้ควบคุมจัดการ MySQL Server 
5.2 MySQL 

MySQL คือโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท 
MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL 

เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือ
โปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความ
ต้องการของผู้ใช้ เช่นท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web 
Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ 
(Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือ
ภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ 
(Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษา
จาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้
สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลายและเป็น
ระบบฐานข้อมูลโอเพนซอร์ซ (Open Source) ที่ถูกน าไปใช้งาน
มากที่สุด 

6. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการออกแบบ มาพัฒนา
เว็บ ไซต์ เช่ ารถจักรยานยนต์ออนไลน์  โดยใช้ โปรแกรม 
Notepad++ ในการพัฒนาและใช้ภาษา PHP ในการเขียน
เว็บไซต์และใช้ โปรแกรม phpMyAdmin จนเสร็จสมบูรณ์  
จากนั้นน าไปทดลองใช้กับกลุ่มบุคคลทั่วไปเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและองค์ประกอบของเว็บไซต์จากนั้นท าการปรับปรุง
แก้ไขตามการที่ได้น าไปทดลองใช้จนเว็บไซต์มีความสมบูรณ์ 

7. ผลการด าเนินงาน
7.1 ผลการพัฒนาระบบ 
เว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์ออนไลน์ ที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาขึ้นนี้  ช่วยให้การท างานของระบบมี
ประสิทธิภาพโดยมีการท างานดังนี้ 

7.1.1 จัดการข้อมูลรถจักรยานยนต์ 
1) ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูล

รถจักรยานยนต์
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http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2127-php-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2161-dbms-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/1849-web-browser.html
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ภาพที่ 4 จัดการข้อมูลรถจักรยานยนต์ ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

2) ลูกค้าสามารถเลือกดูรายการรถจักรยานยนต์ได้

ภาพที่ 5 หน้าจอหลักของเว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์ออนไลน์ 

7.1.2 จัดการข้อมูลการเช่ารถจักรยานยนต์ 
1) ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลการเช่าของ

ลูกค้าได้

ภาพที่ 6 หน้าจอการจัดการข้อมูลการเช่ารถจักรยานยนต์ 

2) ลูกค้าสามารถเพิ่มข้อมูลการเช่าได้ 

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลการเช่ารถจักรยานยนต์ 

7.1.3 จัดการข้อมูลการคืนรถจักรยานยนต์ ผู้ดูแลระบบสามารถ
แก้ไขสถานะการเช่าได้ 

ภาพที่ 8 หน้าจอการจัดการคืนรถจักรยานยนต์ 

7.1.4 จัดการข้อมูลส่วนตัว ลูกค้าสามารถเพิ่มข้อมูลส่วนตัวได้ 

ภาพที่ 9 จัดการข้อมูลส่วนตัว 
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7.1.5 การช าระเงิน 
1) ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการช าระเงิน เรียกดู

หลักฐานการช าระเงินและสามารถยืนยันการช าระเงินได้

ภาพที่ 10 หน้าจอการช าระเงินส าหรับผู้ดูแลระบบ 

2) ลูกค้าสามารถแจ้งการช าระเงินโดยการค้นหาจาก
รหัสการเช่าได้

ภาพที่ 11 การแจ้งช าระเงิน

ภาพที่ 12 แนบหลักฐานการแจ้งช าระเงิน 

7.1.6 รายงาน 
1) ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายงานสรุปยอดการเช่า

ประจ าเดือนได้

ภาพที่ 13 หน้าจอรายงาน

ภาพที่ 14 รายงานสรุปยอดประจ าเดือน

ภาพที่ 15 พิมพ์รายงาน 

7.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
การประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์เช่ ารถจักรยานยนต์

ออนไลน์ ผู้จัดท าได้ให้บุคคลทั่วไป จ านาน 10 คน ทดลองใช้งาน

ระบบ แล้วตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยแบ่ง

การประเมิน ประสิทธิภาพออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการป้อน

ข้อมูลเข้าของเว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์ออนไลน์ การใช้งาน

ด้านการ เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี้ 

5   หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง  ระดับมาก 
3   หมายถึง  ระดับปานกลาง 
2   หมายถึง  ระดับน้อย 
1   หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 

การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่
ละข้อแล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลซึ่งมีการแปลผล
ตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาค ดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 ความพึงพอใจในระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.50-4.44   ความพึงพอใจในระดับดี 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.50-3.44 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.50-2.44 ความพึงพอใจในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

7.2.1 ด้านการป้อนข้อมูลเข้าของเว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์
ออนไลน์ 

ตารางที่ 1 ด้านการป้อนข้อมูลเข้าของเว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์ 

รายการ �̅� S.D. 
ความ
คิดเห็น 

1. ออกแบบการป้อนข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กัน 

4.20 0.78 ดี 

2. การออกแบบป้อนข้อมูลใช้
งานง่าย 

4.50 0.70 ดีมาก 

3. การจัดการป้อนข้อมูลได้
ตรงตามความต้องการ 

3.40 0.73 ดี 

4. ตัวอักษรการพิมพ์เห็น
ชัดเจน 

3.70 1.05 ดี 

5. เมนูเลือกใช้งานเข้าใจง่าย 4.30 0.48 ดี 
เฉลี่ย 4.12 0.20 ดี 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพการ
ท างานด้านการป้อนข้อมูลเข้าของเว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์
ออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.12) เมื่อวิเคราะห์เป็น
รายย่อยพบว่า อยู่ในระดับดีทั้ง 5 ข้อ  

7.2.2. การใช้งานด้านการประมวลผล 
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานด้านการประมวลผล 

รายการ �̅� S.D. 
ความ
คิดเห็น 

1. ค้นหาข้อมูลตรงตามความ
ต้องการ 

4.10 0.87 ดี 

2. ข้อมูลสามารถตอบสนองได้
อย่างรวดเร็ว 

3.80 0.78 ดี 

รายการ �̅� S.D. 
ความ
คิดเห็น 

3. ความถูกต้องในการ
ประมวลผล 

4.20 0.78 ดี 

เฉลี่ย 4.03 0.5 ดี 

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพการ
ท างานด้านการประมวลผล โดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.03) 
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายย่อยพบว่า อยู่ในระดับดีทั้ง 3 ข้อ 

7.2.3. การใช้งานด้านการแสดงผล 
ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานด้านการแสดงผล 

รายการ �̅� S.D. 
ความ
คิดเห็น 

1. รูปแบบของการแสดงผล
จอภาพมีความเหมาะสม 

4.40 0.51 ดีมาก 

2. รูปแบบมีความน่าสนใจ
เหมาะสม 

4.10 0.87 ดี 

3. การปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.40 0.64 ดีมาก 
4. การออกแบบหน้าจอโดยรวม 4.00 0.66 ดี 

เฉลี่ย 4.22 0.14 ดี 

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพการ
ท างานด้านการแสดงผล โดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.22) 
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายย่อยพบว่า อยู่ในระดับดีทั้ง 4 ข้อ  

8. สรุปผล
ในการศึกษาระบบงานครั้งนี้ผู้จัดท าได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ 

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์ออนไลน์ เพื่อ

เป็นการเพิ่มช่องทางในการเช่ารถและเพิ่มความสะดวกสบายใน

การเช่ารถจักรยานยนต์มากขึ้น โดยแบ่งการท างานออกเป็นดังนี้ 

1) จัดการข้อมูลรถจักรยานยนต์  2 ) จัดการข้อมูลการเช่า

รถจักรยานยนต์ 3) จัดการข้อมูลการคืนรถจักรยานยนต์ 4 ) 

จัดการข้อมูลส่วนตัว 5) การช าระเงิน 6) รายงาน ซึ่งผู้ดูแลระบบ 

และลูกค้ามีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบแตกต่างกันออกไป 
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เมื่อมีการน าเว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์ออนไลน์ไป

ทดลองใช้กับบุคคลทั่วไป จ านวน 10 พบว่าการประเมิน

ประสิ ทธิ ภ าพด้ านการป้ อนข้ อมู ล เข้ า ของ เ ว็ บ ไซต์ เ ช่ า

รถจักรยานยนต์ออนไลน์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.12) การ

ประเมินประสิทธิภาพด้านการประมวลผล ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.03) และการประเมินประสิทธิภาพด้านการ

แสดงผล ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.22)  

8.1 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเว็บไซต์เช่ารถจักรยานยนต์ออนไลน์ ในครั้งนี้ยังไม่
สมบูรณ์มากนักไม่สามารถน าไปใช้งานได้อย่าง ครอบคลุมและ
อาจจะท างานได้ไม่สมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
เท่าที่ควร ผู้จัดท ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท างานของระบบ
ดังนี้ 

8.1.1 การน าเว็บไซต์ไปใช้งานจริงควรมีระบบเพิ่มเติม
คือการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ เช่า ผู้ดูแลระบบและ
ลูกค้าควรมีการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อใชง้าน 

8.1.2 ควรมีการจัดแบ่งประเภท รุ่น/ยี่ห้อ ของ
รถจักรยานยนต์ให้ชัดเจนมากขึ้น 
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ระบบการจัดการหอพักสุนะพัฒน ์
Sunapat Dormitory Management System
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บทคัดย่อ 
โครงงานเรื่องนี้จัดท าขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อ
พัฒนาระบบและออกแบบการจัดการหอพักสุนะพัฒน์ 2) เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการท างานของผู้ดูแลหอพัก 3) เพื่อลด
ข้อผิดพลาดและการท างานที่ซ้ าซ้อน การศึกษาครั้งนี้ผู้จัดท าได้
ศึกษาในส่วนของผู้ดูแลหอพัก ซึ่งผู้ดูหอพักจะสามารถ เพิ่ม ลบ 
แก้ไข จัดการข้อมูลการเช่า ข้อมูลการเข้าพัก ข้อมูลการรับช าระ
เงิน ข้อมูลค่าน้ า - ค่าไฟ  ข้อมูลการย้ายออก ข้อมูลสรุปสถานะ
ห้องพัก ข้อมูลสรุปรายรับประจ าเดือน รายงานข้อมูลการรับ
ช าระเงิน  และในส่วนของการจัดท าระบบนั้น ผู้จัดท าได้ใช้
เครื่องมือ Microsoft Visual Studio 18 ในการเขียนและใช้ 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (SQL)  ในการจัดเก็บฐานข้อมูล  

ผลสรุปของการประเมินพบว่า ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพด้านระบบอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.28) ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.07) ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการแสดงผล
หน้าจอโดยรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.9) โดยรวมด้านระบบ
ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค ำส ำคัญ: การจอง, การเช่า, ระบบการจัดการหอพัก 

ABSTRACT 
Frame for this, prepared with the following objectives: 
1) to develop and design the management of the
hostel Sunapat 2) to facilitate the work of the 
administrator dorm 3) to reduce errors and. redundant 
work This study achieved its study in the dormitory 
attendant. Which dormitory attendant will be able to 
add, delete, edit, Rental Management, Information in 
stays, Payment Information, reserve Information, 
Information public utility, Information move out, Room 
status information, Monthly Revenue, Payment 
information report. The preparation of that system 
Organize by Microsoft Visual Studio 18 and Relational 

databases (SQL) to store data. 
The results of the assessment found. The 

performance evaluation system at a high level (average 
4.28) evaluated the performance data processing level 
(average 4.07) evaluated the performance of the 
display screen was at a high level (average 3.9) Overall, 
the system users are most satisfied. 

Keywords: booking, rental, dorm management system 

1. บทน า
หอพักหญิงสุนะพัฒน์ ตั้งอยู่ เลขที่ 732 ถนนชยางกูร ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 มีทั้งหมด 3 ช้ัน 
ให้เช่า มีทั้งหมดรวม 20 ห้อง โดยมี คุณนิทรา สุนะพัฒน์ เป็น
เจ้าของหอพัก ซึ่งสร้างหอพักไว้บริการนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
เป็นธุรกิจขนาดเล็กของครอบครัว ขนาดความกว้างของห้อง 5 x 
4 เมตร ให้เช่าในราคา 1,800 บาทต่อเดือน ค่าน้ า - ค่าไฟ ขึ้นอยู่
กับการใช้ของผู้เช่า ทุกๆ สิ้นเดือน หากลูกค้ามาช าระค่าเช่าก็จะ
มีการจดบันทึกลงสมุดบันทึกทุกๆ ครั้ง รวมถึงการเดินจดเลข
มิเตอร์น้ า-ไฟในแต่ละเดือนเพื่อค านวณค่าโดยค านวณและแยก
จ่ายต่างหากแล้วจึงออกใบเสร็จให้ผู้เช่า  

ดังนั้นจ านวนเอกสารที่ออกให้ลูกค้ามีจ านวนมากจึงท า
ให้เกิดความยุ่งยากในการเก็บรักษา อาจใช้เวลาในการค้นหา
ข้อมูลนาน และเอกสารอาจช ารุด สูญหายในบางครั้ง ท าให้เกิด
ความล่าช้าหรือยุ่งยากในการท างาน 

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและออกแบบการจัดการหอพักสุนะพัฒน์
2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานของผู้ดูแลหอพัก
3. เพื่อลดข้อผิดพลาดและการท างานท่ีซ้ าซ้อน

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)
……………… 
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3. ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง
3.1 ประวัติข้อมูลหอพักสุนะพัฒน์ 
หอพักหญิงสุนะพัฒน์ ตั้งอยู่ เลขที่ 732 ถนนชยางกูร ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 มีทั้งหมด 3 ช้ัน 
ช้ัน 1 เป็นที่พักส่วนตัวส าหรับเจ้าของหอ ช้ัน2 และ ช้ัน3 เป็น
ห้องให้เช่า มีทั้งหมดรวม 20 ห้อง โดยมี คุณนิทรา สุนะพัฒน์ 
เป็นเจ้าของหอพัก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2547 สร้างแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ 2548  ซึ่งสร้างหอพักไว้บริการ
นักศึกษาและบุคลคลทั่วไป เป็นธุรกิจขนาดเล็กของครอบครัว 
ขนาดความกว้างของห้อง 5 X 4 เมตร เปิดให้บริการเดือน
เมษายน ปี พ.ศ. 2548 ในราคาเช่า 1,800 บาทต่อเดือน ค่าน้ า - 
ค่าไฟ ขึ้นอยู่กับการใช้ของผู้เช่า ในการเข้าห้องเช่าจะมีการท า
สัญญาเช่าระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ก่อนเข้าพักอาศัยผู้ให้เช่า
หรือผู้ดูแล จะน าลูกค้าตรวจดูสภาพความพร้อมของห้องเช่า  

ภายในห้องเช่ามีสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่พัดลม
เพดาน ห้องน้ า เป็นสัดส่วน ด้านการรักษาความปลอดภัยทาง
ห้องเช่ากล้องวงจรปิดติดทุกมุมของหอพัก เพื่อป้องกันการ
มิจฉาชีพและก่อนเข้าพักอาศัยจะมีการจดเลขมิเตอร์น้ าและ
มิเตอร์ไฟทุกครั้ง พร้อมจ่ายค่าประกันห้องเช่าและค่าเช่าจ่าย
ล่วงหน้า 1 เดือน เมื่อผู้เช่าตกลงเช่ากับห้องเช่าแล้ว ทุกๆ สิ้น
เดือน หากลูกค้ามาช าระค่าเช่าก็จะมีการจดบันทึกลงสมุดบันทึก
ทุกๆ ครั้ง รวมถึงการเดินจดเลขมิเตอร์น้ า-ไฟในแต่ละเดือนเพื่อ
ค านวณค่าโดยค านวณและแยกจ่ายต่างหากแล้วจึงออกใบเสร็จ
ให้ผู้เช่า ดังนั้นจ านวนเอกสารที่ออกให้ลูกค้ามีจ านวนมากจึงท า
ให้เกิดความยุ่งยากในการเก็บรักษา อาจใช้เวลาในการค้นหา
ข้อมูลนาน และเอกสารอาจช ารุด สูญหายในบางครั้ง ท าให้เกิด
ความล่าช้าหรือยุ่งยากในการท างาน 

ภาพที่ 1 โครงสร้างระบบการจัดการหอพัก [1] 

ขั้นตอนการท างานเริ่มจาก 
1. ลูกค้าหรือผู้เช่าติดต่อผู้ดูแลหอพัก เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ

ห้องพัก ซึ่งลูกค้าอาจจองห้องหรือสามารถเช่าห้องได้ตามความ
ต้องการของลูกค้า 

2. ผู้ดูแลหอพักเข้าระบบการจัดการหอพักและเลือกใช้งาน
เพื่อให้บริการลูกค้าตามที่ ลูกค้าแจ้ง 

3. ระบบติดต่อฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นข้อมูลและส่งข้อมูล
ตามที่ต้องการ 
3.2 ความรู้เกี่ยวกับประเภทที่พักอาศัย 

1. ทาวน์เฮาส์ (รวมบ้านแฝดด้วย) หมายถึง ตึกที่ปลูก
ติดต่อกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป โดยมีฝาร่วมกันด้านหนึ่งหรือสอง
ด้านขึ้นไป อาจเป็นช้ันเดียวหรือหลายช้ันก็ได้ ตัวตึกอยู่ลึกเข้ามา
จากริมถนนมีบริเวณที่ว่างหน้าบ้านอาจใช้เป็นที่จอดรถหรือท า
ประโยชน์อย่างอ่ืน 

2. ห้องชุด หมายถึง กลุ่มห้องอันเป็นส่วนหนึ่งของ
อาคาร ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครัวเรือน โดยกลุ่มห้องนี้จะต้องมี
ห้องครัว ห้องน้ า เช่นอพาร์ท ฯลฯ 

3. ตึกแถว ห้องแถว เรือนแถว หมายถึง ตึก หรือห้อง
หรือเรือนท่ีใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครัวเรือน ปลูกติดต่อกันตั้งแต่ 2 
หน่วยขึ้นไป เรียงติดกันเป็นแถว โดยมีฝาร่วมกันด้านหนึ่งหรือ
สองด้านขึ้นไป อาจจะเป็นช้ันเดียวหรือหลายชั้นก็ได้  

4. ห้องภายในบ้าน หมายถึง ห้องหนึ่งหรือหลายห้องที่
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครัวเรือนหนึ่งๆ ในบ้าน 1 หลัง ซึ่งมี
ครัวเรือนอาศัยอยู่มากกว่าหนึ่งครัวเรือน โดยมีห้องครัว ห้องน้ า 
หรือทางเข้าออกสู่ที่อยู่อาศัยนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทุกอย่าง
ร่วมกับครัวเรือนอื่นที่อยู่ภายในบ้านนั้น  

5. ที่อยู่อาศัยในส านักงานหรืออาคาร หมายถึง ห้อง
หนึ่งหรือหลายห้องในส่วนหนึ่งของอาคารหรือส านักงาน หรือ
โกดังเก็บของ ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครัวเรือน เช่น ห้องพัก
อาศัยของยามในส านักงาน โรงเก็บไม้ที่คนงานใช้เป็นที่อยู่อาศัย  
3.3 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ UML  
UML (Unified Modeling Language) เป็นเครื่องมือใหม่ที่ไดร้บั
การยอมรับเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เริ่มประยุกต์ใช้กับระบบงานมาก
ขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลายในการแสดงแบบ
ซอฟต์แวร์ เป็นโมเดลมาตรฐานที่ใช้หลักการออกแบบ OOP 
(Object Oriented Programming) [2]  รูปแบบของภาษามี  
Notation เป็นสัญลักษณ์ส าหรับสื่อความหมาย มีกฎระเบียบที่มี
ความหมายต่อการเขียนโปรแกรม (Coding) ดังนั้นการใช้ UML 
จะต้องทราบความหมายของ Notation เ ช่น generalize, 
association, dependency, class และ package สิ่งเหล่านี้มี
ความจ าเป็นต่อการตีความการออกแบบ ก่อนน าไป ใช้กับ
ระบบงานจริง  

UML ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ Things, Relationships 
และ Diagrams 

1. ส่วน Things แบ่ง 4ประเภทคือ Structural things,
Behavioral things, Group things และAnnotational things 

ผูเ้ช่า 

ฐานขอ้มูล 

ผูดู้แลหอพกั 
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2. ส่วน Relationships แบ่ง 3ประเภทคือ Meaning,
Structural และGeneralized/Specialized 

3. ส่วน Diagrams แบ่ง 6 ประเภท คือ Use case, Static
strucure, Interaction,State, Activity และ Implementation 
3.4 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล  
การวิเคราะห์ระบบ คือ กระบวนการในการค้นหาและรวบรวม
ข้อเท็จจริง ตลอดจนการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ
ปัจจุบันเพือจัดหาสารสนเทศ หรือระบบงานใหม่มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
หน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ และ
ทรัพยากรในองค์กร เพื่อน าไปวางแผนในการด าเนินการทางด้าน
ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรมากที่สุด ตลอดจนการวางแผนการปฏิบัติงานให้บุคลากร
ด้วยการออกแบบระบบงานคือ กระบวนการวางแผนระบบงาน 
อาจจะเป็นการวางแผนระบบสารสนเทศ จะต้องท้าความเข้าใจ
กับระบบปัจจุบันทั้งระบบเสียก่อน วงจรการพัฒนาระบบ 
หมายถึง ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่
เกิดจนตายวงจรนี้จะเป็นขั้นตอนที่เป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จ
เรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องท า
ความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องท าอะไร และท า
อย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอน [3] ดังนี ้

1. เข้าใจปัญหา
2. ศึกษาความเป็นไปได้
3. วิเคราะห์
4. ออกแบบ
5. สร้างหรือพัฒนาระบบ
6. การปรับเปลี่ยน
7. บ ารุงรักษา

3.5 ความรู้เกี่ยวกับ Visual Studio 
Visual Studio [3] (วิชวลสตูดิโอ) คือ โปรแกรมตัวหนึ่งที่เป็น
เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่างๆ ซึ่งสามารถ
ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่
สามารถพัฒนาเป็นระบบเองได้ เหมาะสมส าหรับภาษา VB และ 
VB.NET เนื่องจากไมโครซอฟต์ได้พัฒนาโปรแกรมและภาษา
ขึน้มาควบคู่กันเพื่อให้ใช้งานได้ซึ่งกันและกันซึ่งนักโปรแกรมเมอร์
จะน าเครื่องมือมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นระบบต่างๆ 
หรือเป็นเว็บไซต์ และแอพพลิเคช่ันต่างๆ 

  ดังนั้น วิชวลสตูดิโอจึงเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่ เป็น
เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่างๆ ซึ่งโปรแกรมได้
มีการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ไม่
สามารถพัฒนาเป็นระบบได้ด้วยตนเอง นักพัฒนาจะน าเครื่องมือ
ของโปรแกรมมาใช้พัฒนาต่อให้เกิดเป็นซอฟต์แวร์หรือระบบ

ต่างๆ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก และลดเวลาการท างานและ
ข้อผิดพลาดได้เป็นอย่างมาก 
3.6 ความรู้เกี่ยวกับภาษา C#  
C# เป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบ multi-paradigm โดยมี
รูปแบบกฎเกณฑ์และข้อบังคับในการเขียนที่ เข้มงวด ซึ่งมี
คุณสมบัติในการเขียนแบบฟังก์ชัน การเขียนท่ัวไป และการเขียน
โปรแกรมแบบออบเจ็ค มันถูกพัฒนาโดย Microsoft ภายใต้ 
.NET Framework โดยในการพัฒนาภาษา C# นี้ มีความตั้งใจ
ให้มันเขียนง่าย ทันสมัย เป็นโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
และเป็นแบบออบเจ็ค C# เป็นภาษาเขียนโปรแกรมเพื่อ
วัตถุประสงค์ทั่วไป การพัฒนานั้นน าทีมโดย Anders Hejlsberg 
[3] และเวอร์ชันล่าสุดคือ C# 6.0 ซึ่งถูกเผยแพร่ในปี 2015 ใน
การพัฒนาของภาษา C# นั้นมีความตั้งใจว่าให้เป็นภาษาที่ง่าย 
ทันสมัย สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาของภาษานั้นมีการ
สนับสนุนส าหรับหลักการของ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เช่น การ
ตรวจสอบประเภทข้อมูลที่เข้มงวด การตรวจสอบขอบเขตของ
อาเรย์ หรือการพยายามใช้ตัวแปรที่ไม่ได้ก าหนดค่า หรือการ
ก าจัด ชุดขยะอัตโนมัติ ความแข็งแรง ความทนทาน และคุณภาพ
ของโปรแกรม และนอกจากนี้  C# ยังเป็นที่ เข้าใจง่ายกับ
โปรแกรมเมอร์ผู้ที่คุ้นเคยกับภาษา C และภาษา C++ ภาษา C# 
ยังถูกออกแบบมาให้เขียนโปรแกรมแบบ GUI  ส าหรับท างานบน 
หน้า ฟอร์มและนอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
และเว็บเซอร์วิสได้ ภายใต้ ASP.NET web framework ที่เป็น 
Open source จาก Microsoft ในระหว่างการพัฒนาของ .NET 
Framework คลาสและไลบรารี่ต่างๆ ถูกเขียนขึ้นโดยระบบการ
จัดการโค้ดส าหรับการคอมไพล์ที่เรียกว่า Simple Managed C 
(SMC)  
3.7 ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft SQL Server  
Microsoft SQL Server เป็นโปรแกรมในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลที่ดีที่สุดของ Microsoft โดยเป็นในรูปแบบของ 
Relational Database Management System [4] ห รื อ ที่
เรียกว่า RDBMS ซึ่งจะเป็นบริหารข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการต่าง ๆ 
รองรับการท างานได้จ านวนมาก และมีความสามารถมากมาย 
เทียบเท่ากับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น Oracle, DB2, Informix 
เป็นต้น มีคุณสมบัติเด่นเรือ่งของ User Interface ที่ใช้งานได้ง่าย 
ภาย ใต้ ก า รจั ดการของ  Microsoft SQL Server นั้ น  จะมี
ฐานข้อมูลที่ Microsoft SQL Server จะต้องใช้ และมีมาตั้งแต่
ต้น นับตั้งแต่ ติดตั้ง โดยฐานข้อมูลนี้จะอยู่ในกลุ่มของระบบ
ฐานข้อมูล ซึ่งแต่ละฐานข้อมูลจะมีหน้าท่ีในการท างานต่าง ๆ 
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4. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานออกแบบไว้ดังนี้ในระบบงานการ
จัดการหอพักสุนะพัฒน์มี การจัดการตามส่วนต่างๆดังนี ้

Use case Diagram ระบบการจดัการหอพักสุนะพัฒน์

ผู้ดูแลหพัก

การจัดการข้อมูลพื้นฐานหอพัก

การเช่าห้องพัก

ย้ายออก

การช าระเงินค่าเช่า

ต้ังค่าสาธารณูปโภค

ออกรายงาน

ผู้เช่าห้องพัก

ภาพที่ 2 Use case Diagram ระบบการจัดการหอพกัสุนะพัฒน ์

อธิบาย Use case Diagram 
4.1 ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐานหอพัก จะสามารถท า

การ แก้ไขข้อมูล บันทึกข้อมูล ได้ 
4.2 ส่วนการเช่าห้องพัก จะสามารถท าการ เพิ่ม ลบ 

แก้ไข บันทึก ข้อมูล พิมพ์ใบเสร็จได้ 
4.3 ส่วนย้ายออก จะสามารถท าการ ค้นหา ลบ บันทึก 

ข้อมูล พิมพ์ใบเสร็จ ได้ 
4.4 ส่วนการช าระเงินค่าเช่า จะสามารถท าการ เพิ่ม 

ลบ แก้ไข บันทึก ข้อมลู พิมพ์ใบเสร็จ ได้ 
4.5 ส่วนตั้งค่าสาธารณูปโภค จะสามารถท าการ เพิ่ม 

ลบ แก้ไข บันทึก ข้อมลู ได้ 
4.6 ส่วนออกรายงาน จะสามารถ ค้นหา พิมพ์ ได้ 

ER Diagram แบบจ าลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูล
ระบบการจัดการหอพักสุนะพัฒน์  
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ภาพที่ 3 ER Diagram ระบบการจัดกรหอพักสุนะพัฒน ์

อธิบาย ER Diagram 
1) ตาราง ผู้ เช่า (Customers) เป็นตารางใช้เก็บช่ือ

และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของผู้เช่า 
2) ตาราง ข้อมูลห้องพัก (RoomtypeDB) เป็นตาราง

ที่ใชเก็บข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักเช่น หมายเลขห้อง ราคาห้อง 
สถานะห้องพัก  

3) ตาราง ประเภทห้องพัก (Typedb) เป็นตารางที่ใช้
เก็บข้อมูลของประเภทห้อง เช่น ห้องแอร์ ห้องพัดลม ราคา
ห้องพัก 

4) ตาราง ตั้งค่าสาธารณูปโภค (CostBasic) เป็นตาราง
ที่ใช้เก็บการตั้งค่า ที่ต้องการเรีนกเก็บค่าน้ าและคา่ไฟ หน่วยละกี่
บาท เพื่อน ามมาค านวณในการเกบ็ค่าเช่า 

5) ตาราง เข้าอยู่ (InRoom) เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูล
ผู้เช่าและห้องเช่าและวันท่ีการเข้าพัก 

6) ตาราง สัญญาเช่า (Lease) เปน็ตารางที่ใช้เก็บวันท่ี
การเข้าพักและวันท่ีจะย้ายออก 

7) ตาราง ย้ายออก (Out) เป็นตารางที่ใช้เก็บขอ้มูล
การย้ายออกของผู้เช่าและค่าน้ าคา่ไฟครั้งก่อน 

8) ตารางการช าระเงิน (Payment) เป็นตารางที่ใช้เก็บ
ข้อมูล ช่ือ หมายเลขห้อง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ส าคญัเกี่ยวกับการ
ช าระเงิน 

ในการพัฒนาระบบหอพักสุนะพัฒน์  ผู้ วิจัยได้ใช้
โปรแกรม Visual Studio 2017และใช้ภาษา C# ในการเขียน
ระบบการจัดการหอพักสุนะพัฒน์และใช้  Microsoft SQL 
Server Management Studio 18 ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล 

5. ผลการด าเนินงาน
5.1 ผลการพัฒนาระบบ 
ระบบการจัดการหอพักสุนะพัฒน์ที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และ
ออกแบบพัฒนาระบบขึ้นนี้ ช่วยให้การท างานของระบบใหม่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนการจัดการข้อมูลพื้นฐานหอพัก พักสามารถ แก้ไข
บันทึก ข้อมูลห้องพักได้ 

ภาพที่ 4 จัดการข้อมูลพื้นฐานของหอพกั 

591



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

2. ส่วนการเช่าห้องพักสามารถ เพิ่ม แก้ไข บันทึก พิมพ์
ข้อมูลในการเช่าได้ 

ภาพที่ 5 การเช่าห้องพัก 

ภาพที่ 6 พิมพก์ารเช่าหอ้งพัก 

3. ส่วนย้ายออก สามารถค านวณ เพิ่ม ลบ แก้ไข
บันทึก พิมพ์ ข้อมูลการเช่าได้ 

ภาพที่ 7 ยา้ยออก 

ภาพที่ 8 พิมพ์ใบย้ายออก 

4. ส่วนการช าระเงินค่าเช่า สามารถคิดค านวณเงินค่าเช่า
ห้องพัก ค่าน้ า ค่าไฟ บันทึก พิมพ์ใบเสร็จข้อมูลในการช าระเงิน 

ภาพที่ 9 การช าระเงินค่าเช่า 

ภาพที่ 10 พิมพ์ ใบเสร็จช าระเงิน 

5. ส่วนตั้งค่าสาธารณูปโภค จะสามารถท าการ เพิ่ม ลบ
แก้ไข บันทึก ข้อมูล ได้ 

ภาพที่ 11 ตั้งค่าสาธารณูปโภค 

6. ส่วนออกรายงาน สามารถ ค้นหาข้อมูล พิมพ์ข้อมูล

 ภาพที ่12 รายงานผู้เช่า 
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ภาพที่ 13  พิมพ์รายงานผู้เช่า 

ภาพที่ 14 รายงานสถานะห้องเช่า 

ภาพที่ 15 รายงานสถานะห้องพัก 

ภาพที่ 16 รายงานสรุปรายรับประจ าเดือน 

ภาพที่ 17 รายงานข้อมูลการช าระเงิน 

ภาพที่ 18 พิมพ์รายงานข้อมูลการช าระเงิน 

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
ผู้จัดท าได้ให้บุคคลทั่วไป จ านวน 20 คน ทดลองใช้งานระบบ 
แล้วตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยแบ่งการ
ประเมิน ประสิทธิภาพออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านระบบ การ
ประมวลผลข้อมูล ด้านการแสดงผล เกณฑ์การให้คะแนนความ
พึงพอใจดังนี ้

ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 5  คะแนน 
ระดับความพึงพอใจมาก 4  คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 3  คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ น้อย 2  คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ น้อยสุด 1  คะแนน 
การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละ

ข้อแล้ว น ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลซึ่งมีการแปลผลตาม
ระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น [5] ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50-5.00 ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.50-4.49 ความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.50-3.49 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.50-2.49 ความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.00-1.50 ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  แทนค่าเฉลี่ยของ
คะแนน �̅� และ S.D. แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.2.1 การประเมินประสิทธิภาพด้านระบบ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านระบบ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ประสิทธภิาพ 
1. ออกแบบการปอ้นข้อมูลมี
ความสัมพันธก์ัน 

4.45 0.69 มาก 

2. การออกแบบปอ้นข้อมูลใช้
งานง่าย 

4.45 0.69 มาก 

3. การจัดการป้อนข้อมูลได้ตรง
ตามความต้องการ 

4.15 0.67 มาก 

4. ตัวอักษรการพิมพ์เห็นชัดเจน 4.15 0.59 มาก 
5. เมนูเลือกใช้งานเข้าใจง่าย 4.20 0.89 มาก 
ผลสรุปการประเมิน 4.28 0.11 มาก 
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จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลีย่ความคิดเห็นท่ีมตี่อประสิทธิ 
ภาพการท างานของระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
4.28) 

4.2.2 การประเมินประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล 

รายการประเมิน �̅� S.D. ประสิทธภิาพ 
6. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 4.10 0.72 มาก 
7. ข้อมูลสามารถตอบสนองได้
อย่างรวดเร็ว 

4.10 0.72 มาก 

8. ระบบการจัดการหอพักสุ
นะพัฒน์ท าความเขา้ได้ใจง่าย 

4.00 0.79 มาก 

ผลสรุปการประเมิน 4.07 0.04 มาก 

จากตาราง 2 พบว่า  ค่ า เฉลี่ ยความคิด เห็นที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของการประมวลผล โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก( ค่าเฉลี่ย4.07)  

4.2.2 การประเมินประสิทธิภาพการแสดงผลหนา้จอ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการแสดงผลหน้าจอ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ประสิทธภิาพ 
9. รูปแบบของการแสดงผล
จอภาพมีความเหมาะสม 

4.00 0.86 มาก 

10. รูปแบบมีความน่าสนใจ
เหมาะสม 

3.80 0.83 มาก 

11. ภาพที่ใช้แสดงประกอบได้
เหมาะสม 

3.75 0.79 มาก 

12. การออกแบบหนา้จอ
โดยรวม 

4.05 0.69 มาก 

ผลสรุปการประเมิน 3.90 0.08 มาก 

จากตาราง 3 พบว่า  ค่ า เฉลี่ ยความคิด เห็นที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของการประมวลผล โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก( ค่าเฉลี่ย3.90)  

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการหอพักสุนะพัฒน์ 
อภิปรายผลดังนี้ ในส่วนของผู้ใช้ได้แก่ เจ้าของห้องพักสามารถ
บันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบเพื่อเก็บเป็นข้อมูลของลูกค้าแต่ละ
คนไว้ส าหรับเรียกดูหรือค้นหา การคิดค่าห้องพักของลูกค้าที่ได้
ท าการเช่าห้องพักโดยระบบห้องพักจะเรียกข้อมูลราคาห้องพัก
แต่ละห้องมาค านวณให้อัตโนมัติ ลดการผิดพลาดของการคิดค่า
เช่าห้องพักที่ไม่ถูกต้องกับลูกค้า และการเรียกดูรายงานของ
ห้องพักที่ผ่านมาได้ โดยข้อมูลทั้งหมดสามารถเชื่อถอืได้ 

ส่วนข้อเสนอแนะการน าระบบไปใช้งานจริงควรมีการ
พัฒนาระบบเพิ่มเติมคือ ควรพัฒนาระบบให้เป็นแอพพลิเคชั่นให้

สามารถใช้งานในมือถือได้และการจ่ายเงินก็ควรปรับเปลี่ยนให้
เป็นการแสกนคิวอาร์โค้ด เพื่อสะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบัน 
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เว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน ์
 Watches online website 

*สุวิมล ฉัตรสุวรรณ1 และ ธีรดา โชติพันธ์1 

1สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาการคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
Email: Suwimol.ccs59@ubru.ac.th 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ขาย
นาฬิกาออนไลน์ให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการ
ซื้อนาฬิกา ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและค้นหาข้อมูลลูกค้าเดิมได้
ง่ายขึ้นและเพิ่มช่องทางในการธุรกิจขายออนไลน์ ระบบแบ่ง
ผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการ
ข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
การช าระเงิน จัดการข้อมูลการส่งสินค้า รายงาน  2 ) ส่วนของ
ลูกค้า สามารถดูรายการและเลือกซื้อสินค้า ข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้าและแสดงใบเสร็จรับเงิน เครื่องมือที่ผู้จัดท าโครงงานใช้ใน
การพัฒนาระบบ คือ ภาษาพีเอชพี )PHP) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ด้วยมายเอสคิวแอล )MySQL) 

ผลสรุปของการประเมินพบว่า ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพด้านการป้อนข้อมูลเข้าของเว็บไซต์ขายนาฬิกา
ออนไลน์อยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  3.90) ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งานด้านการประมวลผลอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.00) ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานด้านการ
แสดงผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) โดยรวมด้านระบบผู้ใช้
มีความพึงพอใจมาก 

ค ำส ำคัญ: เว็บไซต์, นาฬิกา, ออนไลน์, ระบบขาย 

ABSTRACT 
This project was created with the objective to develop 
an online watch selling website so that customers can 
buy watches easily. Helps to store data and search for 
existing customers more easily and increase channels 
for online sales. The system divides users into 2 parts: 
1) System administrators can manage product
information, manage customer information, manage 
order information, payment, manage shipment 
information and report. 
2) Customer section can view and buy products,
personal information of customers and view payment 

receipt. The tools used to development of the system 
are PHP (Relational Databases) and MySQL for 
database.  

Results of the evaluation show that the results 
of evaluating the performance of the data entry of 
online watch websites are at a high level (average 3.90). 
The evaluation of the performance of the processing is 
in the high level (average 4.00). The results were in the 
high level (average 3.92). Overall, the system users were 
very satisfied. 

Keywords: website, watches, online, sales system 

1. บทน า
ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีส่วนส าคัญในการใช้
ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ มักใช้
อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ท าให้เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาในการด าเนินงานทางด้านธุรกิจ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ในเรื่องของความรวดเร็ว ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ถ้าระบบ
ของธุรกิจมีการน าเสนอที่น่าสนใจก็จะส่งผลให้ธุรกิจได้รับความ
สนใจมากยิ่งข้ึน 

ระบบการขายนาฬิกาเมื่อก่อนเป็นเพียงการขายตาม
ร้าน การขายตามตลาดนัด หรือขายในห้างสรรพสินค้า เพราะยัง
ไม่มีการน าเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการขายเพราะเป็นเรื่อง
ที่ยุ่งยากเนื่องจากขาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยขาด
ความรู้ความเข้าใจการจัดหาอุปกรณ์และการน าเอาเทคโนโลยีมา
ใช้ การใช้อินเทอร์เน็ตจึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายจะใช้กันเฉพาะ
กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มนักศึกษา และคนท างานบางกลุ่มเท่านั้น 
ปัจจุบันด้วยความที่ว่าการเช่ือมต่อทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่
สามารถเช่ือมทุกคนจากมุมโลกให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
ผ่านทางเว็บไซต์ การมีเว็บเพื่อขายสินค้าจึงเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อซื้อสินค้าให้มีมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มสะดวก 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 
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สบายให้กับผู้บริโภคด้วย เพราะผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องมาดูและ
เลือกซื้อสินค้าถึงบริษัทหรือหน้าร้านที่จัดจ าหน่ายด้วยตนเอง ซึ่ง
เป็นการเสียเวลาพอสมควรในปัจจุบันที่มีสาเหตุจากการจราจรที่
ติดขัดอีกทั้งการมีเว็บไซต์ยังสามารถท าให้ซื้อขายสินค้าได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง จึงแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดทางด้านเวลาออกไป ท าให้
สามารถน าเอาข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาน าเสนอผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบ จึงได้มีการ
จัดท าโครงการเว็บไซต์เกี่ยวกับการน าเสนอขายนาฬิกา เพื่อให้
บุคคลที่มีความสนใจและต้องการซื้อสินค้า 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์
2. เพื่อเพ่ิมช่องทางการขายสินค้าให้มากขึ้น
3. เพื่ออ านวยความสะดวกในการเลือกชมสินค้าและซื้อสินค้า

3. วิธีด าเนินการวิจัย
ในการพัฒนา/จัดท าโครงงาน เรื่อง เว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์ 
ผู้จัดท าได้ออกแบบและพัฒนาโดยมีรายละเอียดด าเนินงานแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี ้
3.1 การวิเคราะห์และออกแบบ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ [1] มีความส าคัญ เพราะเป็น
ปัจจัยในการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
ระบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะนักวิเคราะห์ ระบบต้องติดต่อกับ
คนหลายคน ได้รู้ถึงการจัดการและการท างานในองค์การท าให้
เรามีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หลายแบบมากขึ้น ผู้ที่
สามารถวิเคราะห์ระบบได้ดีควร มีประสบการณ์ ในการเขียน
โปรแกรม มีความรู้ทางด้านธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
และฐานข้อมูล ซึ่งใช้เป็นความรู้ในการออกแบบระบบที่มีความ
แตกต่างกันออกไปตาม สภาพงาน ดังนั้นหน้าที่ของนักวิเคราะห์
ก็คือการศึกษาระบบ แล้วให้ค าแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบนั้นจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งการท างานทั้งหมดต้องมีล าดับ
ขั้นตอน และการ ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
ในแต่ละขั้นตอนท าให้เข้าใจวิเคราะห์ระบบนั้นๆ มากยิ่งขึ้น  

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยผู้จัดท าได้ใช้ 
UML เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานโครงการมีกลไกของ 
Model มาตรฐาน )Standard model) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์และออกแบบ ดังนี้ 
3.1.1 Use case Diagram 

ผู้ดูแลระบบ
(Admin)

ลูกค้า
(User)

จัดการข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้า

จัดการข้อมูลสินค้า

จัดการข้อมูลลูกค้า

จัดการข้อมูลการส่งสินค้า

การช าระเงิน

รายงาน

ภาพที่ 1 Use case Diagram เว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน ์

จากภาพท่ี 1 สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
1) ส่วนจัดการข้อมูลสินค้า สามารถเพิ่ม แก้ไข ดู

รายการสินค้าและเลือกซื้อสินค้าได้ 
2) ส่วนจัดการข้อมูลลูกค้า สามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว

ได้ 
3 ) ส่วนจัดการข้อมูลการสั่ งซื้ อสินค้ า  สามารถ

ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าและสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ 
4) ส่วนจัดการข้อมูลการส่งสินค้า สามารถตรวจสอบ

การส่งสินค้า และสามารถท าการยืนยันการส่งสินค้าได้ 
5) ส่วนการช าระเงิน สามารถตรวจสอบการช าระเงิน

และแนบหลักฐานการช าระเงิน 
6) ส่วนรายงาน สรุปยอดการสั่งซื้อสินค้าประจ าปี

3.1.2 Class Diagram 
Class Diagram คือแผนภาพที่ใช้แสดง Class และความสัมพันธ์
ในแง่ต่างๆ ระหว่าง Class เหล่านั้นซึ่งความสัมพันธ์ท่ีกล่าวถึงใน 
Class Diagram นี่ ถือ เป็นความสัมพันธ์ เ ชิ งสถิติ  หมายถึ ง 
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเป็นปกติในระหว่าง Class ต่างๆ ไม่ใช่
ความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเรียกว่า
ความสัมพันธ์ เ ชิ งกิจกรรม )Dynamic Relationship) สิ่ งที่
ปรากฏ Class Diagram นั้นประกอบด้วยกลุ่มของ Class และ
กลุ่มของ Relationship โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดง Class 
นั้นจะแทนด้วยสี่เหลี่ยม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยแต่ละส่วนน้ัน 
)จากบนลงล่าง) จะใช้ในการแสดง ช่ือของ Class, Attribute 
และฟังก์ชันต่างๆ ตามล าดับ ดังภาพท่ี 2 
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ข้อมูลลูกค้า

- เลขบัตรประชาชน
- ช่ือผู้ใช้
- วันเกิด
- ท่ีอยู่
- เบอร์โทรศัพท์
- อีเมลล์
- สเตตัส
  เพ่ิม ข้อมูลผู้ใช้ระบบ))
  ลบ ข้อมูลผู้ใช้ระบบ))

ข้อมูลสินค้า

- รหัสสินค้า
- ช่ือสินค้า
- รายละเอียดสินค้า
- ราคาสินค้า
- จ านวนสินค้า
- รูปสินค้า
- แบรนด์
  เพิ่ม ข้อมูลสินค้า))
  ลบ ข้อมูลสินค้า))
  แก้ไข ข้อมูลสินค้า))

ข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้า

- รหัสการสั่งซื้อ
- ราคาสินค้า
- วันที่ส่ังซ้ือ
- เลขบัตรประชาชน
- รหัสสินค้า
- รหัสช าระเงิน
- รหัสการส่งสินค้า
- สถานะการส่ังสินค้า
  เพิ่ม รายการสินค้าที่ส่ังซ้ือ))
  แก้ไข รายการสินค้าท่ีสั่งซื้อ))
  แก้ไข สถานะของสินค้า))

ช าระเงิน

- รหัสช าระเงิน
- สถานะการส่ังซ้ือ
  เพ่ิม ช าระเงิน))
  ลบ ช าระเงิน))
  แก้ไข ช าระเงิน))

ข้อมูลการส่งสินค้า

- รหัสการส่งสินค้า
- ข้อมูลการจัดส่ง
- สถานท่ีจัดส่งสินค้า
- รหัสการสั่งซื้อ
  เพิ่ม ข้อมูลการจัดส่ง))
  แก้ไข ข้อมูลการจัดส่ง))

1...1

1  

ด าเนินการ

ด าเนินการ

ด าเนินการ
ด าเนินการ

1...11...1

1  

1  

1  

1...1

ภาพที่ 2 Class Diagram เว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน ์

3.1.3 ER Diagram 
ER Diagram คือ แบบจ าลองทีใ่ช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมลู 
การอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล ประกอบด้วย 
Entity, Attribute และ Relationships ดังภาพท่ี 3 

Data_User

User_IdPK

User_CardNumber

User_Name

User_Birth

User_Address

User_Phone

User_Email

User_Status

Data_Product

Product_IdPK

Product_Brand

Product_Name

Product_Price

Product_Amount

Product_Image

Payment

Payment_IdPK

Data_SendingProduct

SendingProduct_IdPK

SendingProduct_Data

Ordering_Id

Data_OrderingProduct

Ordering_IdPK

Ordering_Id_name

Ordering_Date

Ordering_Status

Ordering_Sum

Ordering_img

User_Id(FK)

Payment_Status

SendingProduct_Place

1

M

1

M

1

1

M

M

Data_Cart

Cart_IdPK

Cart_Id_User

Cart_Aom

Cart_sum

User_Id(FK)

Product_Id(FK)

M

1

User_Id

Product_Des

1

1

ภาพที่ 3 ER Diagram เว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์ 

จากภาพท่ี 2 และภาพที ่3 สามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี ้
1) ตารางข้อมูลลูกค้า (Data_User) เป็นตารางใช้เก็บ

ช่ือ และข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า 
2) ตารางข้อมูลสินค้า (Data_Product) เป็นตารางใช้

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เข่น รหัสสินค้า, ช่ือสินค้า 

3) ตารางข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
(Data_OrderingProduct) เป็นตารางใช้เก็บช่ือ-สกุล, เลขบตัร
ประชาชน, ที่อยู่ 

4) ตารางข้อมูลการช าระเงิน (Data_Payment) เป็น
ตารางใช้เก็บ รายการสังซื้อ, แนบหลักฐานการช าระเงิน 

5) ตารางข้อมูลการส่งสินค้า
(Data_SendingProduct) เป็นตารางใช้เก็บช่ือ-สกุล, ราคา,วันท่ี
สั่งซื้อ 

6) ตารางข้อมูลตะกร้ารถ (Data_Cart) เป็นตารางใช้
เก็บรหัสตะกร้า, จ านวนสินค้าในตะกร้า, ยอดรวม 

4. ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ
4.1 ภาษา PHP 
PHP (Personal Home Page) [2] เป็นภาษาสคริปต์ )scripting 
language) อีกประเภทหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยม จากผู้พัฒนา
เว็บไซต์โดยเฉพาะและ PHP ยังเป็นภาษาที่ เรียกว่า Server-
side include ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญท าให้สามารถใส่ สคริปต์
ของ PHP ไว้ในเอกสาร HTML เมื่อเอกสารของ HTML ถูกเรียก
ขึ้นมา Wed server จะตรวจสอบก่อนที่จะส่งเอกสารออกไปว่า
ภายในเอกสารมีสคริปต์ของ PHP ถ้ามี Wed server จะท างาน
ในส่วนของสคริปต์ PHP ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเอาผลลัพธ์ท่ีได้มา
รวมกับเนื้อหาของเอกสาร HTML แล้วส่งออกไปแสดงผล  

PHP เป็นทางเลือกใหม่ในวงการอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้สร้าง 
PHP มุ่งหมายที่จะให้ผู้พัฒนาโฮมเพจทั่วโลกหันมานิยมใช้ PHP 
ทดแทนการใช้ ASP การเขียนสคริปต์ PHP จะเป็นวิธีการสร้าง
โฮมเพจอีกวิธีหนึ่งที่แตกต่างไปจากการเขียนสคริปต์ ASP และ
สคริปต์ CGI/Perl นั่นคือ สามารถน าไปประยุกต์ใช้สร้างโฮมเพจ
แบบไดนามิก และอินเทอร์เน็ตแอคทีฟในลักษณะต่างๆ รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลหรือ
โปรแกรมจ าพวกดาต้า เบสเซิร์ฟเวอร์อันเป็นเป้าหมายส าคัญของ
การสร้างโฮมเพจให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ สคริปต์ 
PHP เขียนง่ายกว่า ASP หรือ CGI/Perl ในปัจจุบันเว็บไซต์ต่างๆ 
ได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น เรื่องของ
ความสวยงามและแปลกใหม่ การบริหารข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย 
เป็นสื่อกลางในการติดต่อ และสิ่งหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก ซึ่งต้องถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบการขาย คือ E-
commerce ซึ่งเจ้าของสินค้าต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องมีร้านค้าจริง 
และไม่จ าเป็นต้องจ้างคนขาย ร้านค้า และตัวสินค้านั้นจะปรากฏ
อยู่บนเว็บไซต์แทน และการซื้อขายก็เกิดขึ้นบนโลกของ
อินเทอร์เน็ต  

PHP เป็นภาษาสคริปต์แบบเซิร์ฟเวอร์ )Server-side 
scripting language) หมายถึง การประมวลผลจะเกิดขึ้นบน 
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เครื่องแม่ข่าย แล้วสร้างผลลัพธ์เป็นภาษา HTML ส่ง ให้กับเครื่อง
ลูก ลักษณะเด่นของ PHP 

- ใช้ได้ฟรี และใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ 
- PHP เ ป็ น โ ป รแกรมวิ่ ง ข้ า ง  Server ดั ง นั้ น ขี ด

ความสามารถไม่จ ากัด 
- เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อใช้ Apache 

Xserve เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจากภายนอก 
- ใช้ร่วมกับ XML ได้ทันที 
- ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได้ 
- ใช้กับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ใช้กับโครงสร้างข้อมูลแบบScalar, Array 
- ใช้กับการประมวลผลภาพได้ 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ
5.1 MySQL 
MySQL [3] คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย
บริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบรองรับ
ค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับ
เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการเพื่อให้ได้ระบบงานที่
รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ท างานร่วมกับเครื่องบริการ
เว็บ )Web Server  )เพื่อให้บริการแก่ภา ษาสคริปต์ที่ท างานฝั่ง
เครื่องบริการ )Server-Side Script  )เช่น ภาษา PHP ภาษา 
aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับโปรแกรม
ประยุกต์ )Application Program  )เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอท
เน็ต ภาษาจาวาหรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบ
ให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบ ัติการที่หลากหลายและเป็น
ระบบฐานข้อมูลโอเพนซอร์ซ  ) Open Source) ที่ถูกน าไปใช้งาน
มากที่สุด 

MySQL มายเอสคิวแอล เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
โดยใช้ภาษา SQL แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ แต่
แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซทั่วไปโดยมีการพัฒนาภายใต้
บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดนโดยจัดการ MySQL ทั้งใน
แบบที่ให้ใช้ฟรีและแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ MySQL สร้างขึ้นโดย
ชาวสวีเดน 2 คน และชาวฟินแลนด์ ช่ือ David Ax mark, Allan 
Larsson และ Michael “Monty” 
5.2 phpMyAdmin 
phpMyAdmin คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP 
เพื่อใช้นการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL แทนการคีย์ค าสั่ง 
เนื่องจากถ้าจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL บางครั้งจะมีความ
ล าบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีเครื่องมือในการ
จัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมาเพื่อให้สามารถจัดการตวั DBMS 
ที่เป็น MySQL ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นโดย phpMyAdmin ก็ถือ
เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการจัดการนั้นเอง 

phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานที่สร้างโดยภาษา
พีเอชพี ซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดย
สามารถที่จะท าการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือท าการสร้างตาราง
ใหม่ๆ และยังมีฟังก์ชันที่ใช้ส าหรับการทดสอบการสอบถามขอ้มลู
ด้ วยภาษา SQL พร้อมกันสามารถท าการ insert delete 
update หรือแม้กระทั่งใช้ค าสั่งต่างๆ เหมือนกันกับการใช้ภาษา 
SQL ในการสร้างตารางข้อมูล 

phpMyAdmin เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client 
ตัวหนึ่งที่ใช้ในการจัดการข้อมูล MySQL ผ่าน web browser ได้
โดยตรง phpMyAdmin นี้จะท างานบน Web server เป็น PHP 
แอพพลิเคช่ันที่ใช้ควบคุมจัดการ MySQL Server ความสามารถ
ของ phpMyAdmin คือ 

- สร้างและลบ Database 
- สร้างและจัดการตาราง เช่น แทรก record, ลบ 

record, แก้ไข record, ลบตาราง, แก้ไข field 
- โหลดเท็กซ์ไฟล์เข้าไปเก็บเป็นข้อมูลในตารางได้ 
- หาผลสรุป )Query) ด้วยค าสั่ง SQL 

6. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการออกแบบมา พัฒนา
เว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Notepad++ ใน
การพัฒนาและใช้ภาษา PHP ในการเขียนเว็บไซต์และใช้
โปรแกรม phpMyAdmin จนเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นน าไปทดลอง
กั บกลุ่ มบุ คคลทั่ ว ไป เพื่ อตรวจสอบความถู กต้ อ ง  และ
องค์ประกอบของเว็บไซต์ จากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไขตามการที่
ได้น าไปทดลองใช้กับบุคคลทั่วไปจนเว็บไซต์มีความสมบูรณ์ 

7. ผลการด าเนินงาน
7.1 ผลการพัฒนาระบบ 
เว็บไซต์ขายนาฬิกาแฟช่ันออนไลน์ ที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาขึ้นนี้ ช่วยให้การท างานของระบบใหม่มี
ประสิทธิภาพโดยมีระบบการท างานดังน้ี 

7.1.1 ส่วนการจัดการข้อมูลสินค้า 
1) ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูล

สินค้าได้ 
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ภาพที่ 5 จัดการข้อมูลสินค้า 

2) ลูกค้า สามารถเลือกดูรายการสนิค้าและ
เลือกซื้อสินคา้ได ้

ภาพที่ 6 รายการสินค้า 
7.1.2 ส่วนการจัดการข้อมูลลูกค้า 

1) ผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบข้อมูล
ลูกค้าได้ 

ภาพที่ 7 จัดการข้อมูลลูกค้า 

2) ลูกค้า สามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวได้

ภาพที่ 8 กรอกข้อมูลสว่นตัว 

7.1.3 ส่วนการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
1) ผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อ

สินค้าของลูกค้าได้ 

ภาพที่ 9 จัดการข้อมูลการสั่งซ้ือสินค้า 

2) ลูกค้า สามารถเลือกซื้อสินค้าได้

ภาพที่ 10 เลือกซ้ือสินค้า 

7.1.4 ส่วนการจัดการส่งสินค้า ผู้ดแูลระบบ สามารถ
ตรวจสอบการส่งสินค้า และสามารถท าการยืนยันการส่งสินค้าได้ 

ภาพที่ 11 จัดการข้อมูลส่งสินค้า 

7.1.5 ส่วนการช าระเงิน 
1) ผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบการช าระ

เงินและยืนยันการช าระเงินได้ 

ภาพที่ 12 การช าระเงิน 

2) ลูกค้า สามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวและ
แนบหลักฐานการช าระเงินได ้

ภาพที่ 13 กรอกข้อมูลสว่นตัว 
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7.1.6 ส่วนรายงาน ผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบ
สรุปยอดการสั่งซื้อสินค้าประจ าปีได้ 

ภาพที่ 14 สรุปยอดการสั่งซ้ือสินค้าประจ าป ี
7.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
การประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์ 
ผู้จัดท าได้ให้บุคคลทั่วไป จ านาน 10 คน ทดลองใช้งานระบบ 
แล้วตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยแบ่งการ
ประเมินประสิทธิภาพออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการป้อนข้อมูล
เข้าของเว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์  การใช้งานด้านการ
ประมวลผล การใช้งานด้านการแสดงผล เกณฑ์การให้คะแนน
ความพึงพอใจ ดังนี ้

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 5    คะแนน 
ระดับความพึงพอใจมาก 4    คะแนน 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง  3    คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อย 2    คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 1    คะแนน 
การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่

ละข้อแล้ว น ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีการแปลผล
ตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50-5.00 ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.50-4.49 ความพึงพอใจในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.50-3.49 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.50-2.49 ความพึงพอใจในระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.00-1.50 ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด  

7.2.1 ด้านการป้อนข้อมูลเข้าของเว็บไซต์ขายนาฬิกา
ออนไลน์ 

ตารางที่ 1 ด้านการป้อนขอ้มูลเข้าของเว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์ 

รายการ 𝑥̅  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

1 . ออกแบบการป้อนข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กัน 

4.00 0.94 มาก 

2. การออกแบบป้อนข้อมูลใช้
งานง่าย 

4.10 0.73 มาก 

3. การจัดการป้อนข้อมลูได้
ตรงตามความต้องการ 

3.90 0.99 มาก 

รายการ 𝑥̅  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

4. ตัวอักษรการพิมพ์เห็น
ชัดเจน 

3.60 0.69 มาก 

5. เมนูเลือกใช้งานเข้าใจง่าย 3.90 0.73 มาก 
เฉลี่ย 3.90 0.13 มาก 

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อ “เว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์” ในภาพรวมด้าน
การป้อนข้อมูลเข้ามีภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ) ค่าเฉลี่ย 3.90) 

7.2.2 การใช้งานด้านการประมวลผล 
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานด้านการประมวลผล 

รายการ 𝑥̅  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

1 . ค้นหาข้อมูลตรงตามความ
ต้องการ 

4.00 0.66 มาก 

2. ข้อมูลสามารถตอบสนองได้
อย่างรวดเร็ว 

4.20 1.13 มาก 

3. ความถูกต้องในการ
ประมวลผล 

3.80 0.78 มาก 

เฉลี่ย 4.00 0.24 มาก 

จากตารางที่ 2 สามารถสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อ “เว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์” ในภาพรวมด้าน
การประมวลผลมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ) ค่าเฉลี่ย 4.00) 

7.2.3 การใช้งานด้านการแสดงผล 
ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานด้านการแสดงผล 

รายการ 𝑥̅  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

1 . รูปแบบของการแสดงผล
จอภาพมีความเหมาะสม 

3.80 1.22 มาก 

2. รูปแบบมีความน่าสนใจ
เหมาะสม 

4.00 0.81 มาก 

3. การปฏิสมัพันธ์โต้ตอบกับ
ผู้ใช้ 

4.00 0.81 มาก 

4. การออกแบบหน้าจอ
โดยรวม 

3.90 0.87 มาก 

เฉลี่ย 3.92 0.19 มาก 

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อ “เว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์” ในภาพรวมด้าน
การแสดงผลมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ) ค่าเฉลี่ย 3.92) 
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8. สรุปผล
ในการศึกษาระบบงานครั้งนี้ผู้จัดท าได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการขายสินค้าและเพื่ออ านวยความสะดวกในการเลือกชม
สินค้าและซื้อสินค้า โดยแบ่งการท างานออกเป็นดังนี้ 1) จัดการ
ข้อมูลสินค้า 2) จัดการข้อมูลลูกค้า 3) จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ
สินค้า 4) จัดการข้อมูลการส่งสินค้า 5) การช าระเงิน 6) รายงาน 
ซึ่งผู้ดูแลระบบ และลูกค้ามีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบแตกต่าง
กันออกไป 

เมื่อมีการน าเว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์ไปทดลองใช้
กับบุคคลทั่วไป จ านวน 10 คน พบว่าการประเมินประสิทธิภาพ
ด้านการป้อนข้อมูลเข้าของเว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์ ผลการ
ประเมินได้ค่าเฉลี่ย 3.90 ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ด้านระบบอยู่ในระดับมาก การประเมินประสิทธิภาพด้านการ
ประมวลผล ผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ย 4.00 ดังนั้นระบบที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านข้อมูลอยู่ในระดับมาก และการ
ประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งานด้านการแสดงผล ผลการ
ประเมินได้ค่าเฉลี่ย 3.92 ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก 
8.1 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเว็บไซต์ขายนาฬิกาออนไลน์ในครั้งนี้ยังไม่สมบูรณ์
มากนักไม่สามารถน าไปใช้งานได้อย่าง ครอบคลุมและอาจจะ
ท างานได้ไม่สมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้งานเท่าที่ควร 
ผู้จัดท ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท างานของระบบดังน้ี 

8.1.1 การน าเว็บไซต์ไปใช้งานจริงควรมีระบบเพิ่มเติม 
คือ การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ เช่น ผู้ดูแลระบบควรมี
การเข้าระบบด้วยรหัสผ่าน และลูกค้าควรมีการสมัครสมาชิก 

8.1.2 เว็บไซต์ควรมีการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อมีการ
อัพเดตสินค้าใหม่ๆ  

เอกสารอ้างอิง 
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แอนด์คอนซัลท์. 

[2] ทวิร พานิชสมบัติ . (2556). เขียนโค้ดด้วย PHP อย่างมือ
อาชีพ  (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: บริษัท วี .พริ้นท์  (1991) 
จ ากัด. 

[3 ] เจริญศักดิ์ รัตนวราห. (2554). PHP & MySQL สร้าง Web 
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ระบบเบิกและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ กรณีศึกษำ โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก 
EQUIPMENT WITHDRAWAL AND MAINTENANCE SYSTEM CASE 

STUDY OF VETERANS HOSPITAL 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการวิจัยเรื่องระบบเบิกและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ระบบที่น าเสนอนี้พัฒนาด้วยภาษา    
พีเอชพีร่วมกับภาษาเอชทีเอ็มแอล และใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิว
แอลในการจัดเก็บข้อมูล โดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบ จ านวน 20 คนด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
พบว่า 1) ด้านกระบวนการท างานของระบบโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x̄= 3.96, S.D.=0.79), 2) คุณภาพด้านเนื้อหาของ
ระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.72, S.D.=0.66) และ 
3) คุณภาพด้านการออกแบบระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( x̄ = 3.80, S.D.=0.75) จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ระบบ
ระบบเบิกและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ช่วยให้การเบิกและการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ค ำส ำคัญ: ระบบบ ารุงรักษาอุปกรณ์, การซ่อมอุปกรณ์,  ประวัติ
การซ่อม, สถิติเบิกและซ่อมอุปกรณ์, การเบิกอุปกรณ์ 

ABSTRACT 
This article is to present the equipment withdrawal and 
maintenance system on case study of the Veterans 
hospital. The objective of this study is to facilitate the 
operation efficiently and quickly. The proposed system 
is developed by using the PHP language, the HTML 
language work with the MySQL database. The 
evaluation of the system performance by 20 experts 
selected using purposive sampling. The system 
evaluation results found that 1) the work process 
efficiency (x̄  =3.96, S.D.=0.79), 2) the content quality 
( x̄ =3.72, S.D.=0.66), and 3) the design quality ( x̄ =3.80, 
S.D.=0.75) were at the good level. This study shows the 
developed system helps the equipment withdrawal 
and maintenance to be more efficient. 

Keywords: Maintenance equipment system, repairing 
equipment, Repair history, Equipment withdrawal and 
repairing statistics, Equipment withdraw 
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1. บทน ำ
ระบบเบิกและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลทหาร
ผ่านศึก จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บ
ข้อมูลให้มีความปลอดภัย เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์
ภายในโรงพยาบาลแบบเดิมใช้การบันทึกเอกสาร ซึ่งจะท าให้มี
โอกาสที่ข้อมูลสูญหาย หรือเสียหาย อีกทั้งล่าช้าต่อการค้นหา
ข้อมูลประวัติการเบิกและซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น จากเหตุผล
ข้ า งต้นจึ ง เกิด เป็นแนวคิด ในการน า เอา เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ค้นหา
ข้อมูล ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และท าให้มีระบบประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

จากแนวคิดนี้ผู้จัดท าจึงได้พัฒนาระบบที่ช่วยเก็บข้อมูล
เบิกและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้
ข้อมูลเบิกและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์มีความปลอดภัยในการจัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อลดการสูญหายของข้อมูล นอกจากนี้ยังอ านวยความ
สะดวกในการค้นหาประวัติการเบิกและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ให้มี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท าให้การเบิกและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของ
โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยของข้อมูล และมี
ความทันสมัยมากขึ้น 

ระบบ เบิ กและซ่ อมบ า รุ ง อุ ปกรณ์  ก รณี ศึ กษา 
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก พัฒนาด้วยภาษาพีเอชพีร่วมกับภาษา
เอชทีเอ็มแอล และใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพในการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษขององค์กร
2. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลอุปกรณข์องโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
มีความปลอดภัยและลดปัญหาข้อมูลสูญหาย 
3. เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 

3. ทฤษฎีและกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ราชภัฏ บุญยิ่งยง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล [1] ได้น าเสนอ
งานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลของครุภัณฑ์แทน
ระบบงานเดิมที่มีการเขียนเบิกจ่ายครุภัณฑ์ซึ่งท าให้เกิดความ

ล่าช้าในการตรวจสอบ และลดการสูญหายของเอกสารส าหรับ
การเบิกจ่ายอุปกรณ์ในแต่ละครั้ง โดยมีความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้งานระบบที่มีต่อระบบนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ระบบงานนี้ช่วยเก็บข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากยิ่งข้ึน 

สุปราณี ทัพมงคล และพชรพบ ฟุ้งจันทึก [2] ได้เสนอ
งานวิจัยที่มีแนวคิดในการพัฒนาระบบงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในรูปแบบของแอปพลิเคชันโดยน าเอา
ฐานข้อมูลเข้ามาจัดเก็บและประมวลผลให้มีประสิทธิภาพ และ
ลดความผิดพลาดในการท างาน ดังนั้น การน าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการบริการ หรือการจัดการภายในส านักงานจะท าให้ช่วย
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและสามารถตอบสนองต่อ
การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว 
3.2 เครื่องมือที่ใช้พัฒนำระบบ 
3.2.1 ฐำนข้อมูลมำยเอสคิวแอล (MySQL) 
ฐานข้อมูล MySQL [3] เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่
พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้
ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้
ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ท างานร่วมกับ
เครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์
ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษาพีเอช
พี ภาษาเอเอสพีดอทเน็ต (ASP.net) หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น 
หรือท างานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) 
เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป 
โดยมีค าสั่งเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 
CREATE DATABASE personal; เป็นค าสั่ งที่ ใช้ส าหรับสร้าง 
ฐานข้อมูลชื่อ personal 
SELECT * FROM personal; เป็นค าสั่งที่ใช้ส าหรับเรียกดูข้อมูล
จากตาราง personal 
DROP TABLE personal; เ ป็ น ค า สั่ ง ใ ช้ ส า ห รั บ ลบต า ร า ง 
personal 
3.2.2 ภำษำพีเอชพี (PHP) 
ภาษาพีเอชพี [4] คือภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-
ไซด์สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพี
ใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบภาษา
เอชทีเอ็มแอล โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษาซี ภาษา
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จาวา และภาษาเพิร์ล ซึ่งภาษาพีเอชพี ง่ายต่อการเรียนรู้  
เป้าหมายหลักของภาษานี้คือ ให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน
เว็บเพจที่มีการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 
3.2.3 ภำษำเอชทีเอ็มแอล (HTML) 
ภาษา HTML [5] เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของ
เอกสารบนเว็บไซต์ซึ่งถูกพัฒนาและก าหนดมาตรฐานโดยองค์กร 
World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนา
ทางด้านซอฟต์แวร์ของบริษัทไมโครซอฟท์ ท าให้ภาษาเอชทีเอ็ม
แอล เป็นภาษาหลักที่ใช้เขียนเว็บไซต์ได้ ซึ่งสามารถเขียนร่วมกับ
ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาพีเอชพี ภาษาเอเอสพี เป็นต้น และยัง
สามารถท างานร่วมกับเฟรมเวิร์คอื่นๆ อาทิเช่น บูตสแตรป  
3.2.4 บูตสแตรป )Bootstrap) 
Bootstrap [6] คือ Front-end Framework ที่ใช้ในการพัฒนา
เว็บไซต์ส่วนการแสดงผลให้กับผู้ใช้ ซ่ึงสามารถเข้ามาช่วยก าหนด
กรอบการท างานของกลุ่มผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ซึ่งสามารถรองรับได้หลากหลายอุปกรณ์  

4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน
ทางผู้จัดท างานวิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบโดยการ
ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  SDLC (System 
development Life Cycle) โดยแบ่งการท างานออกเป็น 5 
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
4.1 กำรศึกษำปัญหำกำรท ำงำนแบบเดิม 
ปัจจุบันการเบิกและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในโรงพยาบาลทหารผ่าน
ศึก ไม่มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลที่ช่วยให้การ
เบิกและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้เป็น
การจดเอกสารจึงท าให้เกิดปัญหาในกรณี เอกสารสูญหาย หรือ
การค้นหาข้อมูลล่าช้า  
4.2 กำรวิเครำะห์กำรท ำงำนของระบบ 
การวิเคราะห์การท างานของระบบ โดยใช้หลักการออกแบบเชิง
วัตถุเข้าช่วยออกแบบและการวิเคราะห์การท างานของระบบเป็น
แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use Case diagram) ดังภาพที่ 1 

ภำพที่ 1 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรมส าหรับพนักงาน 

ภำพที่ 2 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรมส าหรับผู้ดูแลระบบ 

จากภาพที่  1 และภาพที่ 2 งานวิจัยนี้มีการแบ่งการท างานของ
ระบบออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนของพนักงาน สามารถเข้าสู่
ระบบท าการเบิกอุปกรณ์ ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ และติดตาม
สถานะการซ่อมบ ารุงได้และส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการ
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สถานะการเบิกอุปกรณ์ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ประวัติการเบิก
อุปกรณ์ ประวัติการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ จัดการข้อมูลหน่วยงาน 
จัดการข้อมูลพนักงาน และจัดการข้อมูลอุปกรณ์ได้ 
4.3 กำรออกแบบและพัฒนำระบบ 
การออกแบบและพัฒนาระบบ โดยผู้พัฒนาได้ใช้การอธิบาย
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนของระบบเบิกและซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์เรียกว่า อีอาร์ไดอะแกรม (ER diagram) ประกอบด้วย
10 ตาราง คือ ตาราง people ส าหรับเก็บข้อมูลพนักงาน ตาราง 
personal ส าหรับเก็บข้อมูลหน่วยงาน ตาราง ink ส าหรับเก็บ
ข้อมูลหมึกพิมพ์ ตาราง admin ส าหรับเก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
ตาราง datatool ส าหรับเก็บข้อมูลการเบิกอุปกรณ์ ตาราง 
repairtool ส าหรับเก็บข้อมูลการซ่อม ตาราง dataink ส าหรับ
เก็บข้อมูลการเบิกหมึกพิมพ์ ตาราง historytool ส าหรับเก็บ
ข้อมูลประวัติการเบิกอุปกรณ์ ตาราง historytoolrepair ส าหรับ
เก็บข้อมูลประวัติการซ่อมบ ารุง และตาราง historyink ส าหรับ
เก็บข้อมูลประวัติการเบิกหมึกพิมพ์ 
4.4 กำรทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 
การทดสอบฟังก์ชันการท างานของระบบเบิก-ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
ในการจัดการข้อมูลต่างๆ อาทิ ฟังก์ชันในการเข้าสู่ระบบ การ
เบิกอุปกรณ์ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ การเบิกหมึก การจัดการ
ข้อมูลการเบิกอุปกรณ์ การจัดการข้อมูลการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
การจัดการข้อมูลพนักงาน เป็นต้น 
4.5 กำรจัดท ำเอกสำรและคู่มือกำรใช้งำน 
ผู้จัดท างานวิจัยได้ท าการจัดท าเอกสารและคู่มือการใช้งานระบบ
เบิก-ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ส าหรับผู้ใช้งานคือ ผู้ดูแลระบบ และ
พนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ
มากยิ่งขึ้น 

5. ผลกำรด ำเนินงำน
จากผลการด าเนินการผู้จัดท างานวิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ 
อกกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบเบิกและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อตรวจสอบปัญหาหรือ
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในขั้นตอนต่างๆ และ
แก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ภำพที่ 3 หน้าจอหลักการเข้าสู่ระบบ 

จากภาพที่  3 เป็นส่วนของหน้าจอการเข้าสู่ระบบส าหรับ
พนักงานและผู้ดูแลระบบโดยผู้ใช้งานจะท าการกรอกข้อมูล ชื่อ
ผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และกดปุ่มเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะท าการ
เข้าสู่หน้าจอหลักและแสดงเมนูการใช้งานตามสิทธิ์การใช้งาน ดัง
ภาพที่ 4 และภาพที่ 5 ตามล าดับ 

ภำพที่ 4 หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ 

ภำพที่ 5 หน้าจอหลักของพนักงาน 

จากภาพที่ 4 และภาพที่ 5 เป็นหน้าจอส าหรับใช้แสดงฟังก์ชัน
การท างานของผูใ้ช้งานโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
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ฟังก์ชันการท างานในส่วนของผู้ดูแลระบบ มีฟังก์ชันการใช้งาน
ระบบคือ สามารถปรับสถานะการเบิกอุปกรณ์ จัดการข้อมูล
ประวัติการเบิกอุปกรณ์ ปรับสถานะการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  
จัดการประวัติการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ปรับสถานะการเบิกหมึก
พิมพ์ และจัดการประวัติการเบิกหมึกพิมพ์ของพนักงานได้ 

ฟังก์ชันการท างานในส่วนของพนักงาน มีฟังก์ชันการ
ใช้งานระบบคือ สามารถเบิกอุปกรณ์โดยท าการกรอกข้อมูล
รายละเอียดอุปกรณ์ สามารถร้องขอการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ โดย
ท าการกรอกข้อมูลรายละเอียดการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ สามารถ
ติดตามสถานะการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบสถานะการ
ซ่อมของอุปกรณ์ที่ท าการส่งซ่อม นอกจากนี้ยังสามารถเบิกหมึก
พิมพ์ โดยท าการกรอกข้อมูลรายละเอียดหมึกพิมพ์ที่ต้องการ 
และยังสามารถพิมพ์ใบเบิกหมึกพิมพ์ได้ เมื่อต้องการจัดท า
รายการการเบิกหมึกพิมพ์ สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการออก
รายงานได้ 
5.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

ภำพที่ 6 หน้าจอจัดการข้อมูลสถานการณ์เบิกอุปกรณ์ 

ภำพที่ 7 หน้าจอจัดการประวัติการเบิกอุปกรณ์ 

จากภาพที่ 6 และภาพที่ 7 แสดงการท างานของผู้ดูแลระบบใน
การจัดการข้อมูลสถานะการเบิกอุปกรณ์ การจัดการข้อมูล
ประวัติการเบิกอุปกรณ์ 
5.2 ส่วนของพนักงำน 

ภำพที่ 8 หน้าจอกรอกข้อมูลการเบิกอุปกรณ์ 

ภำพที่ 9 หน้าจอกรอกข้อมูลการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

ภำพที่ 10 หน้าจอติดตามสถานการณ์ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

จากภาพที่ 8, 9 และภาพที่ 10 แสดงการท างานของพนักงานใน
ส่วนของหน้าจอการเบิกอุปกรณ์ หน้าจอการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
และหน้าจอติดตามสถานะการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ตามล าดับ 

606



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยระบบเบิกและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก พบว่า ข้อมูลการเบิกและซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ข้อมูลมีความ
ปลอดภัย และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ได้มากยิ่งขึ้น โดยระบบเบิกและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ กรณีศึกษา
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนี้ พัฒนาโดยใช้ภาษาพีเอชพี ร่วมกับ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล และบูตสแตรป ซึ่งรองรับการใช้งาน
บนอุปกรณ์หลายแพลตฟอร์ม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รวมทั้งอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่มี
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และ ไอโอเอส (iOS) ได้
โดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและ 
ผู้ใช้งานระบบ จ านวน 20 คนด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ผล
การประเมินประสิทธิภาพของระบบ พบว่า  
1) ด้านกระบวนการท างานของระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x̄= 3.96, S.D.=0.79) 
2) คุณภาพด้านเนื้อหาของระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( x̄ = 3.72, S.D.=0.66) และ
3) คุณภาพด้านการออกแบบระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( x̄ = 3.80, S.D.=0.75)
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการพัฒนาระบบออนไลน์ส าหรับการค้นหาเบอร์
โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เนื่องจากพนักงานและ
บุคคลทั่วไปมีความต้องการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจ านวนมาก ส่งผลให้การด าเนินงาน
ของโอเปอร์เรเตอร์รองรับไม่ทั่วถึง และเกิดความล่าช้าในการ
ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีงานเร่งด่วนภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
ด้วยเหตุนี้จึงได้ท าการพัฒนาระบบออนไลน์ส าหรับการค้นหา
เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยระบบที่
น าเสนอนี้พัฒนาด้วยภาษาพีเอชพีร่วมกับภาษาเอชทีเอ็มแอล
และบูตสแตรบในการตกแต่งส่วนของหน้าจอผู้ ใช้งาน  ใช้
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลในการจัดเก็บข้อมูล 

ค ำส ำคัญ: การค้นหาเบอร์โทรศัพท์, สถิติ, บริการเบอร์ฉุกเฉิน
ออนไลน์, บริการออนไลน์ของโรงพยาบาล, หมายเลขโทรศัพท์ 

ABSTRACT 
This article is an online system development for finding 
telephone numbers in Veteran hospitals. Since 
employees and individuals have a need to contact 
various departments within the veteran hospital 
Resulting in the operation of the operator not being 
thorough enough and delays in contacting various 
departments within the veteran hospital in the event 
of an emergency or an urgent job within the veteran 
hospital. Therefore an online system is developed for 
finding telephone numbers within a veteran hospital. 
The proposed system is developed in the language of 
PHP. Integrate with HTML and use MySQL database And 
bootstrap to decorate the user screen Use MySQL 
database to store data. 

Keywords: Telephone number search, Statistics, Online 
emergency number service, Online hospital service, 
Telephone number 
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1. บทน า
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกประกอบด้วยหนว่ยงานหลายหน่วยงาน  
ซึ่งแบ่งเป็นจ านวน 9 อาคาร 88 แผนก ดังนั้น บุคคลภายนอก
หรือพนักงานที่ไม่ทราบข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก หากต้องการติดต่อ
สอบถามหรือติดต่องานในหน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องติดต่อไปยัง
โอเปอร์เรเตอร์เพื่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อซึ่ง
บางครั้งเกิดการรอคิว ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการติดต่อหรือ
ประสานงาน ในกรณีที่เกิดเหตุเร่งด่วนหรือเหตุฉุกเฉินภายใน
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนา
ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแบบ
ออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อ และลดเวลาในการ
ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก  

ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์โดยทั่วไป ผู้ใช้งานสามารถ
เลือกค้นหาเบอร์โทรศัพท์ส าหรับติดต่อหน่วยงานภายในได้หลาย
วิธีที่ส าคัญมีดังนี้ วิธีแรกคือ การค้นหาโดยใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
ภายในโดยผู้ใช้งานระบุหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ  วิธีที่สองคือ 
การค้นหาเบอร์โทรศัพท์ผ่านข้อมูลที่ตั้งของหน่วยงาน โดย
ผู้ใช้งานสามารถระบุอาคารที่ต้องการ จากนั้นผู้ใช้งานสามารถ
เลือกชั้นและหน่วยงานที่ต้องการ เมื่อท าตามขั้นตอนด้วยวิธีแรก
หรือวิธีที่สองเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงเบอร์โทรศัพท์ส าหรับติดต่อ
หน่วยงาน โดยจะแสดงข้อมูลของหน่วยงานโดยละเอียดได้แก่ 
เบอร์โทรศัพท์ อาคาร ชั้น ชื่อแผนก และรูปภาพที่ตั้งของ
หน่วยงานที่ต้องการ ท าให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสอบถามหรือ
เดินทางไปยังหน่วยงานที่ต้องการได้ 

ผู้จัดท าได้น าเสนอการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาที่
เหมาะส าหรับผู้ใช้งานทั้งบุคคลภายนอกและภายในให้สอดคล้อง
กับความต้องการติดต่องานกับหน่วยงานภายในของโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก โดยได้พัฒนาให้สามารถสืบค้นข้อมูลเบอร์โทรศัพท์
ได้ทั้งสองวิธี ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลของหน่วยงานโดยละเอียด 
เช่น ที่ตั้ง อาคาร ชั้น ห้อง เป็นต้น โดยระบบที่น าเสนอนี้พัฒนา
ด้วยภาษาพีเอชพี ร่วมกับภาษาเอชทีเอ็มแอลและใช้ฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอล  

2. วัตถุประสงค์
โครงงานนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
1. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้งานในการค้นหาเบอร์
โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแบบออนไลน์ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภายใน
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
3. เพื่อเก็บสถิติการสืบค้นข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และสามารถน ามาวิเคราะหต์่อยอดได้ 

3. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   
3.1.1 ภาษาพีเอชพี (PHP language) 
PHP [1] ย่อมาจาก “Personal Hypertext Preprocessor” ซึ่ง
เป็นภาษาประเภทภาษาสคริปต์ที่ท างานแบบสคริปต์ด้าน
เซิร์ฟเวอร์ กระบวนการท างานจะท างานแบบโปรแกรมแปลค าสั่ง 
interpreter คือแปลภาษาทุกครั้งที่มีการเรียกใช้งานสคริปต์ 
จุดเด่นคือ ไม่ต้องน าไปประมวลผลใหม่เมื่อจะน าโปรแกรมไปใช้
งาน หรือจะอัพเดตเวอร์ชันของโปรแกรม สามารถอัพโหลดขึ้นไป
แทนที่ไฟล์เดิมแล้วใช้งานได้ และผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งาน
โปรแกรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ เช่น Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari เป็นต้น เพื่อ
น าข้อมูลมาแสดงผลบนหน้าจอของผู้ใช้งาน 

ตารางที่ 1 ค าสั่งภาษาพีเอชพเีบื้องต้น 
ค าสั่ง ค าอธิบาย 
$a = 1; การสร้างตัวแปร 
$a() = "…"; การสร้างตัวแปรอาเรย ์
echo '…'; ค าสั่งแสดงค่า 
print_r($a); ค าสั่งแสดงค่าในอาเรย ์
if($a>$b){…} ก าหนดเงื่อนไข 
strlen($a); ค าสั่งนับจ านวนตัวอักษรทั้งหมด 
round($a); ค าสั่งปัดค่าทศนิยม 
min($a); ค าสั่งหาค่าน้อยสุด 
max($a); ค าสั่งหาค่ามากสุด 
count($a); ค าสั่งนับค่าจ านวนอาเรย์ 
sort($a); ค าสั่งเรียงค่าจากน้อยไปมาก 
asort($a); ค าสั่งเรียงค่าจากมากไปน้อย 
time(); ค าสั่งเรียกค่าเวลาปจัจุบัน 
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3.1.2 ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML language) 
HTML [2]  คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ค าสั่ง
แท็ก (Tag) ในการก าหนดการแสดงผล ค าว่า HTML ย่อมาจาก 
Hypertext Markup Language โ ด ย  Hypertext ห ม า ย ถึ ง 
ข้อความที่ เชื่อมต่อกันผ่านลิ้ ง Markup language หมายถึง 
ภาษาที่ใช้ค าสั่งแท็ก ในการก าหนดการแสดงผลสิ่งต่างๆ ที่แสดง
อยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น ภาษา HTML จึงเป็นภาษาที่ใช้ค าสั่งแท็ก 
ในการก าหนดการแสดงผลเว็บเพจที่เชื่อมถึงกันใน Hyperspace 
ผ่าน Hyperlink 

ตารางที่ 2 ค าสั่งภาษาเอชทีเอ็มแอลเบื้องต้น 

ค าสั่ง ค าอธิบาย 
<br> ขึ้นบรรทัดใหม่ 
<hr> ขีดเส้นคั่น 
<b> ข้อความตัวหนา 
<u> ข้อความขีดเส้นใต ้
<l> ข้อความตัวเอียง 
<table> สร้างตาราง 
<tr> ก าหนดแถวในตาราง 
<th> ก าหนดหัวตาราง 
<td> ก าหนดคอลัมน์ในแถว 
<form> สร้างฟอร์ม 

3.1.3 บูตสแตรบ (Bootstrap) 
Bootstrap [3] คือ  ส่วนหน้าเว็บไซต์ที่สามารถมองเห็นได้ใน
เบราว์เซอร์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนการแสดงผลให้กับผู้ใช้ 
ซึ่งสามารถเข้ามาช่วยก าหนดกรอบการท างานของกลุ่มผู้พัฒนา
เว็บไซต์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถรองรับอุปกรณ์
หลากหลายรูปแบบ โดยมีรูปแบบการใช้งานเบื้องต้น ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการใช้งาน bootstrap 

3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
3.2.1 การพัฒนาระบบสมุดโทรศัพท์ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร  
การพัฒนาระบบสมุดโทรศัพท์ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร [4]  ซึ่งให้บริการผ่านสมาร์ทโฟน มีวัตถุประสงค์
เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานต่างๆ ผ่าน
ทางโทรศัพท์ของส านักงานฯ โดยให้บริการข้อมูลชื่อหน่วยงาน 
ชื่อผู้ รับบริการ หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลขโทรสารของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม
ได้จาก App Store ส าหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส และ Play 
Store ส าหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มาติดตั้งใช้งานบน
สมาร์ทโฟนและสามารถใช้งานโทรออกจากโปรแกรมได้โดยตรง 
ระบบที่พัฒนามีจุดเด่น คือ เขียนโปรแกรมชุดค าสั่ งด้วย
เทคโนโลยี Mobile Application แบบ Hybrid Application ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีข้ามแพลตฟอร์มด้วย เฟรมเวิร์ค Ionic ที่ได้รับ
ความนิยมสูง เนื่องจากการพัฒนาแอปพลิเคชันครั้งเดียวสามารถ
ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอสหรือระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ส่งผลให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา  
3.2.2 ระบบจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศพระบรมราโชวาท
และพระราชด ารัช 
ระบบจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศพระบรมราโชวาทและพระ
ราชด ารัช [5] มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างระบบดรรชนีสืบค้น
พระราชด ารัสฯ (2) พัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลเอกสารฉบับ
เต็ม (Full text) และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของบรรณารักษ์ที่
มีต่อระบบ โดยมีสมมติฐานคือ บรรณารักษ์มีความพึงพอใจใน
ทางบวก ผู้วิจัยพัฒนาระบบบนโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล 
CDS/ISIS for DOS ทดสอบกับบรรณารักษ์จ านวน 10 คนใน
ห้องสมุดที่สนใจน าฐานข้อมูลไปใช้งาน 4 แห่งด้วยแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า บรรณารักษ์มีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยใน
ระดับมากในทุกประเด็นคือ (1) การสร้างฐานข้อมูลคอลเลคชัน
พิเศษ (2) ระบบการสร้างข้อมูลเนื้อหาบันทึกในฐานข้อมูลด้วย
การแปลงผันข้อมูลน าเข้าจากแฟ้มข้อมูลข้อความ  (3) ระบบ
ดรรชนีและช่องทางการเข้าถึงข้อมูล (4) ระบบการสืบค้นข้อมูล
และ (5) ระบบการแสดงผลข้อมูลสอดคล้องกับสมมติฐาน โดย
ระบบนี้สามารถสืบค้นพระราชด ารัสฯ ได้อย่างรวดเร็วและ
แสดงผลข้อมูลสอดคล้องกับสมมติฐาน 

<meta charset="UTF-8"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, 
initial-scale=1"> 

<link rel="stylesheet" > 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน
4.1 ศึกษาข้อมูลการตดิต่อหน่วยงานภายในโรงพยาบาลทหาร
ผ่านศึก 
ผู้จัดท าได้ศึกษาวิธีการติดต่อหน่วยงานภายในโรงพยาบาลทหาร
ผ่านศึก โดยผู้จัดท าได้ท าการเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  การจัดเก็บข้อมูลเบอร์
โทรศัพท์ ที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ ระยะเวลาในการเปิด–ปิดท า
การของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  เพื่อน ามาวิ เคราะห์และ
ออกแบบระบบที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง และสามารถใช้งาน
ร่วมกับระบบการท างานเดิมได้ โดยใช้แผนภาพต่างๆ มาใช้ใน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
4.2 วิเคราะห์ระบบ 
การวิเคราะห์การท างานของระบบที่น าเสนอได้ใช้หลักการ
ออกแบบเชิงวัตถุเข้าช่วยออกแบบการวิเคราะห์การท างานของ
ระบบเป็นแผนภาพยูสเคสไดอะแกรม เพื่อใช้ในการอธิบายการ
ท างานของระบบ  

ภาพที่ 2 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use Case diagram) 

จากภาพที่ 2 ยูสเคสไดอะแกรม การวิเคราะห์ระบบค้นหาเบอร์
โทรศัพท์ออนไลน์ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก แสดงถึง
กิจกรรมการด าเนินงานของระบบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนตาม
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานของระบบ ดังนี้ 

1. ส่วนของพนักงาน/บุคคลภายนอก
       -   สามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องการ 
           ติดต่อได้      
       -   สามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ผ่านอาคารของหน่วยงานที่ 
           ต้องการติดต่อได้ 
       -   สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 
           ออนไลน์ได้ 
2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ
       -   สามารถเข้าสู่ระบบได้ 
       -   สามารถค้นหาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้อง 

 การได้ 
 -   สามารถจัดการข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานได้  
  -   สามารถเพิ่มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ ได้ 

       -   สามารถตรวจสอบสถิติการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของ 
           หน่วยงานภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้ 
4.3 ออกแบบระบบ 
จากการพัฒนาและออกแบบระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์ 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้ผลลัพธ์ ดังนี้ 

ภาพที่ 3 แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม  (ER Diagram)

จากภาพที ่3 อีอาร์ไดอะแกรมความสัมพันธข์้อมูลของตาราง
ต่างๆ จะใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 5 ตารางดังนี้ 
1. ตารางพนักงาน/ผู้ใช้งาน (user)
       ใช้เก็บรหัสของพนักงานและผู้ใช้งานทั่วไป 
2. ตารางผู้ดูแลระบบ (admin)

  ใช้เก็บชื่อของผู้ดูแลระบบ และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ 
3. ตารางห้อง (room)
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       ใช้เก็บเบอร์โทรศัพท์ ชื่อของแผนก รหัส ชื่อตึก ชั้น 
       และรูปภาพของหน่วยงาน 
4. ตารางค้นหา (search)
       ใช้เก็บเบอร์โทรศัพท์ และรหัสของพนักงาน 
5. ตารางสถิติ (tbl_income)
       ใช้เก็บรหัส รายละเอียด จ านวน และเวลา ของการสืบค้น 
       เบอร์โทรศัพท์ 
4.4 ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 
ผู้จัดท าได้ท าการทดสอบฟังก์ชันในการท างานของระบบในส่วน
การจัดการข้อมูลต่างๆ อาทิ ฟังก์ชันในการสืบค้นข้อมูล การเข้าสู่
ระบบ การแสดงข้อมูลของเบอร์โทรศัพท์  การแก้ไขข้อมูลเบอร์
โทรศัพท์ การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการสุ่มค้นหาข้อมูล
ของแผนกต่างๆ พบว่า ระบบแสดงต าแหน่งที่ตั้งและเบอร์โทร
แผนกได้ถูกต้อง 
4.5 จัดท าเอกสารและคู่มือการใช้งาน 
ผู้จัดท างานวิจัยได้ท าการจัดท าเอกสารและคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมส าหรับผู้ใช้งานระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์ 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่ อ ให้ผู้ที่ สนใจได้
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 

5. ผลการด าเนินงาน
จากการด าเนินงานพัฒนาระบบตามขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอน 
ศึกษาข้อมูลการสืบค้นเบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลทหาร
ผ่านศึก วิ เคราะห์และออกแบบระบบ ทดสอบและแก้ไข
โปรแกรม รวมทั้งจัดท าเอกสารคู่มือการใช้งาน โดยพัฒนา
โปรแกรมด้วยภาษาพีเอชพี ร่วมกับภาษาเอชทีเอ็มแอล และ
ใช้บูตสแตรบในการตกแต่งหน้าจอผู้ใช้งานรวมทั้งใช้โปรแกรม
จัดเก็บฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลในการจัดเก็บข้อมูล ได้ผลลัพธ์
ดังต่อไปนี้ 
5.1 การท างานหลักในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป 
ในส่วนนี้คือ หน้าจอการท างานของพนักงานและผู้ใช้งานทั่วไป 
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน สามารถค้นหาเบอร์
โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกที่ต้องการได้ ดังนี้ 

ภาพที่ 4 หน้าแรกของระบบค้นหาเบอร์โทรศัพทอ์อนไลน์กรณีศึกษา
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 

จากภาพที ่4 แสดงหน้าจอหลักของระบบ มีเมนูให้เลือก เช่น 
“ค้นหาเบอร์โทรศัพท์” “ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ผ่านอาคาร” 
“คู่มือการใช้งาน” เป็นต้น 

ภาพที่ 5 หน้าจอค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 

จากภาพที่ 5 หน้าจอค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู “ค้นหาเบอร์โทรศัพท์” ให้
ผู้ใช้งานเลือกแผนกที่ต้องการค้นหา จากนั้น กดปุ่มค้นหา 

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงเบอร์โทรศัพท์และสถานที่ 

จากภาพที่ 6 หน้าจอแสดงเบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก เม่ือผู้ใช้งานด าเนินการตามภาพที่ 5 ระบบจะแสดง
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ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อาคาร ล าดับชั้น ชื่อแผนก และรูปภาพ
สถานที่ของหน่วยงานที่ค้นหา 

ภาพที่ 7 หน้าจอค้นหาเบอร์โทรศัพท์แยกตามอาคาร 

เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู “ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ผ่านอาคาร” แล้วให้
ผู้ใช้งานเลือกอาคารที่ต้องการค้นหา ผลลัพธ์ได้ดังภาพที ่7 

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงชั้นของอาคารที่เลือก 

จากภาพที่ 8 แสดงรายชื่อชั้นตามอาคารที่ผู้ใช้เลือกไว้ตามภาพที่ 
7 เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกชั้นอาคารที่ต้องการค้นหา 

ภาพที่ 9 หน้าแสดงเบอร์โทรศัพท์ผ่านอาคาร 

จากภาพที่ 9 แสดงเบอร์โทรศัพท์ผ่านอาคาร เมื่อผู้ใช้ด าเนินการ
เลือกชั้น ระบบจะแสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของอาคารและชั้นที่
ผู้ใช้งานเลือก 
5.2 การท างานในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
ในส่วนนี้คือ หน้าจอการท างานของผู้ดูแลระบบ โดยผู้ดูแลระบบ
จ าเป็นต้องเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบ เช่น เพิ่มข้อมูลเบอร์
โทรศัพท์ ตรวจสอบสถิติ แก้ไขข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ดังนี้ 

ภาพที่ 10 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
ผู้ดูแลระบบต้องกรอกชื่อ และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน ดังภาพที่ 
10 จากนั้น กดปุ่มเข้าสู่ระบบ 

ภาพที่ 11 หน้าแรกของระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 
ภาพที่ 11 แสดงหน้าแรกของระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายใน
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เมื่อผู้ใช้ด าเนินการตามภาพที่ 10 
ระบบจะแสดงหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ โดยแสดงสถิติการใช้งาน
ระบบ โดยมีเมนูให้เลือก เช่น ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ เพิ่มเบอร์
โทรศัพท์ ออกจากระบบ เป็นต้น 
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ภาพที่ 12 หน้าจอเลือกค้นหาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 
จากภาพที่ 12 หน้าจอเลือกค้นหาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ เมื่อผู้ใช้
เลือกเมนูข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ระบบจะแสดงภาพอาคารให้ผู้ดูแล
ระบบเลือกอาคารที่ต้องการค้นหา และแสดงแถบรายการเลือก 
(Select box) เพื่อให้เลือกชื่อแผนกที่ต้องการค้นหา ผู้ดูแลระบบ
สามารถเลือกเมนูที่ต้องการได้ในหน้าจอนี ้

ภาพที่ 13 หน้าแสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท ์

ภาพที่ 14 หน้าจัดการข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 

ภาพที่ 13 แสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เมื่อผู้ใช้เลือกไอคอนเพิ่มเติม
ในคอลัมน์ที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลของคอลัมน์ที่เลือกโดย
แสดง อาคาร ชั้น ชื่อแผนก เบอร์โทรศัพท์และ รูปภาพ ส่วนภาพ
ที่ 14 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เมื่อผู้ใช้เลือก
ไอคอนเพิ่มเติมในคอลัมน์ที่ต้องการแก้ไขในภาพที่ 13 ระบบจะ

แสดงแบบฟอร์มแก้ไขของคอลัมน์ที่เลือกโดยแสดง อาคาร ชั้น 
ชื่อแผนก เบอร์โทรศัพท์ และรูปภาพ ให้ท าการแก้ไขข้อมูล 

ภาพที่ 15 หน้าเพิ่มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 

จากภาพที่ 15 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เมื่อผู้ใช้
เลือกเมนู “เพิ่มเบอร์โทรศัพท์” โดยระบบแสดงแบบฟอร์ม
ส าหรับเพิ่มข้อมูล อาคาร ชั้น ชื่อแผนก เบอร์โทรศัพท์ และ
รูปภาพ  

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยระบบบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์
กรณีศึกษาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก พบว่า สามารถสืบค้นข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ภายในได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และข้อมูลที่จัดเก็บ
มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยได้น าฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์ 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกใช้พัฒนาโดยภาษาพีเอชพี 
(PHP)  ควบคู่กับภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และบูตสแตรป 
ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลายแพลตฟอร์ม จึง
ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขององค์กรอีกด้วย  
 งานที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตเพื่อให้ระบบการ
ให้บริการระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์ กรณีศึกษา
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกใช้งานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้งาน
ภายในองค์กรที่มีหน่วยงานจ านวนมาก เป็นต้น  ซึ่งส่วนที่
สามารถพัฒนามี 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรกคือ การพัฒนาระบบเป็น
แอปพลิเคชันให้สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งในเครื่องของผู้ใช้งาน 
ส่วนที่สองคือ การพัฒนาระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ร่วมกับการใช้
แผนที่น าทางผู้ใช้งานไปยังจุดหมายที่ค้นหา 
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ระบบฝ่ายวิศวกรรม TR/Di  
TR/Di ENGINEERING SYSTEM 

อรพรรณ ผาสุก1, *สุชาดา ศรีชัย1 และ วันทนา ศรีสมบูรณ์1 

1สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
Emails: orphn.ps@gmail.com, suchadapsricahi@gmail.com, wantanasi@buu.ac.th 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากภายในฝ่ายวิศวกรรม TR/Di มีข้อมูลเอกสารจ านวน
มาก ท าให้ไม่สามารถจัดการเอกสารได้ตามที่ต้องการ ผู้พัฒนา
ซอฟต์แวร์ได้พัฒนาระบบฝ่ายวิศวกรรม TR/Di ส่วนงานการ
จัดการเอกสารแผนการจัดส่งเครื่องจักร โดยระบบที่ถูกพัฒนานี้
ประกอบด้วยการท างาน 2 มอดูล คือ มอดูลการจัดการเอกสาร
แผนการจัดส่งเครื่องจักร และมอดูลจัดการประเภทเครื่องจักร 
ซึ่งมีการพัฒนาโดยใช้ภาษา HTML, CSS, SQL, JavaScript และ 
PHP มีการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL และหลังจากที่พัฒนา
ระบบเสร็จสิ้น ระบบจะถูกน ามาให้บริการภายในฝ่ายวิศวกรรม 
TR/Di และภายในบริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพื่อลดการสูหหายของเอกสาร จัดการข้อมูล
เครื่องจักร อ านวยความสะดวกในการด าเนินการตรวจติดตาม
ภายใน และรวบรวมเอกสารการตรวจติดตามภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค ำส ำคัญ: การจัดการเอกสาร, เครื่องจักร, การตรวจติดตาม
ภายใน 

ABSTRACT 
In the TR/Di engineering department have a lot of 
document. Incapacitate to manage document as 
required. Software developer has developed TR/Di 
Engineering system machine shipment plan module. 
This system be compose one module is machine 
shipment plan module. The system was coded with 
programming languages are HTML, CSS, SQL, JavaScript, 
and PHP and manage data by MySQL after the system 
is complete will be serviced within the TR / Di 
engineering department and within the ROHM 
Integrated Systems (Thailand) Co.,Ltd. This system was 
developed to reduce the loss of documents, 
management machine information, to facilitate internal 
audit and collect internal audit documents efficiently. 

Keywords: Document management, Machine, Audit 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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1. บทน า
การจัดการเอกสารส าหรับการตรวจติดตามภายใน จัดท าขึ้นเพื่อ
ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ 
และคุณภาพตามที่บริษัทก าหนดไว้ โดยในการตรวจติดตาม
ภายในนั้นจ าเป็นจะต้องใช้ เอกสารแผนการจัดเครื่องจักร
ประกอบในระหว่างด าเนินการตรวจสอบด้วย เพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการท างานของเครื่องจักร 

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เ ป็ นบ ริ ษั ท สัหช าติ หี่ ปุ่ น ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า เ กี่ ย ว กั บ ชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายโคจิ คากิยามะ (MR.KOJI KAGIYAMA) 
เป็นประธานคนปัจจุบันของบริษัท โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท เช่น ไอซี  ( ICs) ทรานซิสเตอร์  (Transistor) ไดโอด 
(Diodes) รีซิสเตอร์ (Resistors) และแทนทาลัม (Tantalum) 
เป็นต้น ซึ่งจะเป็นสินค้าที่ส าหรับเทคโนโลยีไร้สาย การสื่อสาร 
และทางด้านยานยนต์ ได้มอบหมายให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนา
ระบบ ฝ่ายวิศวกรรม TR/Di ส่วนงานการจัดการเอกสารแผนการ
จัดส่งเครื่องจักร ซึ่งเป็นระบบจัดการเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลของ
เครื่องจักร และเอกสารแผนการจัดส่งเครื่องจักร โดยระบบนี้จะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส าหรับผู้ใช้งาน และส าหรับ
ผู้ดูแลระบบ โดยแต่ละส่วนจะมีการท างานที่แตกต่างกันไป 
ตามหน้าที่หรือบทบาทของผู้ใช้งานในแต่ละส่วน  

เนื่องจากฝ่ายวิศวกรรม TR/Di นั้นมีการตรวจติดตาม
ภายในเป็นประจ า ท าให้ในขณะที่ผู้ตรวจสอบคุณภาพของ
เอกสารประกอบการตรวจสอบไม่สามารถค้นหาเอกสารให้ได้
ทันที เนื่องจากเอกสารมีจ านวนมาก จึงท าให้ไม่สามารถค้นหา
เอกสารได้ในทันทีที่ผู้ตรวจสอบคุณภาพนั้นต้องการ และท าให้
เกิดยุ่งยากในการค้นหาเอกสาร เนื่องจากเอกสารไม่ได้จัดเก็บใน
สถานที่เดียวกัน ท าให้เสียเวลาในการค้นหาอีกด้วย ท าให้ทาง
ฝ่ายวิศวกรรม TR/Di ได้มอบหมายให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนา
ระบบฝ่ายวิศวกรรม TR/Di ส่วนงานการจัดการเอกสารแผนการ
จัดส่งเครื่องจักร เพื่ออ านวยความสะดวกในการค้นหาเอกสารได้
อย่างง่ายดาย โดยที่สามารถค้นหาเอกสารได้ทันที ไม่ต้องใช้
เวลานานในการค้นหาเอกสาร ท าให้สามารถท าการค้นหา
เอกสารได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเพิ่มเอกสารเพิ่มเติมได้ เป็น
การป้องกันเอกสารสูหหาย อีกทั้งยังอ านวยความสะดวกแก่การ
ค้นหายิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
เพื่อพัฒนาระบบฝ่ายวิศวกรรม TR/Di ช่วยอ านวยความสะดวก
ในการค้นหาเอกสารส าหรับตรวจติดตามภายใน ลดการสูหหาย
ของเอกสารและปัหหาการจัดเก็บเอกสาร ปรับเปลี่ยนเอกสารให้
มาอยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้สามารถจัดการ
ข้อมูลเครื่องจักรให้เป็นไปตามความต้องการ 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบฝ่ายวิศวกรรม TR/DI ส่วนงานการจัดการเอกสารแผนการ
จัดส่งเครื่องจักร เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเอกสาร 
และการเตรียมเอกสารในการตรวจติดตามภายใน ผู้ใช้งานจึงต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร 
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1) เครื่องจักร
“เครื่องจักร” หมายถึง สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น
ส าหรับใช้ก่อก าเนิดพลังงานเปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน ทั้งนี้
ด้วยก าลังน้ า ไอน้ า ลม กาาซไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน (จาก: พระราชบัหหัติโรงงาน พ.ศ. 
2535) [1] 

นอกจากนี้ เครื่องจักรถูกสร้างขึ้นมา เพื่อท าให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เช่น เครื่องโม่น้ านมถั่ว
เหลืองแยกกาก จะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ส าหรับแยกกากถั่วเหลือง
และน้ าถั่วเหลืองออกจากกัน เพื่อน าไปท าเป็นน้ าเต้าหู้ หรือ
เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ส าหรับการถนอมอาหารให้
สามารถอยู่ได้นาน โดยการไปท าลายเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุใน
การเกิดโรคทุกชนิด และเอนไซม์ที่ก่อท าให้อาหารมีความเสื่อม
เสีย เป็นต้น โดยเครื่องจักรที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมสามารถแบ่งประเภทของ
เครื่องจักรออกเป็น 3 ประเภดังนี้ 

1.1) เครื่องต้นก าลัง เป็นเครื่องจักรที่ใช้ผลิต หรือเปลี่ยน
พลังงานรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้
ส าหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เป็นต้น 

1.2) เครื่องส่งก าลัง คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส่งผ่านก าลังจากเครื่อง
ต้นก าลังไปใช้งานในส่วนถัดอื่นไป เช่น เพลา สายพาน โซ่ เฟือง 
ท่อลมอัดต่าง ๆ เป็นต้น 

1.3) เครื่องจักรท าการผลิต เป็นเครื่องจักรที่ใช้ส าหรับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วยเครื่องจักรที่แยกท างาน
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เฉพาะในแต่ละเครื่อง เช่น เครื่องเจาะ เครื่องอัด เครื่องตัด 
เครื่องกลึง เครื่องไส เป็นต้น และเครื่องจักรที่ออกแบบพิเศษเป็น
ลักษณะสายการผลิตที่ท างานต่อเนื่อง เช่น เครื่องรีดโลหะ เครื่อง
ผลิตท่อน้ า เครื่องผลิตขวดแก้ว เครื่องผลิตภาชนะพลาสติก 
เครื่องบรรจุอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าในส่วนของ
เครื่องจักรท าการผลิตนั้นใช้ในการผลิตจากวัตถุดิบหรือชิ้นงานให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ 

การใช้งานเครื่องจักรมาช่วยภายในโรงงาน หรืองาน
เกษตรกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือทุ่นแรง ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างแรงงาน และช่วยให้ในการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพเหมือนกันทุกผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันจะต้องมี
ปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร และควรความระมัดระวังในการใช้ 
เพราะสามารถท าให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 
2) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบันการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่จ าเป็น
ในการที่จะจัดเก็บเอกสาร เนื่องจากมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดเก็บเอกสาร และเพื่อมาช่วยในการแก้ไขปัหหาในการ
จัดเก็บเอกสารภายในหน่วยงาน [2] โดยก่อนที่ยังไม่มีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดเก็บเอกสารท าให้เกิดปัหหาในการ
บริหารจัดการเอกสาร คือ เอกสารเกิดความสูหหาย เอกสารมี
ความช ารุด มีความล่าช้าในการค้นหาเอกสาร และมีปัหหาใน
การจัดเก็บเอกสาร ซ่ึงการที่จะจัดบริหารจัดการเอกสารที่ดีได้นั้น 
จ าเป็นจะต้องมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการ
จัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การ
บริหารจัดการเอกสารมีประสิทธิภาพมนการจัดเก็บเอกสาร [3] 

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการเอกสารอิ เล็กทรอนิกส์
สามารถที่จะสามารถก าหนดเอกสารได้ว่าต้องการให้บุคคลใด
สามารถดูเอกสารได้บางในกรณีที่เอกสารไม่สามารถแสดงได้
ทั้งหมดทั้งภายในองค์กร 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
1) Visual Studio Code เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
(Coding) ซึ่งอ านวยความสะดวกได้อย่างดี เนื่องจากช่วยในเรื่อง
ของโครงสร้าง (Syntax) ของภาษาที่ก าลังพัฒนา ท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในเรื่องของโครงสร้างของภาษาน้อยลง  
2) XAMPP ส าหรับใช้ในจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
ภายในเครื่องของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์  โดยที่ไม่มีการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต (Internet) เนื่องจากภายในบริษัทมีข้อจ ากัดในการ
ใช้อินเทอร์เน็ต  
3) CodeIgniter เป็นเฟรมเวิร์ค (Framework) ถูกพัฒนาด้วย
ภาษา PHP โดยใช้ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งมีโครงสร้างแบบเอ็ม
วีซี (MVC: Model View Controller) เพื่อสะดวกต่อผู้พัฒนา
ซอฟต์แวร์ เพราะมีความเข้าใจง่ายให้ง่ายต่อการพัฒนาและแก้ไข 
4) phpMyAdmin เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้
ในการจัดการข้อมูลของฝ่ายวิศวกรรม TR/Di เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งการท างานนั้นจะใช้ภาษาพี
เอสพี (PHP) ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านหน้าเว็บ  

4. วิธีด าเนินการพัฒนา
ในการพัฒนาระบบฝ่ายวิศวกรรม TR/Di ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้
ประยุกต์ความรู้จากการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ร่วมกับกระบวนการพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่เกิดจากการประยุกต์
เทคนิคสกรัมและโครงสร้างอไจล์ (Agile) ซึ่งทางองค์กรเลือกใช้ 
ตลอดระยะเวลาการพัฒนาระบบถูกแบ่งการท างานออกเป็น 4 
sprints ระยะเวลา sprint ละ 4 สัปดาห์  

Sprints ที่ 1 จะเป็นการศึกษาเครื่องมือที่ในการพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งองค์กรเลือกใช้เครื่องมือที่ เป็น Open 
Source ทั้งหมด โดยน ากรอบการท างานที่เรียกว่า CodeIgniter 
มาใช้  ส าหรับภาษาที่ ใช้ ในการพัฒนาได้แก่  PHP, HTML, 
JavaScript และ CSS มีการน า Library มาใช้เพื่อให้การท างาน
รวดเร็วขึ้น เช่น Data table ส าหรับการท างานกับตาราง 
Hightchart ส าหรับสร้างกราฟ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้น าระบบ
จัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งสามารถแปลงข้อมูลให้อยู่ ใน
รูปแบบของ JSON Service เพื่อให้ยืดหยุ่นในการงานของลูกค้า
มากยิ่งขึ้น 

ส่วนใน Sprints ที่ 2 จะเป็นการออกแบบกระบวนการ
ท างานของระบบ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบประกอบด้วย 
Use Case Diagram, Use Case Description, ER-Diagram, 
Activity Diagram, และ Data Dictionary ตามความต้องการ
ของลูกค้า โดยการวิเคราะห์การท างานต่าง ๆ ของระบบฝ่าย
วิศวกรรม TR/Di ส่วนงานการจัดการเอกสารแผนการจัดส่ง
เครื่องจักรทั้งในเรื่องดูเอกสาร ซึ่งผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ
สามารถดูเอกสารได้ ในส่วนของการบริหารจัดการเอกสาร จะ
เป็นในส่วนของการเพิ่มเอกสาร แก้ไขเอกสาร และลบเอกสาร 
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นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการโฟลเดอร์ ซึ่งจะเป็นในส่วนของ
การสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ส าหรับการตรวจติดตามภายใน โดยผู้ดูแล
ระบบสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ แก้ไขโฟลเดอร์ และลบ
โฟลเดอร์ได้ โดยในส่วนของการจัดการเอกสาร และการจัดการ
โฟลเดอร์จะมีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะสามารถจัดการได้ 
เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดในการเตรียมเอกสารส าหรับ
การตรวจติดตามภายใน และป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีมาโจรกรรม
ข้อมูลขององค์กร ซึ่งจะแสดงด้วยแผนภาพยูสเคส ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 แผนภาพยูสเคสระบบฝ่ายวิศวกรรม TR/Di ส่วนงานการจัดการ
เอกสารแผนการจัดส่งเครื่องจักร 

การจัดการประเภทเครื่องจักร ผู้ดูแลระบบสามารถด าเนินการ
เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลของเครื่องจักรตามล าดับการเข้าถึง
ข้อมูลที่เป็นขั้นตอน โดยเรียงล าดับจากประเภทเครื่องจักรไป
จนถึงรายละเอียดของเครื่องจักร โดยบุคลากรภายในฝ่าย
วิศวกรรม TR/Di สามารถดูข้อมูลเครื่องจักรแบ่งตามประเภท
เครื่องจักร การท างานทั้งหมดหลัก ๆ ของมอดูลจัดการประเภท
เครื่องจักรจะแสดงดังภาพที่ 2 เป็นการแสดงภาพรวมของการ
ท างานภายในระบบฝ่ายวิศวกรรม TR/Di มอดูลจัดการประเภท
เครื่องจักร 

ภาพที่ 2 แผนภาพยูสเคสระบบฝ่ายวิศวกรรม TR/Di ส่วนงานจัดการ
ประเภทเครื่องจักร 

Sprints ที่ 3 และ Sprints ที่ 4 จะเป็นการพัฒนาระบบ และ
จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ 

5. ผลการด าเนินการ
ฝ่ายวิศวกรรม TR/Di ส่วนงานการจัดการเอกสารแผนการจัดส่ง
เครื่องจักร และส่วนงานจัดการประเภทเครื่องจักร โดยระบบจะ
แสดงหน้าจอแสดงรายการของเอกสารทั้งหมดของในแต่ละ
ประเภท และส่วนของการจัดการเอกสาร เพื่อจัดการกับข้อมูล
ของเอกสารในการตรวจติดตามภายใน ซึ่งมีการแบ่งส่วนการ
ท างานเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1) หน้าจอแสดงประเภทเอกสาร
ระบบแสดงประเภทเอกสารดังภาพที่ 2 ผู้ดูแลระบบสามารถ
เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการดูได้ ประเภทเอกสารมีทั้งหมด 6 
ประเภทดังนี้ 

1.1) Shipment Plan by ROHM 
1.2) Shipment Plan by RIST 
1.3) Turtel Chart 
1.4) Yearly Plan and Actual 
1.5) Training Plan and 
1.6) Machine List 

ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงประเภทเอกสาร 
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2) หน้าจอแสดง Dashboard
ระบบแสดง Dashboard ของเอกสารส าหรับการตรวจติดตาม
ภายในดังภาพที่ 3 เพื่อแสดงจ านวนทั้งหมดของเอกสารในแต่ละ
ประเภท และแสดงสัดส่วนของเอกสาร 

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดง Dashboard 

3) หน้าจอแสดงรายการเอกสาร
ระบบแสดงรายการเอกสารทั้งหมด เพื่อแสดงจ านวนทั้งหมดของ
เอกสาร และจัดการข้อมูลของเอกสาร ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถกด
ทีปุ่่มสัหลักษณ์รูปภาพดวงตาเพื่อดูเอกสาร หรือกดปุ่มสัหลักษณ์
รูปภาพแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อมูลเอกสาร หรือกดปุ่มสัหลักษณ์รูป 
ถังขยะเพื่อลบเอกสาร โดยในกรณีทีม่ีโฟลเดอร์อยู่ภายในเอกสาร 
จะไม่สามารถลบเอกสารนั้นได้  

นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังสามารถกดปุ่มสัหลักษณ์
รูปภาพเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มเอกสารได้ ซึ่งในกรณีที่เอกสาร
ที่ เ ลื อก เป็น เอกสารประ เภท Shipment Plan by ROHM, 
Shipment Plan by RIST แ ล ะ Yearly Plan and Actual
สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ที่ไว้ส าหรับการตรวจติดตามภายในได้ 
โดยการกดปุ่มสัหลักษณ์รูปภาพเอกสาร ซึ่งจะหน้าจอแสดง
รายการเอกสารจะแสดงดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงรายการเอกสาร 

4) หน้าจอแสดงรายการโฟลเดอร์
ระบบแสดงรายการโฟลเดอร์ทั้งหมด เพื่อแสดงจ านวนทั้งหมด
ของโฟลเดอร์ และจัดการโฟลเดอร์ โดยผู้ดูแลระบบสามารถกด
ปุ่มสัหลักษณ์รูปภาพลูกศรเพื่อดูเอกสารเพิ่มเติม หรือกดปุ่ม
สัหลักษณ์รูปภาพแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อมูลโฟลเดอร์ หรือกดปุ่ม
สัหลักษณ์รูปถังขยะเพื่อลบโฟลเดอร์ โดยในกรณีที่มีเอกสารอยู่
ภายในโฟลเดอร์ จะไม่สามารถลบโฟลเดอร์นั้นได้ 

นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบสามารถกดปุ่มสัหลักษณ์รูปภาพ
เครื่องหมายบวก เพ่ือเพิ่มโฟลเดอร์ได้ ซ่ึงหน้าจอแสดงรายการ
โฟลเดอร์จะปรากฏดังภาพที่ 5 

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงรายการโฟลเดอร์ 

5) หน้าจอแสดงการจัดการประเภทเครื่องจักร
ผู้ดูแลระบบสามารถท าการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลประเภท
เครื่องจักร โดยสามารถท าการเลือกสถานะการแสดงในส่วนของ
หน้าบุคลากรภายในฝ่ายวิศวกรรม TR/Di และสามารถเข้าสู่
หน้าจอของแพ็คเกจในแต่ละประเภท แสดงดังภาพที่ 6 หน้าจอ
การจัดการประเภทเครื่องจักร  
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ภาพที่ 6 หน้าจอจัดการประเภทเครื่องจักร 

6) หน้าจอแสดงการจัดการแพ็คเกจของเครื่องจักร
ข้อมูลแพ็คเกจจะแสดงตามประเภทของเครื่องจักรที่ผู้ดูแลระบบ
ท าการเลือกก่อนเข้าสู่หน้าจอแพ็คเกจ สามารถท าการเพิ่ม ลบ 
และแก้ไขข้อมูล เป็นการลบในรูปแบบเปลี่ยนสถานะเท่านั้น 
เนื่องจากต้องท าการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช้งานในฐานข้อมูล เมื่อผู้ใช้
ท าการเลือกประเภทเครื่องจักร และกดปุ่มสัหลักษณ์ลูกศรจะ
แสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 7 ซึ่งเป็นการแสดงหน้าจอในส่วนของ
การจัดการแพ็คเกจของเครื่องจักร 

ภาพที่ 7 หน้าจอจัดการแพ็คเกจของเครื่องจักร 

7) หน้าจอจัดการกระบวนการของเครื่องจักร
ในส่วนของข้อมูลกระบวนการของเครื่องจักรแสดงตามแพ็คเกจ
ของเครื่องจักรที่ผู้ดูแลระบบท าการเลือกก่อนเข้าสู่หน้าจอ
กระบวนการ สามารถท าการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูล เป็นการ
ลบในรูปแบบเปลี่ยนสถานะเท่านั้น เนื่องจากต้องท าการเก็บ
ข้อมูลที่ไม่ใช้งานในฐานข้อมูล เมื่อผู้ใช้ท าการเลือกแพ็คเกจของ
เครื่องจักร และกดปุ่มสัหลักษณ์ลูกศรจะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 

8 ซึ่งเป็นการแสดงหน้าจอในส่วนของการจัดการกระบวนการ
ของเครื่องจักร 

ภาพที่ 8 หน้าจอจัดการกระบวนการของเครื่องจักร 

8) หน้าจอจัดการหมวดหมู่ของเครื่องจักร
ผู้ดูแลระบบสามารถท าการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลกระบวนการ
เครื่องจักร โดยหน้าจอจะแสดงข้อมูลหมวดหมู่ของเครื่องจักรใน
แต่ละกระบวนการที่ผู้ดูแลระบบท าการเลือกข้อมูล แสดงดังภาพ
ที่ 9 เป็นหน้าจอการจัดการหมวดหมู่ของเครื่องจักร  

ภาพที่ 9 หน้าจอจัดการหมวดหมู่ของเครื่องจักร 

9) หน้าจอจัดการเครื่องจักร
การจัดการข้อมูลเครื่องจักรจะถูกด าเนินการโดยผู้ดูแลระบบ 
สามารถท าการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลเครื่องจักร ระบบจะ
แสดงข้อมูลเครื่องจักรตามการเลือกหมวดหมู่ของเครื่องจักร และ
สามารถเลือกเครื่องจักรเพื่อดูรายละเอียดของเครื่องจักรนั้น ๆ 
แสดงดังภาพที่ 10 เป็นการแสดงรายชื่อเครื่องจักร 

ภาพที่ 10 หน้าจอจัดการเครื่องจักร 
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10) หน้าจอจัดการรายละเอียดของเครื่องจักร
ส่วนของการจัดการรายละเอียดเครื่องจักรเป็นการจัดข้อมูลตาม
การเลือกเครื่องจักร โดยสามารถท าการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูล
รายละเอียดของเครื่องจักร แสดงดังภาพที่ 11 ซึ่งเป็นหน้าจอใน
ส่วนของการจัดการรายละเอียดของเครื่องจักร สามารถแก้ไข
ข้อมูลในส่วนของส่วนประกอบเครื่องจักร เครื่องมือของ
เครื่องจักร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร โดยการเลือก
แท็บด้านบนของหน้าจอ 

ภาพที่ 11 หน้าจอจัดการรายละเอียดของเครื่องจักร 

6. สรุปผลการด าเนินการ
การพัฒนาระบบระบบฝ่ายวิศวกรรม TR/Di ส่วนงานการจัดการ
เอกสารแผนการจัดส่งเครื่องจักร และส่วนงานจัดการประเภท
เครื่องจักร ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้พัฒนาระบบด้วยซอฟต์แวร์ที่
เป็นโอเพนซอร์ส (Open Source)  โดยในการพัฒนาระบบได้มี
การประยุกต์เทคนิคสกรัมและโครงสร้างอไจล์ (Agile) ซึ่งจะเริ่ม
ตั้งแต่การรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งาน ถัดมาท าการ
วิเคราะห์ความต้องการที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อน ามาพัฒนาระบบขึ้น 
และระบบไปยังเครื่องแม่ข่ายที่จะให้บริการระบบจริง 

ระบบระบบฝ่ายวิศวกรรม TR/Di ส่วนงานการจัดการ
เอกสารแผนการจัดส่งเครื่องจักรได้รับการยอมรับจากฝ่าย
วิศวกรรม TR/Di ในเรื่องของการส่งมอบซอฟต์แวร์ได้ตรงเวลา 
และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ซึ่งในกรณีที่พบปัหหา
ระหว่างการใช้งาน ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จะคอยติดตามปัหหา และ
แก้ไขปัหหาที่เกิดจากความผิดพลาดในการใช้งาน เพื่อท าให้
ระบบมีประสิทธิภาพ และท างานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งปรับปรุง
ระบบให้ตามความต้องการของลูกค้า 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาเว็บแอปพลเคชันศูนย์กลางการซื้อขายสุนัขสายพันธ์ุ
แท้ในครั้งน้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ส าหรับการซื้อขาย เพ่ือตรวจสอบการซื้อขายสุนัขที่มีความ
ปลอดภัย ลดการโกงการซื้อขายสุนัขและสะดวกรวดเร็วในการใช้
งานบนเว็บแอปพลิเคชัน(Web Application) และเพ่ือศึกษาการ
พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Visual Studio Code 
และภาษา Laravel 
 จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ ใช้ที่มี ต่อกาใช้งานเว็บแอปพลิเคชันศูนย์กลาง 
การซื้อขายสุนัขสายพันธ์แท้ พบว่า เว็บแอปพลิเคชันของเรา  
มีประโยชน์ในการช่วยเหลือให้ผู้ใช้ซื้อขายสุนัขได้อย่างปลอดภัย 
ลดปัญหาการโกงราคาของสุนัข ค่อนข้างดีและส่งผลต่อผู้ใช้ในวง
กว้าง เว็บแอปพลิเคชันมีระบบการท างานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ความสวยงาม , 
ความคิดสร้างสรรค์และความง่ายต่อการใช้งานน้ันอยู่ในเกณฑ์
ระดับปานกลาง  
 
ค ำส ำคัญ: สุนัขสายพันธ์ุแท้, ศูนย์กลางการซื้อขายสุนัข 
 

ABSTRACT 

The objective of this study is to implement a web 
application for trading purebred dogs. Also, making the 
trade to be secure and safe, reducing fraud trade. 

         The analysis of the results of user satisfaction 
questionnaire on D-market web application found that 
our web application is useful to help users buy and 
sell dogs safely. Reduce the problem of cheating dogs 
quite well and affecting a wide range of users. The 
web application has a complete system that meets 
the needs of the users. But the good-looking, 

creativity, and ease of use of the user interface are at 
a moderate level.  
 
Keywords: Purebred dog, Trading center 
  

1. บทน า 
ในปัจจุบันสุนัขนับเป็นส่วนหน่ึงที่เข้ามามีบทบาทต่อไลฟ์สไตล์
การด ารงชีวิตของมนุษย์ จากการที่สังคมไทยเริ่มมีความนิยม
ในการเลี้ยงสุนัข ท าให้การเลี้ยงสุนัขน้ันเสมือนเป็นเพ่ือนหรือ
เป็นเสมือนลูกทดแทน เป็นเพ่ือนแก้เหงา เป็นเพ่ือนเล่น ช่วย
คลายเครียดและคลายเหงา หรือเลี้ยงเพ่ือดูแลบ้าน เฝ้าบ้าน 
และเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดจากความรักในการเลี้ยงสุนัข โดยสุนัข
น้ันได้รับการยอมรับว่าเป็นเพ่ือนที่ดีที่สุดของมนุษย์   จึงท าให้
เกิดจ านวนผู้คนที่เลี้ยงสุนัขในประเทศไทยขยายตัวมากข้ึน  

แต่ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสุนัขจึงเปลี่ยนไป
กลายมาเป็นเลี้ยงสุนัขเพ่ือประโยชน์อื่นๆ เช่น เลี้ยงเพ่ือเอาไว้โชว์
ประกวด และเลี้ยงเพ่ือการขาย น้ันจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มีธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการขายสุนัขและได้รับอิทธิพลจากผู้คนมากข้ึน จึง
ท าให้สุนัขน้ันเป็นที่นิยมของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และมี
สถิติการจดทะเบียนสุนัขของสมาคมพัฒนาพันธ์ุสุนัข (ประเทศ
ไทย) The Kennel Club Of Thailand ซึ่งเป็นสมาคมผู้ให้การ
รับรองและจดทะเบียนสุนัขสมาคมเดียวในไทยที่ได้รับการรับรอง
ระดับสากล รับรองโดย FCI (Federation Cynologique 
Internationale) พบว่าในปีที่ผ่านมามีสุนัขเข้าจดทะเบียน
มากกว่า 100,000 ตัว ล่าสุด ในปี 2562 แล้วยังท าให้เป็นความ
ต้องการของตลาดเป็นจ านวนมากข้ึน จนท าให้เกิดเป็นฟาร์มสุนัข
ข้ึนมา จนกระทั้งเริ่มมีการเพาะพันธ์ุ คัดสรรพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุที่
สวย โครงสร้างสวยและขนสวย จนกลายเป็นฟาร์มข้ึนมาน้ันเอง 
แล้วท าให้เกิดการขายสุนัขผ่านทางออนไลน์ โดยการซื้อขายน้ัน
จะอยู่ที่การตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยเฉพาะ “การซื้อขาย
สุนัข” เห็นได้ชัดว่าในเวลาหลายปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ผู้เลี้ยงจ านวนไม่น้อยเริ่มแปรผันสู่ฟาร์มเพาะพันธ์ุมือ
อาชีพ  

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  

25 มม.จากขอบ 
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แต่การตกลงระหว่างการซื้อ-ขายน้ันท าให้ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งในด้านผู้ซื้อและผู้ขาย ด้านผู้ซื้อเจอปัญหาใน
การซื้อ ผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่มีศูนย์รวมในการซื้อ-ขายที่อ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งในเรื่องของการโพสต์ขาย การ
แสดงรายละเอียดของสุนัขที่ไม่เพียงพอในการซื้อ-ขาย ความไม่
น่าเชื่อถือในการซื้อ-ขาย ไม่มีความสะดวกรวดเร็วในการซื้อ-ขาย 
อีกท้ังยังต้องคอยตอบค าถามหลายๆ รอบ ท้ังภาพและวิดีโอ และ
ข้อมูลเก่ียวกับสุนัข และยังต้องโพสต์บ่อยๆ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค
เท่าน้ัน ที่เป็นกลุ่มของการขายสุนัข  

จากปัญหาดังกล่าวน้ีไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านผู้ซื้อ
และผู้ขายที่กล่าวมาน้ัน ทางผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะท าการพัฒนา
เว็บไซต์ ข้ึนมาเพ่ือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้ผู้ใช้ได้ตัดสินใจในการ
ซื้อขายสุนัขที่เป็นศูนย์รวมของสุนัขพันธ์ุต่างๆ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ แก่ทั้ ง ผู้ ซื้ อและผู้ ขายและ เ พ่ือการซื้ อขายที่ มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากย่ิงข้ึนของทั้งสองฝ่าย  

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 

คณะผู้จัดท าได้ท าการทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชันการซื้อขายสุนัข 
ซึ่งมีความใกล้เคียงกับเว็บแอปพลเคชันที่ก าลังจะท าไว้ 2 เว็บ
แอปพลิเคชันด้วยกัน คือ 
2.1 Kaidee 
 เว็บแอปพลเคชัน Kaidee เป็นเว็บแอปพลิเคชันแหล่ง
ซื้อ-ขายของมือสองและสัตว์เลี้ยง 
 

 
 ภาพที ่1 เมื่อเปิดใช้งาน เว็บแอปพลิเคชันมีการแสดง
รายการให้ผู้ใช้เลือก 30 รายการ เช่น ฟาร์ม คอมพิวเตอร์ 
รถยนต์ ฯเป็นต้น  
 

 
 ภาพที ่2 เมื่อเลือกรายการฟาร์มที่เว็บแอปพลิเคชันจะ
แสดงพันธ์ุสัตว์เลี้ยง 
 

 
 ภาพที่ 3 เมื่อเลือกคลิกที่รูปแมวจะแสดงข้อมูล
รายละเอียดของแมว ราคา สายพันธ์ุและรูปภาพ 
 
แหล่งที่มา 
https://www.kaidee.com/product-351564667 
 

หลังจากได้ทดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Kaidee 
แล้วพบว่า หน้าเว็บแอปพลิเคชันมีความสวยงาม มีการแยก
ประเภทและรายการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน มีการแจ้งเตือน มีการ
ซื้อ-ขายทั้งของมือสองและมือหน่ึง 
 
2.2 Shopee 
 เว็บแอปพลิเคชัน Shopee เป็นเว็บแอปพลิเคชันแหล่ง
ซื้อ-ขายของออนไลน์ 

 
ภาพที ่4 เมื่อเปิดใช้งานจะแสดงหน้าโฮมของเว็บ 

 

 
ภาพที่ 5 แนะน ารายการหรือหมวดหมู่ให้ผู้ใช้ 

 

 
ภาพที ่6 แสดงหน้ารายการสินค้าและรายละเอียดสินค้า 

 
แหล่งที่มา 
https://shopee.co.th/ 
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หลังจากได้ทดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน Shopee 
แล้วพบว่า หน้าเว็บแอปพลิเคชันมีความสวยงาม มีการแยก
ประเภทและรายการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน มีการแจ้งเตือน มีการ
ซื้อ-ขายทั้งของช้อปมอลและร้านค้าต่างๆ และยังมีระบบแท็กกิง
สามารถติดตามดูสินค้าได้ 
 

3. แผนการพัฒนาเว็บแอปพลเิคชัน 
แผนการด าเนินงานวิจัยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันศูนย์กลางการซื้อ
ขายสุนัขสายพันธ์ุแท้ ผู้จัดท าได้ก าหนดระยะเวลาและก าหนด
แผนการในการด าเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

 
ภาพที่ 7 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

 
3.1 เคร่ืองที่ใช้ในการพัฒนา 

3.1.1 Hardwareที่ใช้ในการพัฒนา 
- Notebook รุ่น Asus GL552VX-DM15 
- Processor Intel Core i7-6700HQ  
- จอภาพ NVIDIA GeForce GTX 950M  
- หน่วยความจ าหลัก 4 GB DDR4 
- 15.6 inch (1920x1080) Full HD IPS 
- DOS Operating System  
 

3.1.2 เคร่ืองมือด้านซอฟต์แวร์ 
- Visual Studio Code  
- Adobe XD น ำมำใช้ออกแบบหน้ำยูสเซอร์

อินเตอร์เฟส (User Interface ) 
 

3.1.3 ภาษาที่ใช้ในการพฒันา 
- Laravel 
- PHP  
- Bootstrap, CSS,  
- HTML 

 
 
 
 
 
 

3.2 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
 

Use Case Diagram 

 
ภาพที ่8 การวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบ Use case 

diagram 
 

Entity-Relationship Diagram 

 
ภาพที ่9 การวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบ ER diagram 

 
3.3 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 

ส่วนของระบบเว็บไซต์จะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่  
1 . ระบบสมาชิก 2 . ระบบข้อมูลPEDIGREE 3.ระบบการขาย  
4.ระบบการชื้อ 5.ระบบการให้คะแนน 6.ระบบการขนส่ง ดังน้ี  

1. ระบบสมาชิก  

 
ภาพที ่10 หน้าโฮม 

 

 
ภาพที ่11 เข้าสู่ระบบ 

 

625



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

 
ภาพที ่12 สมัครสมาชิก 

เว็บแอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชั่นให้ผู้ใช้ท าการลงทะเบียนและ
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
 

2. ระบบข้อมูลสุนัข (PEDIGREE)    

 
ภาพที ่13 หน้าจอการท างานหลัก 

 

 
ภาพที ่14 รายละเอียดข้อมูลสุนัข 

ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดสุนัข ค้นหาสุนัข ดูใบเพ็ด
ดีกรีสุนัข ดูสายพันธ์ุสุนัข 
  

2. ระบบการขาย 

 
ภาพที ่15 สุนัขทั้งหมด 
 

 
ภาพที่ 16 กรอกข้อมูลสุนัขของผู้โพสต์ 

ผู้ใช้ที่มีสถานะเป็นผู้ขายต้องท าการขอโพสต์และกรอกข้อมูลสุนัข
เพ่ือที่จะโพสต์ขายสุนัขตัวน้ัน 
 

3. ระบบการชื้อ 

 
ภาพที ่17 เพ่ิมสุนัขไปยังตระกร้า 

 

 
ภาพที ่18 กรอกข้อมูลช าระเงิน 

 

 
ภาพที่ 16 สถานะการซื้อ-ขาย 

ผู้ใช้ที่มีสถานะเป็นผู้ซื้อช าระเงินสามารถดูสถานะการซื้อ-ขาย
ของสุนัขตัวน้ัน 

 
4. ระบบการให้คะแนน 

 
ภาพที่ 17 ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด 

ผู้ดูแลระบบสามารถดูคะแนนผู้ใช้ได้ หากผู้ใช้ท าผิดกฏของทาง
เว็บหรือไม่ท าตามเงื่อนไขที่ก าหนดผู้ใช้จะถูกลบบัญชีการใช้งาน 
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5. ระบบการขนส่ง 

 
ภาพที ่18 การแจ้งจ่ายเงินและสถานะการขนส่งสุนัข 

ผู้ดูแลระบบจะสามารถตรวจสอบและเชค็สถานะการขนส่งสุนัข
ปัจจุบันเพ่ือตรวจสอบการโกงการซื้อขายสุนัข 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
ภาพที่ 19 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแบ่งการประเมินออกป็น  
5 หัวข้อ ดังน้ี 

- ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความแปลกใหม่ของเว็บแอป
พลิเคชันที่มีความแตกต่างหรือมีจุดเด่นจากเว็บแอปพลิเคชัน 

- ความง่าบในการใช้งาน หมายถึง การใช้งานของเว็บแอป
พลิเคชันไม่ยุ่งยากซับซ้อน เข้าใจง่าย ความสวยงามของ
โปรแกรม หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบของเว็บแอป
พลิเคขัน มีความน่าใช้งาน และรูปภาพต่างๆ มีความสวยงาม  

- ฟังก์ชันการท างานครบถ้วน หมายถึง เว็บแอปพลิเคขันมี
ระบบการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อย่าง
ครบถ้วน 

- ประโยช น์การ ใช้ ง าน หมายถึง   เ ว็บแอปพลิ เคชัน น้ี  
มปีระโยชน์ในการเป็นผู้ช่วยเหลือของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี 

 

 
ภาพที ่20 กราฟแสดงแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 
 จากการรวบรวมการประเมินความพึงพอใจจาก 
ผู้ประเมิน 25 คน ผลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสามารถสรุปได้ ดังน้ี 

- ด้านความคิดสร้างสรรค์ผู้ใช้ได้ประเมินออกมาเฉลี่ยที่ 
3.68 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง 

- ด้านความง่ายในการใช้งาน ผู้ใช้ได้ประเมินออกมาเฉลี่ยที่ 
3.80 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง 

- ด้านความสวยงามของโปรแกรม ผู้ใช้ได้ประเมินออกมา
เฉลี่ยที่ 3.48 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง 

- ด้านฟังก์ชันการท างานครบถ้วน  ผู้ใช้ประเมินออกมา
เฉลี่ยที่ 3.75 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง 

- ด้านประโยชน์การใช้งาน  ผู้ใช้ได้ประเมินออกมาเฉลี่ยที่ 
3.68 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง 
 

5. บทสรุป  
จากการวิเคราะห์ผลการออบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันศูนย์กลางการซื้อขายสุนัข
สายพันธ์แท้ พบว่า เว็บแอปพลิเคชันของเรา มีประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือให้ผู้ใช้ทีต้่องการซื้อขายสุนัขให้มีความปลอดภัย 
ความน่าเชื่อถือและลดปัญหาการโกงราคาของสุนัข ค่อนข้างดี
และส่งผลต่อผู้ใช้ในวงกว้าง  

เว็บแอปพลิเคชันมีระบบการท างานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ เน่ืองจาก
สามารถช่วยให้ผู้ใช้ที่ต้องการประโยชน์ต่างๆ ที่อ านวยความ
สะดวกในการซื้อขายสุนัขให้มีความปลอดภัย ของเว็บแอปพลิเค
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ชันไม่ว่าจะเป็นระบบสมาชิก ระบบข้อมูลสุนัข ระบบการขาย 
ระบบการซื้อ ระบบการให้คะแนนและระบบการขนส่ง 
 ความสวยงาม ความง่ายต่อการใช้งานและความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง อาจจะเป็นสาเหตุมากในแอป
พลเคชันมีสีสันค่อนข้างน้อย และมีฟังก์ชันที่หลากหลายท าให้
ยากต่อการใช้งานในช่วงแรกๆ 
 ซึ่งคณะผูจ้ัดท า ขอน้อมรับค าติชมต่างๆ และจะน ามา
ปรับปรุง พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ดีข้ึนในโอกาศต่อไป 
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ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 
ALUMNI INFORMATION SYSTEM OF 
BANSUANJANANUSORN SCHOOL 

ปิ่นอนงค์  ตะเพียนทอง1, *ชัยสิทธิ์ เส็งสูนย์1, ปฏิภาณ บุญสมพงษ์1, อภิชัย ตระหง่านศรี1 และปัณฑ์ชณิช  เพ่งผล1

1คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
Email:chaiyasitsengsoonfluk@gmail.com  

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 2) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยน าวงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC) มาใช้ รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบใช้
โปรแกรม Adobe Dreamweaver โดยใช้ภาษา PHP และใช้  
MySQL ในการพัฒนาฐานข้อมูลเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล แต่ละ
ส่วนของระบบมีการสนับสนุนกระบวนการท างาน และฟังก์ชันระบบ
การลงทะเบียนศิษย์เก่าออนไลน์อย่างเพียงพอ ผู้บริหารสามารถดู
รายงาน และใช้ประโยชน์เหล่านั้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจ 

ค ำส ำคัญ: ศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 

Abstract 
The purposes of this project were 1) to develop a 
design and development of Bansuanjananusorn 
School’s Alumni Information System, 2) to evaluate 
satisfaction of system by users. This system utilized the 
System Development Life Circle (SDLC) by using Adobe 
Dreamweaver program and PHP language. The system 
utilized MySOL as a database management systems. 
Each part of the program  supported the processes and 
function of the online Alumni registration. The manager 
can also view the reports and utilize them to aid 
decision making. 

Keywords: Ban Suan School alumni (Chan Anusorn) 

1. บทน า
ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนที่หลวงบ ารุงราช
นิยม (สูญ สิงคาลวณิช) กับนายวิชัย อูนากูล ได้ปรึกษากันว่า
น่าจะสร้างโรงเรียนขึ้นสักหลังหนึ่งในเนื้อที่ 8 ไร่ ใกล้กับสถาน
เปลื้องทุกข์ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาเนื่องจากวันหนึ่งคุณหลวง
บ ารุงราชนิยม ท่านได้ไปเยี่ยมท่านเจ้าคุณพระไพโรจน์ภัทรธาดา 
(จ ารัส นุตตานนท์) เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทารามผู้ที่นับถือ เห็นว่า
ก าลังมีการก่อสร้างโรงเรียน จึงปรารภว่า “อยากได้ยินเสียง ค้อน 
ตะปู ที่เปลื้องทุกข์บ้าง” พระไพโรจน์ภัทรธาดาถามว่า “จะสร้าง
โรงเรียนใช่ไหม ไม้ก็มี ช่างก็มี” หลังจากยื่นความจ านงต่อทาง
ราชการโดยร่วมกันบริจาคทรัพย์ 210 ,000 บาทเพื่อก่อสร้าง
โรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายแล้วพระไพโรจน์ก็รับ
ออกแบบแปลน และติดต่อช่ า งทอง เชื อน ไขรั ศมี  เป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยนายวิชัย อูนากูล เป็นตัว แทนซื้อของ 
ในขณะที่ก าลังก่อสร้าง นายเสริม วินิจฉัยกุล ซึ่งขณะนั้นด ารง
ต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ผ่านมาพบเห็น
การก่อสร้างเมื่อทราบว่าการก่อสร้างนั้นใช้เงินของหลวงบ ารุงราช
นิยมและลูกหลาน จึงได้ขอเงินจากราชการจ านวน 300 ,000 
บาท (สามแสนบาทถ้วน) มาช่วยเหลือและสร้างเป็นโรงอาหาร
ส าหรับการตั้งชื่อโรงเรียนนั้น พระไพโรจน์ฯ ได้ตั้งชื่อว่า “จั่น
วิทยา” แต่หลวงบ ารุง ราชนิยม ได้เรียนว่าน่าจะตั้งชื่อ “จั่น
อนุสรณ์” เพื่อเป็นการร าลึกถึงคุณยายจั่น สืบสงวน ผู้เป็นย่าทวด
ของท่าน และเลี้ยงดูท่านมา โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายแบบ 012 
โดยเปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพียง 1 ห้องเรียนก่อน 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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และได้อาศัยศาลาของหลวงบ ารุงราชนิยม ซึ่งเป็นผู้บริจาคทรัพย์
และที่ดินเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเพราะอาคารเรียนก าลัง
ก่อสร้าง ซึ่งเปิดเรียนวันแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2509 มี
นักเรียน 9 คน โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ท าพิธีเปิดอาคาร
เรียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2511 โดยหม่อมหลวงปิ่น
มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเป็น
ประธาน โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เป็นทางการ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านสวน (จั่น
อนุสรณ์)  ผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้   
 พลกฤต จันดา (2551 , หน้า 14)  ได้ท าการพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่า สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการจองห้องพักโรงแรม 
อ านวยความสะดวกในการจักการระบบจองห้องพักโรงแรม 
เพราะปัจจุบันนี้ระบบอินเทอร์เน็ตก็เข้ามามีบทบาทและมี
ความส าคัญอย่างอย่างต่อชีวิตประจ าวัน ของมนุษย์อย่างมาก
แทบจะเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ซึ่งอินเทอร์เน็ตนี้เป็นระบบ
เครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก และเป็นแหล่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดที่สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้ ท าให้เกิดการประมวลผลข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin สุพิชญาย์ เตชะธิติธนวงศ์ 
(2548, หน้า 6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ พัฒนาระบบ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
โดยใช้หลักการของวงจรพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle: SDLC) ขั้นตอนในการพัฒนาระบบประกอบด้วย 
การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้าง การพัฒนา 
และการทดสอบระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้บริหาร จ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศิษย์เก่า จ านวน 1 
คน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ ภาษา 
HTML (Hyper Text Markup Language) และโปรแกรม PHP 
(Professional Home Page) เพื่อประยุกต์สร้างเว็บเพจ ใช้
โปรแกรม MySQL ติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูล ส่วนเครื่องมือที่ใช้
ประเมินความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
ระบบ   
 พรสวรรค์  จันทะคัด (2548, หน้า 4) การพัฒนาระบบ
สารสนเทศศิษย์เก่าบนอินเทอร์เน็ต การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่าบนอินเทอร์เน็ต
โดยกระบวนการพัฒนาระบบใช้กระบวนการ SDLC (System 
Development Life Cycle) ใช้ Joomla  เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา และใช้  MySQL จัดการระบบฐานข้อมูล ระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้ได้ออกแบบให้สามารถ เพิ่ม แก้ไข ปรับปรุง ลบ และ
ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบได้การทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้น
ใช้กระบวนการ Acceptance Testing ซึ่งประกอบด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Beta Testing   
กลุ่มตัวอย่างเป็นศิษย์เก่าจ านวน 30 คนเป็นผู้ใช้ และประเมิน
ประสิทธิภาพ ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) ผลการประเมินระบบที่พัฒนาและ
ออกแบบโดยผู้วิจัยพบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ “ดี” 
สามารถน าไปใช้เป็นระบบสารสนเทศศิษย์เก่าระบบหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ศิษย์เก่า หมายถึง นักเรียนเก่า หรือนิสิตเก่า หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว ในแต่ละปีสถานศึกษาจะมีผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ออกไปศึกษาต่อที่อื่น หรือไปประกอบอาชีพ ทั้งอยู่ในชุมชน และ
นอกชุมชน บางคนรับราชการ บางคนประกอบธุรกิจค้าขาย บาง
คนเป็นนักการเมือง หรือท าไร่ ท านา ท าสวน บ้างก็มีครอบครัว 
มีบุตรหลานส่งเข้ามาเรียนในโรงเรียนที่ตนเคยเรียนอยู่ และบาง
คนก็กลับมาเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนที่ตนเคยเรียน ดังนั้น ศิษย์
เก่ากับโรงเรียน จึงอยู่ใกล้ชิดกันโดยตลอด ไม่สามารถแยกออก
จากกันได้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า 
เป็นงานส าคัญงานหนึ่งที่โรงเรียนต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ศิษย์ผู้นั้นจบออกจากโรงเรียนไป โดยผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทุกคน ต้องตระหนักถึงความส าคัญของการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า ทุกคนต้องมีความรู้
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ความเข้าใจในความส าคัญหรือจุดมุ่ งหมายของการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์ เก่า ขอบข่ายการ
ด าเนินงาน กระบวนการท างาน แนวการด าเนินงาน และคุณค่าที่
จะได้รับจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า
ร่วมกัน  
 อนวัช  มีเคลือบ (2560 , หน้า 6) กล่าวว่า ศิษย์เก่า ท า
หน้าที่เหมือนกับกระจกที่สื่อความหายสะท้อนไปยังสถาบัน 
“ความเป็นศิษย์เก่า” จึงเปรียบเสมือน สถาบันการศึกษาเคลื่อนที่ 
เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสถาบัน ศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษาที่
ป ร ะสบความส า เ ร็ จ ในชี วิ ต และกา รท า ง าน  จ ะท า ให้
สถาบันการศึกษามีชื่อเสียงตามไปด้วย ดังนั้น ส่วนหนึ่งของความ
เชื่อถือในชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา จึงได้มาจากความส าเร็จ
ของศิษย์เก่า  
 อ านวย   เดชชั ยศรี  (2542, หน้ า  12) กล่ า วว่ า  กา ร
ลงทะเบียนเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ลงทะเบียนมีที่จัดเก็บ
ข้อมูลที่ปลอดภัย ยากต่อการสูญหาย และสามารถเรียกกลับมาดู
ข้อมูล แก้ไขข้อมูลได้  
2.3  ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
ภาษาที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่า โรงเรียน
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการ
ท างานมีข้อมูล ดังนี้ 

1. PHP (Professional Home Page: PHP) เป็นการ
เขียนค าสั่งหรือโค้ดโปรแกรมที่เก็บ และท างานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
(Server-Side Script) ซึ่งรูปแบบในการเขียนค าสั่งการท างานนั้น
จะมีลักษณะคล้ายกับภาษา Perl หรือภาษา C และสามารถที่จะ
ใช้ร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถของ 
PHP นั้นสามารถที่จะท างานเกี่ยวกับ Dynamic Web ได้ทุก
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลจัดการระบบฐานข้อมูลระบบ
รักษาความปลอดภัยของ Web Page การรับส่ง Cookies เป็น
ต้น เริ่มต้นของ โปรแกรม PHP ด้วยแท็ก PHP เป็น สคริปต์แบบ 
Embedded สามารถแทรกร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างอิสระ
และหากเราพัฒนาโค้ดไว้ในรูปแบบของ Class ที่เขียนขึ้นเพียง
ครั้งเดียวแล้วเรียกใช้งานได้ตลอดท าให้สะดวกและรวดเร็วต่อการ
พัฒนา (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2552)  

2.4  โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
1. Adobe Dreamweaver CS6 โปรแกรมสร้างเว็บ

เพจแบบเสมือนจริงของค่าย Adobe ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ต้องการสร้าง
เว็บเพจไม่ต้องเขียนภาษา HTML หรือเขียนโปรแกรมเอง 
โปรแกรม Dreamweaver มีฟังก์ชันที่ท าให้ผู้ใช้สามารถจัดวาง
ข้อความ รูปภาพ ตารางฟอร์ม วิดีโอ รวมถึง องค์ประกอบอื่น ๆ 
ภายในเว็บเพจได้อย่างสวยงามตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยไม่ต้องใช้
ภาษาสคริปต์ ที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนแต่ก่อน ซึ่งโปรแกรม 
Adobe Dreamweaver ในระบบปฏิบัติการ แมคอินทอช และ
ไมโครซอฟท์ วินโดว์ ยังสามารถท างานบนระบบปฏิบัติการแบบ
ยูนิกซ์ได้ (พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, 2556) 

2. เอ็กซ์แอมป์ (Xampp) เป็นโปรแกรม Apache web
server ไว้จ าลอง web server เพื่อไว้ทดสอบสคริปหรือเว็บไซต์
ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะ
มาพร้อมกับ PHP ภาษาส าหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นที่เป็นที่
นิ ยม , MySQL ฐานข้ อมู ล , Apache จะท าหน้ าที่ เ ป็ น เ ว็ บ
เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์ ,  Perl  อี ก ทั้ ง ยั ง ม า พ ร้ อ ม กั บ  OpenSSL, 
phpMyadmin (ระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื่อ
ใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลสนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ 
SQLite โปรแกรม Xampp จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Zip, tar, 
7z หรือ exe โปรแกรม Xampp อยู่ภายใต้ใบอนุญาตของ GNU 
General Public License แต่บางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
เรื่องของลิขสิทธิ์ในการใช้งาน จึงควรติดตาม และตรวจสอบ
โปรแกรมด้วย (ชยันต์ นันทวงศ์, 2552) 

3. โลเคิลโฮสต์ (Localhost) คือเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี localhost จะเป็นทั้งเครื่อง 
Server และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในเวลาเดียวกัน โดย
เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมี localhost อยู่แล้วเมื่อเรามี
การติดตั้ง Server จ าลองเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็จะ
สามารถเรียกใช้งาน localhost ผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ได้ โดย
ใส่ URL ว่า http://127.0.0.1 สาเหตุส าคัญที่ต้องมี Localhost 
ก็เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ (พรทิพย์ โต๊ะระหมาน, 2542) 
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2.5. ระบบจัดการฐานข้อมูล 
การพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านสวน (จั่น
อนุสรณ์) ในการจัดฐานข้อมูล ดังนี้ 

ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเป็นซอฟต์แวร์โอเพน-ซอร์ส มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีความสามารถในการจัดการกับฐานข้อมูลด้วยภาษา 
SQL อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการท างานที่ต้องใช้
ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้
ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ท างานร่วมกับ
เครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์
ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php 
ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับ
โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวล
เบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรม
ถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่
หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนท์ซอร์ส (Open 
Source) ที่ถูกน าไปใช้งานมากที่สุดโดยมีทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี 
และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ 
2.6. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
Note book ยี่ห้อ Lenovo CPU: Intel Celeron N3060 RAM: 
4 GB 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านสวน (จั่น
อนุสรณ์) ได้น าวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle) หรือ SDLC มาปรับใช้โดยมี 6 ขั้นตอนในการพัฒนา
ระบบ ดังนี้  

1. ก า ร ก า ห น ด แ ล ะ เ ลื อ ก โ ค ร ง ก า ร  ( System
Identification and Selection) 

2. การ เ ริ่ มต้ นและวางแผนโครงการ  ( System
Initiation and Planning) 

3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
4. การออกแบบระบบ (System Design)
5. ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ  ( System

Implementation) 

6. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance)
3.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านสวน (จั่น
อนุสรณ์) โดยมีขอบเขตการด าเนินงานดังนี้ 

1. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน
  1.1 ข้อมูลจังหวัด 
  1.2 ข้อมูลโรงเรียน 
 1.3 ข้อมูลระดับชั้น 
  1.4 ข้อมูลข่าวกิจกรรม 
  1.5 ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

2. การลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
3. การลงทะเบียนกิจกรรม
4. การจัดการข้อมูลการช าระเงินและ
ออกใบเสร็จ 

  4.1 ข้อมูลการช าระเงิน 
  4.2 ข้อมูลยืนยันการช าระเงิน 
  4.3 ข้อมูลใบเสร็จการช าระ  

เงิน 
5. การวิเคราะห์และออกรายงาน

  5.1 รายงานศิษย์เก่าที่มา 
ลงทะเบียน 

  5.2 รายงานผู้ลงทะเบียนแยก 
ระดับชั้น 

  5.3 รายงานผู้ลงทะเบียนเข้า 
        ร่วมกิจกรรม 

แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 แผนภาพบริบท หมายถึง แผนภาพการแสดงกระแสข้อมูล
ระดับบนสุดที่ แสดงภาพรวมการท างานของระบบ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งแสดงขอบเขต
การท างานของการไหลของข้อมูลระหว่างกระบวนการท างาน
ย่อยของการพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านสวน 
(จั่นอนุสรณ์) ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงาน
ดังนี้ 

1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ในการ
บันทึก แก้ไข ลบ เพิ่มเติมข้อมูลในระบบ 
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2. ผู้ใช้งาน (User) คือ ผู้ที่มาลงทะเบียนกรอกข้อมูล
เพื่อแสดงตัวว่าเป็นศิษย์เก่า โดยจะให้ข้อมูลส่วนตัวรวมทั้ง
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ทางระบบได้ระบุไว้ 

3. ผู้บริหาร (Manager) คือ ผู้ที่ สามารถเรียกดู
รายงานต่าง ๆ ที่เก็บข้อมูลไว้ในระบบได้ เช่น รายงานข้อมูลศิษย์
เก่าที่มาลงทะเบียน รายงานผู้ลงทะเบียนแยกระดับชั้น เป็นต้น 

A
ผู้ดูแลระบบ

0
ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ)์ 

U
ผู้ใช้งาน

M
ผู้บริหาร

ข้อมูลจังหวัด
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลระดับช้ัน
ข้อมูลข่าวกิจกรรม
ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

ข้อมูลการช าระเงิน

รายงานผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
รายงานผู้ลงทะเบียนแยกระดับช้ัน
รายงานข้อมูลศิษย์เก่าท่ีมาลงทะเบียน

ข้อมูลการลงทะเบียนศิษย์เก่า
ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อมูลการช าระเงิน

รายละเอียดการลงทะเบียนศิษย์เก่า
รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
สถานะการช าระเงิน

ยืนยันการช าระเงิน

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) 
 แผนภาพกระแสข้อมูล คือ แผนภาพแสดงการไหลของ
ข้อมูลระหว่างกระบวนการท างานเพื่อแสดงรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของการพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่า โรงเรียน
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  โดยมีการน าแผนภาพบริบทที่เป็น
ภาพรวมของการท างานน ามาขยายแสดงถึงแฟ้มรายละเอียดใน
การท างานที่มีล าดับขึ้น โดยแสดงให้เห็นเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1.0
 จัดการข้อมูลพื้นฐาน 

ผู้ดูแลระบบ

2.0
 จัดการข้อมูลลงทะเบียน

ศิษย์เก่า 
ผู้ใช้งาน

3.0
 จัดการข้อมูลลงทะเบียน

กิจกรรม 

4.0
 จัดการข้อมูลการช าระเงิน

และออกใบเสร็จ 

5.0
 การวิเคราะห์และออกรายงาน 

ผู้ใช้งาน

ผู้บริหาร

ข้อมูลจังหวัด

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลระดับช้ัน

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

ข้อมูลการลงทะเบียนศิษย์เก่า

รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนศิษย์เก่า

ข้อมูลการลงทะเบียนข่าวกิจกรรม

ข้อมูลการช าระเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

รายงานรายการลงทะเบียนศิษย์เก่า

รายงานผู้ลงทะเบียนแยกระดับชั้น

รายงานรายการลงทะเบียนกิจกรรม

ข้อมูลการช าระเงิน

รายละเอียดข้อมูลการช าระเงิน

ข้อมูลการลงทะเบียนศิษย์เก่า

ข้อมูลจังหวัด

รายละเอียดข้อมูลจังหวัด

ข้อมูลโรงเรียน

รายละเอียดข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลระดับช้ัน

รายละเอียดข้อมูลระดับช้ัน

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลข่าวและกิจกรรม

D1:ข้อมูลจังหวัด

D2:ข้อมูลโรงเรียน

D3:ข้อมูลระดับช้ัน

D4:ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม

D8:ข้อมูลการช าระเงิน

D3:ข้อมูลระดับช้ัน

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน D5:ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

D1:ข้อมูลจังหวัด

D3:ข้อมูลระดับช้ัน

D6:ข้อมูลศิษย์เก่า

ข้อมูลจังหวัด

ข้อมูลระดับช้ัน

รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนศิษย์เก่า

รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนข่าวกิจกรรม

D6:ข้อมูลศิษย์เก่า

D4:ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม

D7:ข้อมูลการลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม

ข้อมูลการลงทะเบียนศิษย์เก่า

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม

ข้อมูลการลงทะเบียนข่าวสารกิจกรรม

รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน
ข่าวสารกิจกรรม

D6:ข้อมูลศ ิษย์เก่า
ข้อมูลการลงทะเบียนศิษย์เก่า

ข้อมูลระดับช้ัน

D7:ข้อมูลการลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรมรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน

ข่าวสารกิจกรรม

D4:ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมรายละเอียดข้อมูลข่าวและกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ยืนยันการช าระเงิน

แจ้งการช าระเงิน

สถานะการช าระเงิน D8:ข้อมูลการช าระเงิน

ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) 

ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (E-R diagram) 
       แผนภาพแสดงความสัมพันธ์  เป็นแผนผังแสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบ และแสดงถึง
ข้อมูลที่ใช้ในระบบทั้งหมด ซ่ึงในการพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์
เก่า โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  มีตารางข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
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1.0
 จัดการข้อมูลพื้นฐาน 

ผู้ดูแลระบบ

2.0
 จัดการข้อมูลลงทะเบียน

ศิษย์เก่า 
ผู้ใช้งาน

3.0
 จัดการข้อมูลลงทะเบียน

กิจกรรม 

4.0
 จัดการข้อมูลการช าระเงิน

และออกใบเสร็จ 

5.0
 การวิเคราะห์และออกรายงาน 

ผู้ใช้งาน

ผู้บริหาร

ข้อมูลจังหวัด

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลระดับช้ัน

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

ข้อมูลการลงทะเบียนศิษย์เก่า

รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนศิษย์เก่า

ข้อมูลการลงทะเบียนข่าวกิจกรรม

ข้อมูลการช าระเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

รายงานรายการลงทะเบียนศิษย์เก่า

รายงานผู้ลงทะเบียนแยกระดับชั้น

รายงานรายการลงทะเบียนกิจกรรม

ข้อมูลการช าระเงิน

รายละเอียดข้อมูลการช าระเงิน

ข้อมูลการลงทะเบียนศิษย์เก่า

ข้อมูลจังหวัด

รายละเอียดข้อมูลจังหวัด

ข้อมูลโรงเรียน

รายละเอียดข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลระดับช้ัน

รายละเอียดข้อมูลระดับช้ัน

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลข่าวและกิจกรรม

D1:ข้อมูลจังหวัด

D2:ข้อมูลโรงเรียน

D3:ข้อมูลระดับช้ัน

D4:ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม

D8:ข้อมูลการช าระเงิน

D3:ข้อมูลระดับช้ัน

ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน D5:ข้อมูลผู้ใช้ระบบ

D1:ข้อมูลจังหวัด

D3:ข้อมูลระดับช้ัน

D6:ข้อมูลศิษย์เก่า

ข้อมูลจังหวัด

ข้อมูลระดับช้ัน

รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนศิษย์เก่า

รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนข่าวกิจกรรม

D6:ข้อมูลศิษย์เก่า

D4:ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม

D7:ข้อมูลการลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม

ข้อมูลการลงทะเบียนศิษย์เก่า

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม

ข้อมูลการลงทะเบียนข่าวสารกิจกรรม

รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน
ข่าวสารกิจกรรม

D6:ข้อมูลศ ิษย์เก่า
ข้อมูลการลงทะเบียนศิษย์เก่า

ข้อมูลระดับช้ัน

D7:ข้อมูลการลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรมรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน

ข่าวสารกิจกรรม

D4:ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมรายละเอียดข้อมูลข่าวและกิจกรรม

ผู้ดูแลระบบ

ยืนยันการช าระเงิน

แจ้งการช าระเงิน

สถานะการช าระเงิน D8:ข้อมูลการช าระเงิน

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (E-R diagram) 

4. ผลการด าเนินงาน
4.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
หน้าจอเข้าสู่ระบบ  
 เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดการล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้
Username และ Password เพื่อท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

ภาพที่ 1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

หน้าจอเมนูหลัก   
เป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการค้นหา
แก้ไขข้อมูล ตั้งค่าข้อมูล และการออกรายงาน 

ภาพที่ 2 หน้าจอเมนูหลัก  

หน้าจอจัดการข้อมูลศิษย์เก่า  

หน้าจอจัดการข้อมูลศิษย์เก่า เป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียดใน
การค้นหาข้อมูลศิษย์เก่า โดยการกรอกรหัส หรือชื่อศิษย์เก่า ก็จะ
แสดงรายละเอียดศิษย์เก่าที่ค้นหา และสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลได ้

ภาพที่ 3 หน้าจอจัดการข้อมูลศิษย์เก่า 

หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ  
หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ เป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียด
ในการค้นหาข้อมูลผู้ดูแลระบบ โดยการกรอกรหัสหรือชื่อผู้ดูแล
ระบบ ก็จะแสดงรายละเอียดผู้ดูแลระบบที่ค้นหา 

ภาพที่ 4 หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ  

หน้าจอจัดการข่าวสารและกิจกรรม 
หน้าจอจัดการข่าวสารและกิจกรรม เป็นหน้าจอที่แก้ ไข
รายละเอียดข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่จะแสดงให้ผู้เข้าใช้เห็น 
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ภาพที่ 5 หน้าจอจัดการข่าวสารและกิจกรรม 

หน้าจอจัดการสถานะการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม   

หน้าจอจัดการสถานะการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นหน้าจอ
ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
และเปลี่ยนสถานะในการ 
ลงทะเบียนได้ 

ภาพที่ 6 หน้าจอจัดการสถานะการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

หน้าจอแสดงข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
หน้าจอแสดงข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นหน้าจอที่
แสดงผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าไปเปลี่ยนข้อมูล
และออกรายงานได้ 

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

4.2 ส่วนของผู้ใช้งานระบบ 
หน้าจอสมัครสมาชิก 

 หน้าจอจัดการสมัครสมาชิก เป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียด
การสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ โดยผู้ ใช้กรอกข้อมูล ดังนี้  รหัส
ประชาชน รหัสนักเรียน อีเมล ระดับชั้นที่จบการศึกษา รหัสผ่าน 

ภาพท่ี 8 หน้าจอหน้าจอสมัครสมาชิก 

หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว   

หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เป็นหน้าจอที่สามารถเพิ่ม แก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ใช้งานระบบ เพื่อเป็นการ 
เก็บข้อมูลไว้กับสถานศึกษา 

ภาพที่ 9 หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

หน้าจอแสดงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม 

หน้าจอแสดงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม เป็นหน้าจอที่ 
สามารถดูข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมได้ 

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม 

หน้าจอแสดงการจัดการการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม   
หน้าจอแสดงการจัดการการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เป็น
หน้าจอที่แสดงรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
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ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงการจัดการการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  

หน้าจอแสดงการจัดการการแจ้งยืนยันการช าระเงิน   
หน้าจอแสดงการจัดการการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เป็น
หน้าจอที่แสดงรายละเอียดการแจ้งยืนยันการช าระเงิน 

ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงการจัดการการแจ้งยืนยันการช าระเงิน  

5. สรุปผลการศึกษา
5.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านสวน (จั่น
อนุสรณ์) ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาถึงปัญหาในการท างาน และ
วิธีการท างาน ในการจัดการข้อมูลของศิษย์เก่าที่จบการศึกษา 
พบว่าการจัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่า มีการจัดเก็บข้อมูลที่ยุ่งยาก 
เนื่องจากได้ท าการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของกระดาษ จึงท าให้
มีความผิดพลาดในการจัดเก็บเอกสาร และสูญหาย 

ผู้จัดท าจึงได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่า 
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) โดยการออกแบบฐานข้อมูลของ
ระบบใหม่ท าให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับ
ข้อมูลเพิ่มในอนาคต ลดปัญหาความผิดพลาดในการจัดเก็บ
เอกสาร และออกแบบระบบให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่ายไม่
เกิดความสับสน 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่า โรงเรียนบ้าน
สวน (จั่นอนุสรณ์) ช่วยให้การจัดการลงทะเบียนศิษย์เก่าได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น พบว่าผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบที่
พัฒนาขึ้นในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา 
1. ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ควรเข้าใช้งานระบบ
สม่ าเสมอ เพื่อทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆของโรงเรียน และควร
แก้ไขข้อมูลตนเองให้เป็นปัจจุบัน 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ระบบศิษย์เก่า ให้ผู้บริหาร

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่ารู้จัก และมีผู้ใช้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. สามารถใช้งานได้หลายเครื่อง โดยการน าไฟล์ระบบที่ลงไว้ที่
เครื่องจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ 
2. ควรมีการส่งออกไฟล์รายงานให้ได้หลาย ๆ รูปแบบ เช่น
Microsoft Word, PDF เป็นต้น 
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การออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 
A Design and Developmen of Wattanadaroonwitschool’s Website 

มะลลิา  อ่อนค า1, *ภควัฒน์ งามวงศ์วาน1, จิราภรณ์  ชมยิ้ม1 และ ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล1 

1คณะเทคเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
Emails: mauydizzza48@gmail.com , puckkawat.nan@e-tech.ac.th 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ 
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ โดยน าวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้ รวมทั้ง
การศึกษาทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบใช้โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver โดยใช้ภาษา PHP และใช้ MySQL ในการพัฒนา
ฐานข้อมูลเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล แต่ละส่วนของระบบมีการ
สนับสนุนกระบวนการท างาน และฟังก์ชันระบบการรับสมัคร
เรียนออนไลน์อย่างเพียงพอ ผู้บริหารสามารถดูรายงาน และใช้
ประโยชน์เหล่านั้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจ  

ผลของการพัฒนาระบบพบว่าผลประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบในด้านการทดสอบระบบด้านฟังก์ชันการ
ท างานต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅�= 3.98, S D = 0.97) 
และส่วนการทดสอบระบบด้านความสามารถในการใช้งานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅� = 3.81, S D = 0.56) 

ค ำส ำคัญ : เว็บไซต์, โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 

ABSTRACT 
The purposes of this project were 1) to develop a design 
and development of Wattanadaroonwit School’s Website, 
2) to evaluate satisfaction of system by users. This system
utilized the System Development Life Circle (SDLC) by 
using Adobe Dreamweaver program and PHP language. 
The system utilized MySOL as a database management 
systems. Each part of the program supported the 
processes and function of the online student admission 
system adequately. The manager can also view the 
reports and utilize them to aid decision making. 

The project results found that system function 
testing ensured the satisfaction of user at good level (�̅�= 
3.98, SD = 0.97) and systems performance’s satisfaction of 
user was at good level (�̅� = 3.81, SD = 0.56). 

Keyword : Website, Wattanadaroonwit School 

1. บทน า
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2507 ตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอย
ชลบุรี-บ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมี
คุณนารี วัฒนธรรม เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการเปิดสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรกเปิดสอนตั้งแต่ ช้ัน
อนุบาลปีที่ 1 ถึง ช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีอาคารเรียน 1 หลังได้รับ
อนุญาตให้รับนักเรียนได้ 70 คน มีครู 4 คน จนโรงเรียนค่อย ๆ 
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนต่อเนื่อง และเจริญเติบโตและ
มั่นคงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองในหมู่มากปัจจุบันโรงเรียน
วัฒนดรุณวิทย์ มีคุณกอวัฒนา วัฒนธรรม  เป็นผู้รับใบอนุญาต
และผู ้จัดการและมีดร.อัญชัน  ขุนนาแก้ว เป็นผู้อ านวยการ 
ได้รับอนุญาต  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงต้องพัฒนาระบบบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูล ลดความ
ผิดพลาดของข้อมูล อีกทั้งยังเก็บข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดมาไว้ใน
ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อจะได้เรียกดูข้อมูลได้ง่าย แล้วช่วยการ
กรองข้อมูลของการจองรถแต่ละครั้ง พร้อมทั้งมีความสามารถ
รายงานให้ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องให้เปิดสอน
ตั้งแต่ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และโรงเรียนก็ได้
พัฒนาการเรียนการสอนอย่าง 

2. วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ศศิธร สีแสด (2554, 7) ได้ศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
บ้านดินด าค าไฮ อ าเภอเขื่อง ในจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากผู้
ศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้  SPU 
CHONBURI 8 ในการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และการ
ด าเนินงานด้านสารสนเทศของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยในการพัฒนาเว็บไซต์ผู้จัดท าได้พัฒนาด้วยภาษา PHP และ 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 
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ระบบฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่ประสิทธิภาพต่อ
ผู้ ใช้งานมากที่สุด และ ผู้จัดท าสามารถปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมกับการPHP, HTML และ SQL โดยมี  Oracle เป็น
ระบบจัดการฐานข้อมูล ผลจากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้งานระบบสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ส าหรับบริหารกองงาน ยานพาหนะได้เป็นอย่างดี  
2.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
หลักการออกแบบเว็บไซต์  

ในการออกแบบเว็บไซต์นั้นประกอบด้วยกระบวนการ
ต่าง ๆ มากมาย เช่น การออกแบบโครงสร้างลักษณะหน้าตาหรือ
การเขียนโปรแกรมแต่มีหลายคนที่พัฒนาเว็บไซต์ โดยขาดการ 
วางแผนและท างานไม่เป็นระบบตัวอย่าง เช่น การลงมือออกแบบ
โดยการใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บ เนื้อหาและรูปแบบก็เป็นไป
ตามที่นึกขึ้นได้ขณะนั้น และเมื่อเห็นว่าดูดีแล้วก็เปิดตัวเลขท าให้
เว็บนั้นมี เป้าหมายและแนวทางที่ไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่ได้จึงเสี่ยง
กับความล้มเหลวค่อนข้างมาก     
2.3 เคร่ืองมือและภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

- Note book ACER K242HL Intel® Core™ 
i3-4150 CPU @ 3.50GHz 3.50GHz 
Memory 4.00GB Ram 

- Note book Lenovo Intel® Core™ i3-4150 
CPU @ 3.50GHz 3.50GHz 
Memory 2.00GB Ram 

- Flash drive Sandisk 16 GB 
- Flash drive Sandisk 8 GB 
- เครื่องพิมพ์ EPSON L6190 Series 
- หมึกพิมพ์ Fuji 

ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
ภาษาที่น ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนวัฒน
ดรุณวิทย์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการท างาน คือ PHP 
(Professional Home Page: PHP)    

โปรแกรมทีใ่ช้ในการออกแบบและจัดท าเอกสาร 
1. Microsoft Word 2010 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ

สร้างงานเอกสารต่าง ๆ รวมถึงพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน  

2. โปรแกรม Microsoft Visio 2010 เป็นโปรแกรมที่ใช้
ในการสร้ า ง  Context Diagram, Data Flow Diagrams, E-R 
Diagram ซึ่งมีการใช้งานท่ีง่ายและสวยงาม 

3. โปรแกรม Microsoft Project 2010 เป็นโปรแกรม
ที่ใช้ส าหรับการสร้าง Gantt Chart ในการก าหนดช่วงเวลาในการ
วางแผน ว่าการด าเนินการของโครงการนั้น เป็นไปตามที่ได้
ก าหนดจริง และยังสามารถท างานได้เสร็จตามขั้นตอนที่ได้
ก าหนด และโครงการนี้ได้ใช้ระยะเวลาในการท างานทั้งหมดกี่วัน 
และสิ้นสุดการท างาน ณ วันท่ีเท่าใด 

4. โ ป ร แ ก ร ม  Microsoft PowerPoint 2010 เ ป็ น
โปรแกรมที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลโดย สามารถใส่รูปภาพ เสียง 
และวีดีโอได้ เช่น การสร้าง Slide Show เป็นต้น  

5. Adobe Photoshop CC เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ
ตกแต่งภาพให้สวยงามรวมทั้งสีพื้น หลังและสร้างภาพเคลื่อนไหว
ได้  

6. SQL Server 2016 หรือ Microsoft SQL Server
2016 คือระบบจัดการฐานข้อมลูเชิง สัมพันธ์ 

วิธีการด าเนินงาน 
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ มีรายละเอียดการด าเนินการโครงงาน
ดังนี ้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ได้น าวงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) หรื อ 
SDLC มาปรับใช้โดยมี 6 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ดังนี ้ 

1. การก าหนดและเลือกโครงการ (System Identification
and Selection) 

2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (System
Initiation andPlanning) 

3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
4. การออกแบบระบบ (System Design)
5. ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ  ( System

Implementation) 
6. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance)

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ขอบเขตการด าเนินงาน 
การออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 
มีขอบเขตการด าเนินงานประกอบไปด้วย ความส าคัญของ
ปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตโครงงาน ผลที่คาดว่า
จะได้รับและแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ได้รับใบอนุญาตให้เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากเป็น
โรงเรียนเด็กเล็กขนาดไม่ใหญ่ จึงยังไม่มีเว็บไซต์โรงเรียน ท าให้
ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่อสาธารณะ
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ได้ไม่ดีเท่าที่ควรและยังท าให้โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ยังไม่เป็น
ที่รู้จักจากปัญหาที่กล่าวข้างต้น ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะท าการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ในรูปแบบ 
Dynamic Webpage เพื่อให้เว็บไซต์สามารถท าการตอบโต้
กับผู้ใช้งานระบบได้ และเพิ่มประสิทธิภาพและให้ทันสมัย เพื่อ
เพิ่มจุดเด่นใน การใช้งานเว็บไซต์ด้านต่าง ๆ  
วัตถุประสงค์ของโครงงาน  
1. เพื่อพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน
วัฒนดรุณวิทย์จากผู้ใช้งาน 
3. ขอบเขตโครงงาน
การออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์
มีขอบเขตการด าเนินงานโดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

1. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อมูลจังหวัด 
- ข้อมูลต าแหน่งงาน 
- ข้อมูลบุคลากร 
- ข้อมูลหลักสูตร 
- ข้อมูลระดับชั้น 
- ข้อมูลห้องเรียน 
- ข้อมูลนักเรียน 
- ข้อมูลค าถาม 
- ข้อมูลค าตอบ 
- ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 
- ข้อมูลรูปภาพ 
- ข้อมูลวิดีโอ 
- ข้อมูลเนื้อหา 
- ข้อมูลเมนู 
- ข้อมูลผู้ใช้งาน 

2. การจัดการข้อมูลนักเรียน
- การจัดการข้อมูลจ านวนนักเรียน 
- การจัดการสถิติการขาด ลา มาสาย 

3. การวิเคราะห์และออกรายงาน
- รายงานประวัติบุคลากร 
- รายงานสรุปจ านวนนักเรียน 
- รายงานข้อมูลสถิติการขาด ลา มาสาย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ระบบเว็บไซต์โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ที่มีความ

ทันสมัยและลองรับการ ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้  

2. ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บริษัทเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้มากข้ึน  

3. ได้ในส่วนการจัดการเว็บไซต์เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล
ท าได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน 
แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 แผนภาพบริบท หมายถึง แผนภาพกระแสข้อมูล
ระดับบนสุดที่แสดงภาพรวมการท างานของระบบ  

1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ในการ
จัดการข้อมูลพื้นฐาน การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลและบันทึก
ข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานในส่วนการ
พัฒนาระบบเว็บไซต์ 

 2. ผู้ใช้งาน (User) คือ ผู้ที่สามารถเข้าดูเว็บไซต์ โรง
เรียนวัฒนดรุณวิทย์ ได้สามารถดูข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

3. ผู้บริหาร (Manage) คือ ผู้ที่ได้รับรายงานประวัติ
บุคลากร รายงานสรุปจ านวนนักเรียน รายงานสถิตการขาด 
ลา มาสาย 

ภาพที่ 3.2 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) 
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) 
แผนภาพกระแสข้อมูล คือ แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล
ระหว่างกระบวนการท างานเพื่อแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียน
วัฒนดรุณวิทย์ โดยมีการน าแผนภาพบริบทท่ีเป็นภาพรวมของ
การท างานน ามาขยายแสดงถึงแฟ้มรายละเอียดในการท างาน
ที่มีล าดับขึ้น โดยแสดงให้เห็นเป็นขั้นตอนดังน้ี 
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กระบวนการ 1.0 การจัดการข้อมูลพื้นฐาน  
กระบวนการ 2.0 การจัดการข้อมูลนักเรียน   
กระบวนการ 3.0 วิเคราะห์และออกรายงาน  
ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (E-R diagram) 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ของระบบการออกแบบและ
พัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์  เป็นแผนผัง
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบ 
และแสดงถึงข้อมูลที่ใช้ในระบบทั้งหมด ซึ่งในการออกแบบ
และพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ โดยมี
ตารางข้อมูลทั้งหมด 15 ตารางดังภาพท่ี 3.4  

ภาพที่ 3.4 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (E-R diagram) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการพัฒนาระบบ 
ผลจากการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนวัฒน
ดรุณวิทย์ แสดงหน้าจอการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

หน้าจอหลัก (Index) 
หน้าจอหลักของเว็บไซต์ เป็นหน้าจอที่รวบรวม

ข้อมูลต่างๆไว้ด้วยกัน ซึ่งหน้าหลักนี้ ผู้ดูแลระบบได้ออกแบบ
ให้ผู้ใช้สามารถหาลิงค์ข้อมูลที่สนใจได้ง่ายและใช้งานได้สะดวก 
อีกทั้งมีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจและ
สวยงาม มีความทันสมัย  

ภาพที่ 1.1 หน้าจอหลัก (Index) 

ภาพที่ 1.2 แสดงหน้าจอประวัติความเป็นมา 

ภาพที่ 1.3 แสดงหน้าจอโครงสร้างบริหาร 

ภาพที่ 1.4 แสดงหน้าจอบุคลากร 
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ภาพที่ 1.5 แสดงหน้าจอสภาพและข้อมูลพื้นฐาน 

ภาพที่ 1.6 แสดงหน้าจอกระดานสนทนา 

ภาพที่ 1.7 แสดงหน้าจอข้อมูลนกัเรียน 

ภาพที่ 1.8 แสดงหน้าจอสถิติข้อมูลนกัเรียน 

ส่วนที่ 2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานของเว็บไซต์ได้ ถ้ามี
ข้อมูลใหม่ ๆ มา หรือ จะต้องอัพเดทแก้ไขข้อมูล สามารถ
อัพเดทแก้ไขได้ ดังนี้ 

ภาพที่ 2.1 แสดงหน้าจอการ Login 

ภาพที่ 2.2 แสดงหน้าจอหลัก 

ภาพที่ 2.3 แสดงหน้าจอเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสถิตินักเรียน 
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ภาพที่ 2.4 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลบุคลากร 

ภาพที่ 2.5 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลนักเรียน 

ภาพที่ 2.6 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลสถิติ 

สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ในการจัดท าโครงงานการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ผู้จัดท าได้เริ่มท าการศึกษาข้อมูล และ
ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ เพื่อ
น ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าโครงงาน ก่อนที่จะน า
ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้างและออกแบบ
เว็บไซต์ วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาพัฒนาระบบ
เว็บไซต์โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ผลที่ได้รับจากโครงงาน การ
ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์โดย
การใช้โปรแกรม Dreamweaver CS6 เขียนโปรแกรม ใช้
ภาษา PHP , JavaScript Es6 , JQuery ในการตกแต่งเว็บไซต์ 

ใช้ภาษาC# ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล และเก็บข้อมูลใน
ฐานข้อมูล phpMyAdmin เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา
ระบบ ที่สามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม
ได้ตลอดเวลา เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูล
ต่าง ๆ ของโรงเรียน สามารถปรับปรุงและอัพเดทให้มีความ
ทันสมัยและสวยงามมากที่สุด อีกทั้งการเผยแพร่ข้อมูลของ
โรงเรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการพัฒนา
เว็บไซต์ให้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกบั
บุคคลทั่วไป ผลที่ได้รับจากความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
ของผู้ใช้ระบบพบว่า ผลที่ได้รับจากการพัฒนาระบบเว็บไซต์
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ มีความพึงพอใจฟังก์ชันการท างาน
ต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( �̅� = 3.98 , SD = 0.97) 
ส่วนการทดสอบระบบด้านความสามารถในการใช้งานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( �̅� = 3.81 , SD = 0.56) 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ปัญหาในการท างาน 

1. ปัญหาในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากผู้จัดท า
ขาดความช านาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP จึงท า
ให้ใช้ระยะเวลานานพอสมควร 

2. ปัญหาในการคิด วิเคราะห์ปัญหา ตรรกะ ท่ีใช้ใน
การเขียนโปรแกรมยังไมม่ีความช านาญมากพอ อีกทั้งยังขาด
ทักษะที่จ าเป็น 
ข้อเสนอแนะ 

1. สามารถจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบเว็บไซต์ตาม
ต าแหน่งงานได้ 

2. รูปแบบของภาษาที่ใช้แสดงภายในเว็บไซต์ควรจะ
มีการเพิ่มภาษาที่เป็นสากล เช่น ภาษาอังกฤษ เพื่อท าให้
โรงเรียนเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติได้ 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 

จากการที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงเรียน
วัฒนดรุณวิทย์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2562 โดยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือ ครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์ คอยดูแลความเรียบร้อยด้านสารสนเทศให้กับ
นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 
สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงานท้ังหมด ดังนี้ 

1. ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ โรงเรียนวัฒน
ดรุณวิทย์ 

2 .  เ รี ย น รู้ ก า ร ใ ช้ ง า น โ ป ร แ ก ร ม  Adobe 
Dreamweaver CS6 

3. เรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft visio 2013
4. เรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Project 2013
5. เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมของโรงเรียน
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6. เรียนรู้และเข้าใจการท างานเป็นทีม
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ระบบการจัดการข้อมูลและก าหนดสิทธิผู้มีอุปการคุณ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
Online Management Of Sponsor Privilege Information System 

Queen Savang Vadhana Memorial Hospital 
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Email: montrezqz@gmail.com , non.somdee@gmail.com , paraewza@gmail.com 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและ
ก าหนดสิทธิผู้มีอุปการคุณ  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 
ณ ศรีราชา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แ ล ะ   มี ก า ร น า ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ แ บ บ System 
Development Life Cycle หรือ SDLC มาใช้ ผู้จัดท าได้พัฒนา
ระบบโดยใช้ภาษา ASP.NET และ Microsoft SQL Server 2017
เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล มีการสนับสนุนกระบวนการท างาน
ให้สามารถอ านวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลพื้นฐาน การ
สมัครขึ้นทะเบียนสิทธิ การก าหนดสิทธิประโยชน์ การก าหนด
เลขที่ และการจัดการข้อมูลผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย การ
วิเคราะห์และออกรายงาน ส าหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา ได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

ค ำส ำคัญ : ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย, สิทธิผู้มีอุปการคุณ 

Abstract 

This project aims to develop an Online Management Of 
Sponsor Privilege Information System Queen Savang 
Vadhana Memorial Hospital. The system used System 
Development Life Cycle which included education 
theories. The system utilized ASP.NET and Microsoft   SQL 
Server 2 0 1 7  as a database management system Online
Management Of Sponsor Privilege Information System 

Queen Savang Vadhana Memorial Hospital supported 
working process and facilitation for Sponsor Privilege 
Information management Time record, Approve and 
report for Queen Savang Vadhana Memorial Hospital. It 
works well and efficiently 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………… 
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1. บทน า
ประวัติความเป็นมาของสถานประกอบการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
เป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานก าเนิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 
10 กันยายน พ.ศ. 2445  

ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ  ศรีราชา 
เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง เปิดให้บริการทางการแพทย์ครบ
วงจรและได้น าระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้พัฒนางานเพื่อเป็น
การตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทศพล ชู เดช (2560) ได้พัฒนาระบบการแจ้งปัญหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัท ยูเอ็มซี 
อิเล็คทรอนิค (ประเทศไทย) จ ากัด     โดยศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
และมีการน าวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life 
Cycle หรือSDLC ผู้จัดท าได้พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา ASP.NET 
และใช้ SQL Server 2014 เป็นระบบในการจัดการฐานข้อมูล 
ระบบการแจ้งปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีการสนับสนุนกระบวนการท างานให้สามารถอ านวย
ความสะดวกในการจัดการข้อมูลพื้นฐาน การจัดการข้อมูลการแจ้ง
ปัญหา การแก้ไขปัญหา การอนุมัติ การวิเคราะห์และออกรายงาน 
ส าหรับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ยูเอ็มซี อิเล็คทรอนิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด ได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
จากผลการศึกษาพบว่าระบบการแจ้งปัญหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกระบวนการท างาน โดยผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ด้านฟังชั่นการท างานอยู่
ระดับดี ด้านความสามารถในการใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริจาค  
ผู้บริจาค คือ บุคคลที่ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระ
บรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย 
ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย คือ บุคคลที่ผู้บริจาคได้ให้สิทธิขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย โดยมีเงื่อนไขว่าผู้บริจาค
ต้องบริจาคตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป จึงจะได้รับสิทธิ์การขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย 
อนุมัต ิ
อนุมัติ คือ การยินยอมให้ด าเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ เช่น ผู้บริจาคต้องการขึ้นทะเบียนสิทธิต้องได้รับการ
อนุมัติความถูกต้องของข้อมูลการบริจาคจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
และบัญชี 
สภากาชาดไทย 
สภากาชาดไทย  คือ องค์กรการกุศลระดับชาติด าเนินการเพื่อ
มนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากลเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็น 
พลวัต และนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศ
และเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ 
บ ารุงสุข บ าบัดโรค ก าจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของ
ประชาชน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
คือ โรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทยเป็นโรงพยาบาลแห่งที่สอง
ของสภากาชาด 
2.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและก าหนดสิทธิผู้มีอุปการคุณ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งควบคุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

แผนภาพบริบท (Context Diagram) คือ  แผนภาพ
กระแสข้อมูลระดับบนสุดที่แสดงภาพรวมการท างานของระบบที่มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกระบบ 

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) คือ 
เครื่องมือเชิงโครงสร้างที่ใช้ส าหรับการบรรยายภาพรวมของระบบ
โดยแสดงขั้นตอนการท างานของระบบ ระบุแหล่งก าเนิดของข้อมูล 
การไหลของข้อมูล ปลายทางข้อมูล การเก็บข้อมูลและการ
ประมวลผลข้อมูล ช่วยแสดงแผนภาพว่าข้อมูลมาจากไหน จะไป
ไหน เก็บข้อมูลไว้ที่ไหน มีอะไรเกิดขึ้นกับข้อมูลระหว่างทาง เรียก 
ว่าแผนภาพกระแสข้อมูล หรือ แผนภาพแสดงความเคลื่อนไหวของ
ข้อมูลโดย Data Flow Diagram 
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คว า มสั ม พั น ธ์ ข อ ง ฐ า น ข้ อ มู ล  ( E-R Diagram) คื อ 
แบบจ าลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเขียนออกมาใน
ลักษณะของรูปภาพ การอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล  (Relationship) มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบงาน
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการการเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ มีโครงสร้าง 
ดังนั้น E-R Diagram จึงใช้เพื่อเป็นเอกสารในการสื่อสารระหว่าง 
นักออกแบบระบบ และนักพัฒนาระบบ เพื่อให้สื่อสารอย่างตรงกัน 
และเป็นสากลอีกด้วย 
2.4 เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
ASP.NET 
ASP.NET คือ ภาษาที่ท างานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เรียกว่า Server Side 
Script เมื่อเว็บไซต์ถูกสร้างด้วย ASP.NET สคริปต์ของ ASP.NET
ถูกส่งไปประมวลผลที่ฝั่ง Server ก่อนจากนั้นจะส่งกลับมายัง
เบราว์เซอร์ ในรูปแบบของภาษา HTML เพื่อแสดงให้ผู้อ่านเห็นเป็น
หน้าเว็บเพจ ซึ่งเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันที่สร้างเพื่อท างานบนเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ โดยจะโต้ตอบกับผู้ใช้งานเหมือนเว็บเพจทั่วไป  
Microsoft SQL Server 2017 

Microsoft SQL Server 2017 คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ เป็นระบบฐานข้อมูลแบบ Client/Server และท างาน
อยู่บน Window NT ซึ่งใช้ภาษา  T-SQL ส าหรับในการดึงเรียก
ข้อมูล ด้วยเหตุที่ข้อมูลส่วนใหญ่ทั่วโลกเก็บไว้ในเครื่องที่ ใช้  
Microsoft Windows ซึ่งเป็น Operating System นั้น จึงท าให้
ง่ายส าหรับการที่ Microsoft SQL จะสามารถน าข้อมูลที่อยู่ในรูป
Windows Based มาเก็บและประมวลผล และ ประกอบกับการที่
ราคาถูกและหาง่าย จึงเป็นปัจจัยหลักที่ท า ให้ Microsoft SQL จึง
เป็นระบบฐานข้อมูลที่มักจะถูกเลือกใช้ 

Microsoft SQL Server 2 0 1 7  เ ป็ น ร ะ บ บ จั ด ก า ร
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แพลตฟอร์มแรกที่รองรับข้อมูลแบบกราฟ 
สามารถใช้งานได้กับข้อมูลจ านวนมาก อีกทั้งยังมีการต่อยอดความ
เป็นผู้น าด้วยการประมวลผลข้อมูลแบบ row-based in-memory
OLTP และการบีบอัดข้อมูลแบบ  ColumnStore เป็นระบบที่
สามารถท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ พร้อมคงความ
ปลอดภั ย สู ง สุ ด ขอ งแพลตฟอร์ ม จ า กสถ า บั น  NIST แ ล ะ
ความสามารถใหม่ที่น่าสนใจนั่นก็ คือ เป็น SQL Serverรุ่นแรกของ
ไมโครซอฟต์ที่รองรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์และลินุกซ์ 

โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2012 
Microsoft Visual Studio 2012 คือ  ชุดโปรแกรมที่

น าไปใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาต่างๆ เช่น 
ภาษา C, ภาษา C++ และ ภาษา C# เป็นต้น เพื่อสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยโปรแกรมนี้ได้
รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ส าหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้า
ไว้ด้วยกัน เพื่อที่จะคอยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานนั่นเอง 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระบบการจัดการข้อมูลและก าหนดสิทธิผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
วงจรการพัฒนาระบบแบบ System Development Life Cycle 
หรือ SDLC ซึ่งมี 6 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

1. ก า ร ก า ห น ด แ ล ะ เ ลื อ ก โ ค ร ง ง า น  ( System
Identification and Selection) เป็นขั้นตอนที่ผู้จัดท าได้ท าการ
ค้นหาและเลือกโครงงานที่ต้องการพัฒนา และได้เลือกระบบการ
จัดการข้อมูลและก าหนดสิทธิผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการท างานของระบบการท างาน
เดิม ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขั้นจากการ
ด าเนินงานแบบเดิม 

2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (System Initiation
and Planning) เป็นขั้นตอนการเริ่มต้นจัดท าโครงงาน วางแผน
จัดท าโครงงาน ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงงานศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงงาน โดยก าหนดปัญหาที่เกิดขึ้นและตั้งชื่อ
ระบบ จากนั้นเริ่มเก็บรวมรวมข้อมูล ท าการสอบถามข้อมูล และ
ท าการศึกษาข้อมูลนั้นอย่างจริงจังพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อน าไปใช้ในโครงงานและก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานของ
โครงงาน 

3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอน
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของระบบงานเดิมเพื่อทราบว่าระบบงานเดิม
นั้นมีความผิดพลาดอะไรบ้าง เพื่อน าความผิดพลาดนั้นมาพัฒนา
ระบบและรวบรวมความต้องการในระบบใหม่ โดยศึกษาขั้นตอน
การท างานของระบบเดิมและความต้องการของผู้ใช้ระบบ ท าการ
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วิเคราะห์ระบบงานตามขอบเขตที่ได้เขียนความสัมพันธ์ของระบบ
การท างานโดยการสัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบ 

4. การออกแบบระบบ (System Design) เป็นการ
ก าหนดรูปแบบของระบบการปฏิบัติงานรวมถึงการท างานทั้งหมด 
ตั้งแต่วัสดุที่ใช้ โปรแกรม ภาษาที่น ามาเขียน โปรแกรมในการ
จัดการฐานข้อมูล โดยเริ่มจากจุดแรกในการสอบถามผู้ใช้หรือ
เจ้าของระบบเสียก่อนจึงจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามความต้องการ 

5. การพัฒนาระบบและการติดตั้งระบบ (System
Implementation) เป็นขั้นตอนพัฒนาระบบตามผลการวิเคราะห์
ระบบงานเดิมที่ได้มา ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และท าการ
ทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมเพื่อให้
โปรแกรมท างานได้ตามขอบเขตและตามความต้องการของผู้ใช้ได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

6. การบ ารุ งรักษาระบบ (System Maintenance)
ขั้นตอนของส่วนการปรับปรุงระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่ได้จัดท าขึ้น
การท างานต่างๆ ของระบบศึกษาว่ามีข้อผิดพลาดในการท างาน
หรือมีการท างานไม่สมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งจะท าให้โปรแกรมท างานไม่
ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผ่านการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้งานของผู้ใช้ระบบ 
3.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและก าหนดสิทธิผู้มีอุปการคุณ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft
Visual Studio 2012 ในการพัฒนาระบบ ภาษา Asp.net ในการ
เ ขี ย น โป รแ ก ร ม    แล ะ โ ป ร แก รม  Microsoft SQL Server
Management Studio 2017 ในการจัดการและเชื่อมต่อระบบ
ฐานข้อมูล โดยมีขอบเขตการด าเนินงานของโครงงานดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน
-  ข้อมูลจังหวัด
-  ข้อมูลฝ่าย
-  ข้อมูลสิทธิประโยชน์ผู้มีอุปการคุณ

สภากาชาดไทย 
-  ข้อมูลเจ้าหน้าที่ 

2. การสมัครขึ้นทะเบียนสิทธิ
-  ข้อมูลผู้บริจาค
-  ข้อมูลการอนุมัติการสมัครขึ้นทะเบียนสิทธิ

3. การก าหนดสิทธิประโยชน์ การก าหนดเลขที่
และการจัดการข้อมูลผู้มีอุปการคุณ สภากาชาดไทย 

-  ข้อมูลผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย 
-  ข้อมูลการก าหนดสิทธิประโยชน์ผู้มีอุปการคุณ

สภากาชาดไทย 
-  ข้อมูลการก าหนดเลขที่ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย 

4. การวิเคราะห์และออกรายงาน
-  รายงานข้อมูลผู้บริจาค
-  รายงานข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้มีอุปการ

คุณสภากาชาดไทย 
-  รายงานข้อมูลผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย 
-  รายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่ 

แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
แผนภาพบริบทแสดงเส้นทางการไหลของข้อมูลระหว่างกระบวน
การหลัก และผู้ใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการข้อมูล
และก าหนดสิทธิผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 
ณ ศรีราชา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram 

648



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020

4. ผลการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและก าหนดสิทธิผู้มีอุปการคุณ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีผลการด าเนินงานตามขอบเขตการด าเนินงานของ
โครงงาน ดังนี ้

หน้าจอ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ เป็นหน้าจอเข้าสู่ระบบ 
โดยสิทธิการเข้าถึงจะมี 3 ฝ่าย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
บัญชี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ส านักงานจัดหา
รายได้สภากาชาดไทย 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ 

หน้าจอการสมัครขึ้นทะเบียนสิทธิ เป็นหน้าจอส าหรับให้
ผู้ใช้งานทั่วไป กรอกข้อมูลการบริจาค และกดปุ่ม ขึ้นทะเบียนสิทธิ 
เพื่อท าการสมัครขึ้นทะเบียนสิทธิ 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอการสมัครขึ้นทะเบียนสิทธิ 

หน้าจอการอนุมัติการสมัครขึ้นทะเบียนสิทธิ เป็นหน้าจอส าหรับให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลการบริจาคที่ผู้บริจาคท าการสมัครขึ้นทะเบียนสิทธิ โดย

สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยกรอกชื่อหรือนามสกุลของผู้บริจาคและ
กดปุ่ม Search 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการอนุมัติการสมัครขึ้นทะเบียนสิทธิ 

หน้าจอเพิ่มข้อมูลผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย เป็นหน้าจอส าหรับ
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สามารถเพิ่มข้อมูลผู้มีอุปการคุณ
ตามความต้องการของผู้บริจาคที่ได้แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่
ไว้ และสามารถค้นหาข้อมูลของผู้บริจาคได้โดยกรอกชื่อหรือ
นามสกุลและกดปุ่ม Search 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย 

หน้าจอที่จะปรากฏเมื่อกด เพิ่มผู้มีอุปการคุณ 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอเมื่อกดเพิ่มผู้มีอุปการคุณ 
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หน้าจอที่จะปรากฏเมื่อกดปุ่ม เพิ่มผู้มีอุปการคุณ สามารถกรอก
ข้อมูลผู้มีอุปการคุณที่ผู้บริจาคได้แจ้งความประสงค์ไว้ เลือก
ประเภทผู้มีอุปการคุณได้ตามเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสิทธิประโยชน์
ของผู้มีอุปการคุณ ส่วนเลขที่ผู้มีอุปการคุณนั้นเจ้าหน้าที่ส านักงาน
จัดหารายได้สภากาชาดไทยเป็นผู้ก าหนดให้ จากนั้นกดปุ่ม ตกลง 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอเพิ่มผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย 

หน้าจอขึ้นทะเบียนสิทธิประโยชน์ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย นั้น
เป็นหน้าจอส าหรับให้ เจ้าหน้าที่ ของส านักงานจัดหารายได้
สภากาชาดไทย สามารถก าหนดเลขที่ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย 
และสามารถค้นหาข้อมูลของผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนมีอุปการคุณ
สภากาชาดไทยได้ โดยกรอกชื่อหรือนามสกุลและกดปุ่ม Search 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอขึ้นทะเบียนสิทธิประโยชน์ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย 

หน้าจอที่จะปรากฏเมื่อกด ขึ้นทะเบียนสิทธิ จะแสดงรายละเอียด
ในส่วนของผู้มีอุปการคุณ รายละเอียดในส่วนของผู้บริจาคและ
ข้อมูลการบริจาค สามารถก าหนดเลขที่ผู้มีอุปการคุณได้ และกดปุ่ม 
ตกลง 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอขึ้นทะเบียนสิทธิประโยชน์ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย 
เมื่อกดขึ้นทะเบียนสิทธิ 

5. สรุปผลการศึกษา
5.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
จากการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและก าหนดสิทธิผู้มีอุปการ
คุณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผู้จัดท าได้ศึกษาข้อมูลและกระบวนการต่างๆของ
ระบบเดิมรวมทั้งวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาพัฒนาและ
ใช้ เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าโครงการ การพัฒนาระบบได้
พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2012 ในการ
พัฒนาระบบ  ภาษา  Asp.net ในการเขียนโปรแกรม และใช้
โปรแกรม  Microsoft SQL Server Management Studio 2017
ในการจัดการฐานข้อมูลและเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล  

ผลการด าเนินงานพบว่าการพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและก าหนดสิทธิผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีกระบวนการ
ท างานเป็นระบบ สามารถใช้จัดเก็บ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
โดยง่าย สามารถออกรายงานต่างๆ ให้กับผู้บริหารได้ อีกทั้งยัง
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการท างานของระบบ
เดิม ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขั้นจากการ
ด าเนินงานแบบเดิมได้ด้วย 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบรักษาพยาบาลได้
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
2. ควรพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ เพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

6. เอกสารอ้างอิง
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ระบบการรับสมัครเรียนออนไลน ์
กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

The Online Student Admission System 
of Chonburi Vocational College 

ปิยาภรณ์  ศิลาอ่อน1, *กนกวรรณ บทศรี1, ณัฐพงศ์ เอิบอิ่ม1, วีณา คงพิษ1  และชลิดา  ศรีสร้อย1 

1คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
Email: kanokwancam@gmail.com 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบการรับสมัครเรียน
ออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ โดยน าวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้ 
รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบใช้โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver โดยใช้ภาษา PHP และใช้ MySQL ในการพัฒนา
ฐานข้อมูลเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล แต่ละส่วนของระบบมี
การสนับสนุนกระบวนการท างาน และฟังก์ชันระบบการรับ
สมัครเรียนออนไลน์อย่างเพียงพอ ผู้บริหารสามารถดูรายงาน 
และใช้ประโยชน์เหล่านั้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจ 

Abstract 
The purposes of this project were 1) to development the online 
student admission system of Chonburi Vocational College, 2) to 
evaluation satisfaction of system by user. This system utilized the 
System Development life circle (SDLC) by using Adobe 
Dreamweaver program and PHP language. The system utilized 
MySOL as a database management systems. Each part of the 
program were supported the processes and function of the 
online student admission system adequately. The manager 
can also view the reports and utilize them to aid decision 
making. 

ค ำส ำคัญ : สมัครเรียน, ออนไลน,์ วิทยาลยัอาชีวศึกษาชลบุร ี

1.บทน า
ประวัติและความเป็นมาของวิทยาลัย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 ช่ือ
โรงเรียนประถมอุตสาหกรรม โดยมี นายอร่าม นาคปฐม เป็น
ครูใหญ่ การจัดการเรียน การสอนได้ด าเนินการและพัฒนาขึ้นมา
เป็นล าดับดังนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2480 ช่ือ
โรงเรียนประถมอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2483 เปลี่ยนช่ือเป็น 
โรงเรียนช่างทอผ้าและเย็บผ้า  พ.ศ. 2491 เปลี่ยนช่ือเป็น 
โรงเรียนการช่างสตรีชลบุรี พ.ศ. 2516 เปลี่ยนช่ือเป็น โรงเรียน
อาชีวศึกษาชลบุรี พ.ศ. 2519 รวมกับโรงเรียนเทคนิคชลบุรี เป็น 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีวิทยาเขต 2 พ.ศ. 2522 แยกออกเป็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ขนาดและที่ตั้งวิทยาลัย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต าบล
บ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038 - 277043, 
038 - 282372 โทรสาร 038 - 286110 มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 28 
ตารางวา ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์จากเทศบาล
เมืองบ้านสวน เนื้อท่ี 28 ตารางวา 

2.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการท างาน ทาง
ผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้า จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ปฐมพงษ์  เครือวิเสน และศิวดล  เสถียรพัฒนากูล (2559, 
5) ได้ พัฒนาระบบรั บสมั ครนิ สิ ตออนไลน์  ส าหรั บคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ก าแพงแสน ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร
ออนไลน์ซึ่งเป็นเว็บแอพพลิเคช่ัน โดยระบบแบ่งออกเป็น 3 สิทธิ์ 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน จัดการสาขาวิชาที่

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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เปิดรับสมัครกรอกคะแนนสอบสมัภาษณ์คัดเลือก สรุปรายช่ือผู้มีสิทธิ์
สัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อาจารย์ผู้มีสิทธิ์ สัมภาษณ์สามารถ
จัดการข้อมูลตนเอง และกรอกคะแนนสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครสามารถ
สมัครสอบสัมภาษณ์ จัดการข้อมูลของตนเองและตรวจสอบสถานะ 
ระบบมีส่วนการสมัครออนไลน์ส่วนการพิมพ์ใบสมัคร แก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว และส่วนการประชาสัมพันธ์ของทางหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
2.2  ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
ในการพัฒนาระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี ผู้จัดท าได้น าเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จัดการศึกษา 2 หลักสูตร คือ  
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาศึกษา 3 ปี
โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ
เทียบเท่า) ประเภทและสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้ 
1.1 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย , 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
1.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์, สาขาวิชาการ
ออกแบบ 
1.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชา
การขาย, สาขาวิชาเลขานุการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , 
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 
1.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการ
โรงแรม ทวิภาคี, สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใช้เวลาศึกษา
2 ปี โดยผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้ 
2.1 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่ง
กาย, สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
2.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรมสากล, สาขาวิชา
การออกแบบตกแต่งภายใน 
2.3 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชา
การตลาด, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาดทคโนโลยีส านักงาน
, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
2.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาโรงแรมและ
บริการ ทวิภาคี, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ทวิภาคี 
(วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี, 2561) 

เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ (2558, 9) ได้ให้ความหมาย
การจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี เป็นการจัดระบบคู่  
ด าเนินการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนของชาติ โดยความร่วมมือของ
สถานศึกษาและ สถานประกอบการไอมูว (2002, 27) กล่าวว่า 
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดฝึกสอง แห่งควบคู่
กัน คือ ในสถานประกอบการที่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพที่จะเรียนรู้

ภาคปฏิบัติและสถานศึกษาส าหรับภาคทฤษฎี จุดมุ่งหมายของ
การด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ โดยที่นักเรียนจะมีสถานะเป็นนักเรียน
ระบบทวิภาคีและนักเรียนฝึกอาชีพซึ่งจะเกิดผลดีทั้งสอง เมธาวี  
สุขปาน (2556, 20) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ของนักศึกษากรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  
รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) โดยตัวอย่างเก็บจากนักเรียนที่ศึกษาในปีสุดท้ายของ
ระดับการศึกษาระดับวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยพณิชยการ
ธนบุรี จ านวน 400 คน วิธีการวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
เก็บข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพจากนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
แบบสอบถามที่ใช้วิเคราะห์ จ านวน 400 ชุด โดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการทดสอบสมมติฐาน
ด้วยแบบจ าลองโลจิท ผลการศึกษาพบว่าคะแนนของ
ความส าคัญทางด้านความพึงพอใจกับต้นทุนมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับโอกาสในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยพณิชยการ
ธนบุรี เมื่อพิจารณาระดับความส าคัญของปัจจัยทั้งสองด้าน
พบว่านักเรียนให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านความพึงพอใจ
มากที่สุด ได้แก่ ช่ือเสียงของสถานศึกษาที่เป็นที่รู้จักมาอย่าง
ยาวนานและเป็นของรัฐบาลรองลงมาได้แก่ ความชอบและความ
ถนัดส่วนตัว รวมทั้งการชักชวนจากเพื่อนตามล าดับ (วิทยาลัย
พณิชยการธนบุรี, 2556) 
2.3  ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver โดยใช้ภาษา 
PHP และใช้ MySQL ในการเก็บฐานข้อมูลและใช้แผนภูมิแกนต์ 
(Gantt chart) แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพ
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ความสัมพันธ์ฐานข้อมูล 
(E-R Diagram) ในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูง 
1. แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) คือ แผนผังคุมก าหนดงานมัก
ใช้ในด้านการจัดการโครงการต่าง ๆ ในองค์การขนาดใหญ่ ซึ่ง
อาจมีขั้นตอนซับซ้อน และมากมาย โดยจะใช้เป็นเทคนิค
เครื่องมือช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ในการด าเนินการ
แก้ไขการควบคุมการวางแผนที่เหมาะสม เพื่อช่วยสนับสนุนให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
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อย่างมีประสิทธิภาพ ผังในลักษณะนี้จะแสดงถึงปริมาณงานและ
ก าหนดเวลาที่จะต้องใช้เพื่อท างานนั้นให้ลุล่วง เป็นแผนภูมิในรูป
ของกราฟแท่งที่ประกอบด้วยแกนหลัก 2 แกน คือ แกนนอน
แสดงถึงเวลาในการท างานตลอดโครงการและแกนตั้งแสดงถึง
งานหรือกิจกรรมที่ต้องท า  2. แผนภาพบริบท (Context 
Diagram) คือ แผนภาพของบริบทข้อมูลที่แสดงถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้งานหลายๆคนกับระบบงาน ว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไรบ้าง ท าให้เห็น ภาพรวมของระบบงานและสามารถ
จัดการระบบงานได้ง่ายขึ้น  
3. แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็นแผนภาพ
ที่แสดงให้ เห็นถึง ขั้นตอนการท างานของระบบในแต่ละ
กระบวนการต่าง ๆ โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกในการพัฒนาระบบ 
จนไปถึงขั้นตอนต่อไปจนจบกระบวนการท างานของระบบซึ่งจะ
แสดงให้เห็นถึงผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอน การท างานต่าง ๆ และ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยในการออกแบบโปรแกรมให้มี
ความง่ายและ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
4. ความสัมพันธ์ฐานข้อมูล (E-R Diagram) เป็นแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของ ฐานข้อมูลต่าง ๆ ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล
ให้มีความง่าย และมีระบบมากยิ่งขึ้น (ทฤษฎีการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ, ออนไลน์, 2561) 
2.4  เคร่ืองมือและภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ  
- Notebook HP 15-cs1056TX (Pale Gold) Intel® Core™ 
i7-8550 CPU @ 1.80 GHz 1.99GHz, Memory 8.00GB 
Ram  
- Notebook  Dell Inspiron 5370-W566851004PTHW10 
(Pink) Intel® Core™ i7-9500 CPU @ 2.60 GHz 1.99GHz, 
Memory 8.00GB Ram 
- Flash drive Sandisk 16 GB  
- Flash drive Sandisk 8 GB 
- เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Cannon Pixma287 
- หมึกสียี่ห้อ Cannon 
- กระดาษ A4 double A 80gsm 
PHP (Professional Home Page: PHP) 
 เป็นการเขียนค าสั่งหรือโค้ดโปรแกรมที่เก็บ และท างานบนฝั่ง
เซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Script) ซึ่งรูปแบบในการเขียนค าสั่ง
การท างานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับภาษา Perl หรือภาษา C 
และสามารถท่ีจะใช้ร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสามารถของ PHP นั้นสามารถที่จะท างานเกี่ยวกับ 
Dynamic Web ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลจัดการ
ระบบฐานข้อมูลระบบรักษาความปลอดภยัของ Web Page การ
รับส่ง Cookies เป็นต้น เริ่มต้นของ โปรแกรม PHP ด้วยแท็ก 
PHP เป็น สคริปต์แบบ Embedded สามารถแทรกร่วมกับ

ภาษา HTML ได้ อย่างอิสระและหากเราพัฒนาโค้ด ไว้ใน
รูปแบบของ Class ที่เขียนขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วเรียกใช้งานได้
ตลอดท าให้สะดวกและรวดเร็วต่อการพัฒนา (กิติ ภักดีวัฒนะกุล
, 2558)  
ระบบจัดการฐานข้อมูล 
การพัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี ในการจัดฐานข้อมูล ดังนี้ 
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบการจัดการฐานข้อมลู
เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
มีความสามารถในการจัดการกับฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการท างานที่ต้องใช้ร่วมกบ
เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการเพื่อให้ได้ระบบงานท่ี
รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่นท างานร่วมกบเครื่องบริการ
เว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่ง
เครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา 
aps.net หรือภาษาเจเอสพี  เป็นต้น หรือท างานร่วมกบ
โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษา วิชวล
เบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรม
ถูกออกแบบให้สามารถท างานได้  บนระบบปฏิบัติการที่
หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนท์ซอร์ส (Open 
Source) ที่ถูกน าไปใช้งานมากที่สุดโดยมีทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี 
และแบบท่ีใช้ในเชิงธุรกิจ 
Adobe Dreamweaver CS6 
โปรแกรมสร้างเว็บเพจแบบเสมือนจริงของค่าย Adobe ซึ่งช่วย
ให้ผู้ที่ต้องการสร้างเว็บเพจไม่ต้องเขียนภาษา HTML หรือเขียน
โปรแกรมเอง โปรแกรม Dreamweaver มีฟังก์ชันที่ท าให้ผู้ ใช้
สามารถจัดวางข้อความ รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ รวมถึง 
องค์ประกอบอื่น ๆ ภายในเว็บเพจได้อย่างสวยงามตามที่ผู้ใช้
ต้องการ โดยไม่ต้องใช้ภาษาสคริปต์ที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนแต่
ก่อน ซึ่งโปรแกรม Adobe Dreamweaver ในระบบปฏิบัติการ 
แมคอินทอช และไมโครซอฟท์ วินโดว์ ยังสามารถท างานบน
ระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ได้ (พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, 2556) 
Adobe Photoshop CS6  
เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการจัดการไฟล์ข้อมูล รูปภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ การท างานกับไฟล์ข้อมูลรูปภาพของ Adobe 
Photoshop นั้นส่วนใหญ่จะ ท างานกับไฟล์ข้อมูลรูปภาพที่
จัดเก็บข้อมูลรูปภาพแบบ Raster Adobe Photoshop สามารถ
ใช้ใน การตกแต่งภาพได้หลากหลายการตัดต่อภาพ และการ
ซ้อนฉากหลังเข้ากับภาพ Adobe Photoshop สามารถท างาน
กับระบบสี RGB CMYK LAB และ Grayscale และสามารถ
จัดการกับไฟล์รูปภาพที่ส าคัญได้ เช่น ไฟล์นามสกุล JPG, GIF, 
PNG, TIF, TGA โ ดย ไฟล์ ที่  Adobe Photoshop จั ด เ ก็ บ ใน 
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รูปแบบเฉพาะของตัวโปรแกรมเองใช้นามสกุลของไฟล์ว่า PSD 
จะสามารถจัดเก็บคุณลักษณะพิเศษของไฟล์ที่เป็นของ Adobe 
Photoshop เช่น เลเยอร์ ชันแนล โหมดสี รวมทั้งสไลด์ ได้
ครบถ้วน (อนงค์ หลอดแก้ว, 2557) 
แอปเซิร์ฟ (AppServ)  
คือ ชุดโปรแกรมในลักษณะของWAMP ในการสร้างเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ส าเร็จรูปบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 
สร้างโดยชาวไทย จัดท าขึ้นโดย ภาณุพงศ์ ปัญญาดี เป็นการรวม
โปรแกรมจ านวน 4 ตัวในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ Apache 
HTTP Server, PHP, MySQL, และ phpMyAdmin เ วอร์ ชัน
ปัจจุบันได้แก่ 2.4.9 (ส าหรับ PHP 4) และ 2.5.10 (ส าหรับ PHP 
5) เนื่องจากภาณุพงศ์ ปัญญาดี ต้องตอบค าถามวิธีการติดตั้ง
Apache, PHP, และ MySQL ให้ใช้งานด้วยกันได้บ่อยครั้ง จึง
ริเริ่มพัฒนาชุดติดตั้ง AppServ ที่ติดตั้งและใช้งานได้ทันทีใน
ประมาณปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ได้พักการพัฒนาเมื่อ
ประมาณปี 2008 และกลับมาท าต่อเมื่อปี 2016 รุ่นล่าสุด 
AppServ 8.4.0 (ภาณุพงศ์ ปัญญาดี, 2559) 
โลเคิลโฮสต์ (Localhost)  
คือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี  
localhost จะเป็นทั้งเครื่อง Server และเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวในเวลาเดียวกัน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมี 
localhost อยู่แล้วเมื่อมีการติดตั้ง Server จ าลองเข้าไปใน
เครื่องคอมพิวเตอร์เราก็จะสามารถเรียกใช้งาน localhost ผ่าน
หน้าเว็บบราเซอร์ได้ โดยใส่ URL ว่า http://127.0.0.1 สาเหตุ
ส าคัญที่ต้องมี Localhost ก็เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ (สารานุกรม
เสรี โลเคิลโฮสต์, 2561) 
โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและจัดท าเอกสาร 
1. Microsoft Word 2010 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงาน
เอกสารต่ าง ๆ รวมถึ ง  พิมพ์รายงานต่ าง ๆ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน  
2. โปรแกรม Microsoft Visio 2010 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ
สร้าง Context Diagram, Data Flow Diagrams, E-R Diagram ซึ่งมี
การใช้งานท่ีง่ายและสวยงาม 
3. โปรแกรม Microsoft Project 2010 เป็นโปรแกรมที่ ใ ช้
ส าหรับการสร้าง Gantt Chart ในการก าหนดช่วงเวลาในการ
วางแผนว่าการด าเนินการของโครงการนั้น เป็นไปตามที่ได้
ก าหนดจริง และยังสามารถท างานได้เสร็จตามขั้นตอนที่ได้
ก าหนด และโครงการนี้ได้ใช้ระยะเวลาในการท างานท้ังหมดกี่วัน 
และสิ้นสุดการท างาน ณ วันท่ีเท่าใด 
4. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เป็นโปรแกรมที่ใช้
ในการน าเสนอข้อมูลโดย สามารถใส่รูปภาพ เสียง และวิดีโอได้ 
เช่น การสร้าง Slide Show เป็นต้น  

5. Adobe Photoshop CC เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่ง
ภาพให้สวยงามรวมทั้งสีพื้น หลังและสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชลบุรี ได้น าวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle) หรือ SDLC มาปรับใช้โดยมี 6 ขั้นตอนในการพัฒนา
ระบบ ดังนี้  
1. การก าหนดและเลือกโครงงาน (System Identification
and Selection) 
2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงงาน (System Initiation and
Planning)  
3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
4. การพัฒนาระบบ (System Design
5. การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation)
6. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance)
3.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี  เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver โดยใช้ภาษา PHP และใช้ MySQL ในการจัดเก็บฐานข้อมูล 
เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลส าหรับผู้ดูแลระบบ 
1. การจัดการข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย ข้อมูลจังหวัด,ข้อมูล
อ าเภอ, ข้อมูลต าบล ข้อมูลรหัสไปรษณีย์, ข้อมูลระดับชั้น ข้อมูล
สาขาวิชา, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลผู้สมัคร 
2. การจัดการข้อมูลสมัครเรียน สามาระ ท าการสมัครเรียน, การ
แก้ไขข้อมูลสมัครเรียน  การลบข้อมูลสมัครเรียน และค้นหา
ข้อมูลสมัครเรียน 
3. การวิเคราะห์และออกรายงาน ประกอบด้วย รายงานข้อมูล
ผู้สมัครตามสาขาวิชา และ รายงานข้อมูลผู้สมัครตามวันท่ี 
แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 แผนภาพบริบทแสดงเส้นทางการไหลของข้อมูลระหว่าง
กระบวนการหลัก และผู้ใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการ
รับสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัย 
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อาชีวศึกษาชลบุรี ดังนี้ 

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) 
แผนภาพกระแสข้อมูล คือ แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล
ระหว่างกระบวนการท างานเพื่อแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของการพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี โดยมีการน าแผนภาพบริบทที่เป็นภาพรวม
ของการท างานน ามาขยายแสดงถึงแฟ้มรายละเอียดในการ
ท างานท่ีมีล าดับขั้น โดยแสดงให้เห็นเป็นข้ันตอน ดังนี้ 

ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) 

ความสัมพันธข์องฐานข้อมูล (E-R diagram) 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ เป็นแผนผังแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตารางข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบ และแสดงถึงข้อมูลที่ใช้ใน
ระบบท้ังหมด  

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (E-R diagram) 

4. ผลการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบการรับสมัครเรียนออนไลน์  กรณีศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี มีผลการด าเนินงานตามขอบเขตการ
ด าเนินงานของโครงงาน ดังนี ้

ภาพที ่4 หน้าจอหลกั 

ภาพที่ 5 หนา้จอสมัครเรียน 
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ภาพที่ 6 หนา้จอระเบยีบการรับสมัคร 

ภาพที่ 7 หนา้จอขั้นตอนการสมัครเรียน 

ภาพที่ 8 หนา้จอเอกสารประกอบการสมัครเรียน 

ภาพที่ 9 หนา้จอรายละเอยีดค่าการศึกษา 

ภาพที่ 10 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

ภาพที่ 11 หนา้จอเมนูหลกัส่วนของผู้ดูแลระบบ 

ภาพที่ 12 หนา้จอค้นหาข้อมูลผู้สมัคร 

ภาพที่ 13 หนา้จอแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร 
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ภาพที่ 14 หนา้จอแก้ไขก าหนดการ 

ภาพที่ 15 หนา้จอรายงานผลตามสาขาวิชา 

ภาพที่ 16 หนา้จอรายงานผลตามวันทีส่มัคร 

5. สรุปผลการศึกษา
5.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
จากการพัฒนาระบบการรับสมัครเรียนออนไลน์ กรณีศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  ผู้ จั ดท า ได้ศึกษาข้อมูลและ
กระบวนการต่างๆ ของระบบเดิมรวมทั้งวิเคราะห์ถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อน ามาพัฒนาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าโครงการ 
การพัฒนาระบบได้พัฒนาขึ้ น โดยใ ช้ โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver โดยใช้ภาษา PHP และใช้ MySQL ในการ
จัดเก็บฐานข้อมูล 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
1. ระบบรับสมัครออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ควรจะ
เพิ่มภาษาสากล เช่น ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเปิดและขยาย
โอกาสให้คนหมู่มากและชาวต่างชาติ สามารถอ่านและสื่อสาร
เข้าใจได้ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการรองรับผ่านสมาร์ทโฟน เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 
3. เพิ่มด้านการแจ้งเตือนสถานะการสมัครเรียนไปยังผู้สมัครได้
เพื่อเพิ่มช่องทางการการรับสมัครเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชลบุรี 
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ระบบการจัดการข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์  
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี 

An Online Saving Accounting Information Management System 
The Case of Nongri Subdistrict Administration Organization 

 
กมลวรรณ แก้วซิ้ม1,* อนัญญา แซ่กู1้, วีณา คงพิษ1  และปฐม พุ่มพวง1 
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Email: kamonwan.tj@gmail.com, anunyasaekoo@gmail.com 

 
 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลบัญชี
ออมทรัพย์ออนไลน์ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี 2) 
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ขั้นตอนการด าเนินงาน
ได้น าวงจรการพัฒนาระบบแบบ System Development Life 
Cycle (SDLC) มาใช้รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2012 และภาษา ASP.NET ใน
การพัฒนาระบบ ซึ่งระบบใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 
2012 เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล แต่ละส่วนของโปรแกรมได้รับ
การสนับสนุนกระบวนการ และฟังก์ชันของระบบการจัดการข้อมูล
บัญชีออมทรัพย์ออนไลน์อย่างเพียงพอ ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตต าบลหนองรีสามารถดูรายงาน และใช้งานระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ผลการวิจัยพบว่าการทดสอบการท างานของระบบ ท าให้
มั่นใจในความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.54, S.D. = 
0.54) ส่วนการประเมินด้านความสามารถในการใช้งานของระบบอยู่ใน
ระดับดี (�̅� = 4.49, S.D. = 0.52) 
 
ค ำส ำคัญ : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี, บัญชีออมทรัพย์, 
การจัดการ 
 
 
 
 
 

Abstract 

The purposes of this project were 1) to development an online saving 
accounting information management system the case of Nongri 
Subdistrict Administration Organization,   2) to evaluation satisfaction of 
system by user. This system utilized the System Development Life Cycle 
(SDLC) by using Microsoft Visual Studio 2012 program and ASP.NET 
language. The system utilized Microsoft SQL Server 2012 as a database 
management systems. Each part of the program were supported the 
processes and function of an online saving accounting information 
management system adequately. The president can also view the 
reports and works well and efficiently. 
 The project results found that system function testing 

ensured the satisfaction of user was a very good level (�̅�= 4.54, S.D. = 
0.54) and systems performance the satisfaction of user was a good level 
(�̅� = 4.49, S.D. = 0.52)  
 
Key words:  Nong Ri Subdistrict Administration 
Organization, Savings Accounts, Management 
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1.บทน า 
ประวัติและความเป็นมาขององค์กร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรีเดิมใช้สถานที่ที่พักสายตรวจ
ต าบลหนองรี เลขที่ 101 หมู่ที่ 7 ต าบลหนองรี อ าเภอเมืองชลบุรี 
จั ง หวั ดชลบุ รี  เ ป็ นสถานที่ ท า ง านและยั ง ค ง ใช้ อ าค า ร
เอนกประสงค์ของสถานีอนามัยต าบลหนองรีเป็นสถานที่ประชุม  
 ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ 
88 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ-เขาดิน ต าบลหนองรี อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี และได้ย้ายสถานที่ท างานจากที่พักสายตรวจต าบล
หนองรีมายังอาคารที่ท าการหลังนี้ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 
2541 โดยในวันดังกล่าวได้มีพิธีทางศาสนาและในวันรุ่งขึ้นจึงได้
ใช้เป็นสถานที่ท างาน และสถานที่ประชุมจนถึงปัจจุบัน 
 

2.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กมลชนก เทพณรงค์ (2561) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข้อมูลดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟค
เจอริ่ง จ ากัด โดยศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และมีการน าวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) มาใช้ ผู้จัดท าได้
พัฒนาระบบโดยใช้ ภาษา PHP, JavaScript, HTML, CSS, SQL, 
Bootstrap, jQuery และใช้ MySQL เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลดัชนีชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน (KPI) มีการสนับสนุนกระบวนการท างานให้สามารถอ านวย
ความสะดวกในการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลดัชนีชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน (KPI) การตรวจสอบและติดตามผล การวิเคราะห์และออก
รายงาน ส าหรับ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด ให้
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานได้อย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ 
2.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1. การออม 
การออม คือ การแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้ส าหรับ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อไว้ใช้ในอนาคต เผื่อเวลาฉุกเฉิน เพื่อ
ใช้ในสิ่งที่อยากได้หรืออยากท า การออมส่วนใหญ่มักอยู่ใน
รูปแบบที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นต่ า และได้รับ
ผลตอบแทนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุน 
 
 

2.2.2. เงินฝากประจ า 
เงินฝากประจ า คือ การฝากประเภทหนึ่งที่ผู้ฝากจะต้องฝากเงิน
กับธนาคารเป็นระยะเวลาที่แน่นอน เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 
เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ธนาคาร
มักจะก าหนดอายุของผู้ฝาก คือจะต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป 
และก าหนดจ านวนเงินในการเปิดบัญชีอยู่ที่ 1,000 - 5,000 บาท 
ขึ้นไป รวมทั้งไม่สามารถถอนเงินออกไปใช้ก่อนครบก าหนดได้ 
แต่ในทางปฏิบัติสามารถถอนได้ แต่อาจไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่
ธนาคารได้ระบุไว้ตั้งแต่ต้น 
2.2.3. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือ กิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
สังคมโดยสอนคนให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคมในการประหยัด และเก็บออมเงินแล้ว
น ามาสะสมรวมกันเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพื่อเป็นทุนส าหรับ
สมาชิกที่มีความจ าเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบ
อาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของ ครอบครัว กรมการพัฒนาชุมชนได้
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นครั้งแรกในปี 
พ.ศ. 2517 ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลได้เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการเพิ่มรายได้ประชาชาติให้สูงขึ้น โดยเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งท าให้ประชาชนประสบปัญหาของความ
เหลื่อมล้ าเรื่องรายได้ท าให้เกิดความยากจนขึ้นในชนบททั่วไป มี
ผลผลิตต่ า รายได้น้อย มาตรฐานการครองชีพต่ าการออมน้อย 
เงินทุนน้อย 
2.2.4. สมาชิกสามัญ 
สมาชิกสามัญ คือ สมาชิกก่อตั้งที่มีความสนใจและศรัทธาใน
หลักการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้น 
และหมายรวมถึงสมาชิกที่มีความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
กลุ่ม แล้วได้ส่งเงินสัจจะตามวิธีการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
2.2.5. สมาชิกวิสามัญ 
สมาชิกวิสามัญ คือ สมาชิกของกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในชุมชน เช่น 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี ประสงค์จะส่งเงินสัจจะและ
สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยประธานกลุ่มเป็นผู้สมัครในนาม
ของกลุ่ม 
2.2.6. สมาชิกพิเศษ (กิติมศักด์ิ) 
สมาชิกพิเศษ (กิติมศักดิ์) คือ บุคคลภายนอกชุมชนที่มีศรัทธา
และมีความสนใจ สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม น าเงินมาฝากไว้แต่
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ไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกลุ่ม ได้แก่ บุคคลจากหมู่บ้าน/ต าบลอื่น
ข้าราชการทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่ 
2.2.7. ประหยัด 
ประหยัด คือ การรู้จักรักษาทรัพย์ใช้จ่ายอย่างฉลาดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ไม่ฟุ่มเฟือย เก็บหอมรอมริบ 
2.2.8. สะสม 
สะสม คือ การออมเงินในส่วนรายได้ที่เหลือจากหักค่าใช้จ่าย เงิน
ออมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เป้าหมายของบุคคลซึ่งก าหนดไว้
ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์และสามารถใช้แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น 
2.3  ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งควบคุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 แผนภาพบริบท (Context Diagram) คือ แผนภาพ
กระแสข้อมูลระดับบนสุดที่แสดงภาพ รวมการท างานของระบบ
ที่มีความสัมพันธ์ กับสภาพแวดล้อมภายนอกระบบ 
 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็น 
แผนภาพที่แสดงให้เห็น ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม ตาม 
Process ต่าง ๆ โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกในการท างานของ
โปรแกรมไปจนขั้นตอนต่อไปจนถึงกระบวน การจบการท างาน
ของโปรแกรมซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ 
และฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยในการออกแบบโปรแกรม
ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (E-R Diagram) แบบจ าลองที่
ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของ
รูปภาพการอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(Relationship) มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ต้องการการเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ มี โครงสร้าง ดังนั้น 
E-R Diagram จึงใช้เพื่อเป็นเอกสารในการสื่อสารระหว่างนัก
ออกแบบระบบ และนักพัฒนาระบบ เพื่อให้สื่อสารอย่างตรงกัน 
และเป็นสากลอีกด้วย 
 ตารางข้อมูล (Data Table) เป็นการออกแบบการ
จัดเก็บตารางข้อมูลไว้ในชุดเดียวกันและสามารถน าไปใช้ใน
ตารางอื่นที่เกี่ยวข้องได้โดยมีการแสดงเป็นแถวและคอลัมน์ 
2.4  เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
ASP.NET 

 ASP.NET คือ ภาษาที่ท างานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เรียกว่า 
Server Side Script เมื่อเว็บไซต์ถูกสร้างด้วย ASP.NET สคริปต์
ของ ASP.NETถูกส่งไปประมวลผลที่ฝั่ง Server ก่อนจากนั้นจะ
ส่งกลับมายังเบราว์เซอร์ ในรูปแบบของภาษา HTML เพื่อแสดง
ให้ผู้อ่านเห็นเป็นหน้าเว็บเพจ ซึ่งเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันที่สร้าง
เพื่อท างานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยจะโต้ตอบกับผู้ใช้งานเหมือน
เว็บเพจทั่วไป 
Microsoft SQL Server 2012 
 Microsoft SQL Server 2012 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ แพลตฟอร์มแรกที่รองรับข้อมูลแบบกราฟ สามารถใช้งานได้กับ
ข้อมูลจ านวนมาก อีกทั้งยังมีการต่อยอดความเป็นผู้น าด้วยการ
ประมวลผลข้อมูลแบบ row-basedin-memory OLTP และการบีบอัด
ข้อมูลแบบ Column Store เป็นระบบที่สามารถท าการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ พร้อมคงความปลอดภัยสูงสุดของ
แพลตฟอร์มจากสถาบัน NIST และความสามารถใหม่ที่น่าสนใจ
นั่นก็ คือ เป็น SQL Serverรุ่นแรกของไมโครซอฟต์ที่รองรับ
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์และลินุกซ์ 
Microsoft Visual Studio 2012 
 Microsoft Visual Studio 2012 คือ ชุดโปรแกรมที่
น าไปใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาต่างๆ เช่น 
ภาษา C, ภาษา C++ และ ภาษา C# เป็นต้น เพื่อสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยโปรแกรมนี้ได้
รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ส าหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อที่จะคอยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน
นั่นเอง 

 
3.  วิธีการด าเนินงาน 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระบบการจัดการข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี มีวงจรการพัฒนาระบบแบบ 
System Development Life Cycle หรือ SDLC ซึ่งมี 6 ขั้นตอน
ในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 
 1.  ก า ร ก า ห น ด แ ล ะ เ ลื อ ก โ ค ร ง ก า ร  ( System 
Identification and Selection) เป็นขั้นตอนที่ผู้จัดท าได้ท าการ
ค้นหาและเลือกโครงการที่ต้องการพัฒนา และได้เลือกโครงการ
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์  
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี เนื่องจากพัฒนา
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ชุมชนได้จัดโครงการเพื่อออมเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
ให้สมาชิกในชุมชนต าบลหนองรีมีระเบียบวินัยในการเก็บออมเงิน 
และช่วยให้สมาชิกที่มีความประสงค์ในการท าธุรกิจมีแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนที่ปลอดภัยและมีดอกเบี้ยต่ า และมีการปันผล
เพื่อให้เกิดรายได้ในการออมเงิน โดยมีสมาชิกมากกว่า 300 คน 
โดยใช้บันทึกข้อมูลลงบนกระดาษ เมื่อหมดเวลาท าการ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องสรุปยอดโดยใช้เครื่องคิดเลข และ
ลงบันทึกในกระดาษ ซึ่งท าให้เกิดข้อผิดพลาดและใช้เวลาในการ
ท างานมาก ทางกองทุนออมทรัพย์ต าบลหนองรีจึงต้องการระบบ 
เพราะเห็นถึงความส าคัญในการจัดการและบันทึกข้อมูลให้
ถูกต้อง ช่วยอ านวยความสะดวกและลดข้อผิดพลาดในการ
ท างานในการบันทึกข้อมูลที่มีจ านวนมาก และออกรายงานเพื่อ
สรุปผล 
 2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (System Initiation and 
Planning) เป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นจัดท าโครงงาน วางแผนจัดท าโครงงาน 
โดยก าหนดปัญหาที่เกิดขึ้น และตั้งชื่อระบบ คือ ระบบการจัดการข้อมูล
บัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี 
จากนั้นเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลสอบถามข้อมูลและท าการศึกษาข้อมูลนั้น
อย่างจริงจัง โดยการเข้าไปช่วยที่กองทุนออมทรัพย์ต าบลหนองรี ในวันที่ 
5 ของทุกเดือน เพื่อน าไปใช้ในโครงงานและก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงานของโครงงาน 
 3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ขั้นตอนวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ  ของระบบงานเดิมเพื่อทราบว่าระบบเดิมนั้นมีความ
ผิดพลาดอะไรบ้าง เพื่อน าความผิดพลาดนั้นมาพัฒนาระบบและ
รวบรวมความต้องการในระบบใหม่ โดยศึกษาขั้นตอนการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ต าบลหนองรี ท าการ
วิเคราะห์ระบบงานตามขอบเขตที่ได้เขียนความสัมพันธ์ของ
ระบบการท างานโดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้ระบบ 
 4.  ออกแบบระบบ (System Design) การก าหนด
รูปแบบของระบบการปฏิบัติงานรวมถึงการท างานทั้งหมด ตั้งแต่
วัสดุที่ใช้ โปรแกรม ภาษาที่น ามาเขียน โปรแกรมในการจัดการ
ฐานข้อมูลโดยเริ่มจากจุดแรกในการสอบถามจากผู้ใช้หรือเจ้าของ
ระบบเสียก่อนจึงจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามความต้องการ 
 5.  การพัฒนาและติดตั้ งระบบ (System Implementation) 
ขั้นตอนพัฒนาระบบตามผลการวิเคราะห์ระบบงานเดิมที่ได้มา 
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยการพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ ได้น าระบบไปติดตั้งให้กับ

ผู้ใช้ระบบที่กลุ่มออมทรัพย์ต าบลหนองรี เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้
ระบบในการด าเนินงานและท าการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบ
ความผิดพลาดของโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมท างานได้ตาม
ขอบเขต 
 6.  การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance)
ขั้นตอนของส่วนการปรับปรุงระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ที่ได้จัดท า
ขึ้นการท างานต่าง ๆ ของระบบศึกษาว่ามีข้อผิดพลาดในการ
ท างานหรือมีการท างานที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ ซ่ึงจะท าให้โปรแกรม
ท างานได้ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน จากแบบประเมิน
ที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน และปรับปรุงให้ระบบมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นต่อไป 
3.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2012 ในการพัฒนาระบบ ภาษา 
Asp.net ในการเขียนโปรแกรม และโปรแกรม Microsoft SQL Server 2012 
ในการจัดการและเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน
ของโครงงานดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
  - ข้อมูลค าน าหน้าชื่อ 
 2. การสมัครสมาชิก 
 3. การจัดการข้อมูลเงินฝาก 
 4.การจัดการข้อมูลถอนเงิน 
 5. การวิเคราะห์และออกรายงาน 
  - รายงานข้อมูลสมาชิก 
  - รายงานการฝากเงินประจ าเดือน 
  - รายงานการถอนเงินประจ าเดือน 
  - รายงานข้อมูลสมาชิกที่ปิดบัญชีแล้ว 
แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
แผนภาพบริบทแสดงเส้นทางการไหลของข้อมูลระหว่าง
กระบวนการหลัก และผู้ใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการ
จัดการข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองรี ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี มีผลการด าเนินงาน
ตามขอบเขตการด าเนินงานของโครงงาน ดังนี้ 
  หน้าจอเข้าสู่ระบบ โดยสิทธิการเข้าถึงจะมี 3 คน ได้แก่ 
ผู้พัฒนาระบบ (admin) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และประธาน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลหนองรี 
 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 
หน้าจอหน้าหลักของระบบ หน้าจอแสดงเมนูหลักของระบบ 
ได้แก่ การจัดการข้อมูลค าน าหน้าชื่อ การจัดการข้อมูลสมาชิก 
การจัดการข้อมูลการฝากเงิน การจัดการข้อมูลการถอนเงิน และ
การออกรายงาน 
 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอหน้าหลักของระบบ 

 

หน้าจอจัดการข้อมูลค าน าหน้าชื่อ หน้าจอส าหรับผู้ใช้สามารถดู
รายการข้อมูลค าน าหน้า และแก้ไขค าน าหน้าชื่อ โดยคลิกที่ปุ่ม 
แก้ไข ด้านหลังรายการที่ต้องการแก้ไข 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอจัดการข้อมูลค าน าหน้าชื่อ 

 
หน้าจอแก้ไขข้อมูลค าน าหน้าชื่อ ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลค า
น าหน้าชื่อ เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึกการ
แก้ไข 
 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอแก้ไขข้อมูลค าน าหน้าชื่อ 

 
หน้าจอเพิ่มข้อมูลค าน าหน้าชื่อ ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลค าน าหน้า
ชื่อ โดยระบบจะออกรหัสตัวเลขอัตโนมัติเพื่อป้องกันการกรอก
ข้อมูลผิดพลาด เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม 
ตกลง 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอเพิ่มข้อมูลค าน าหน้าชื่อ 

 
หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิก หน้าจอส าหรับผู้ใช้สามารถดูรายชื่อ
สมาชิก และแก้ไขข้อมูลสมาชิก โดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไข ด้านหลัง
รายการที่ต้องการแก้ไข 
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ภาพที่ 7 หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิก 

 
หน้าจอแก้ไขข้อมูลสมาชิก ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล เปลี่ยน
สถานะของสมาชิกได้ เมื่อกรอกรายละเอียดที่ต้องการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึกการแก้ไข 
 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอแก้ไขข้อมูลสมาชิก 

 
หน้าจอสมัครสมาชิก ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกได้โดยการกรอก
ข้อมูลสมาชิก และจ านวนเงินฝากคงที่/เดือน เมื่อกรอกข้อมูล
ครบแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอสมัครสมาชิก 

 
หน้าจอการจัดการข้อมูลเงินฝาก หน้าจอส าหรับผู้ใช้สามารถดู
รายชื่อสมาชิก เพื่อท าการบันทึกรายการฝากเงิน 
 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอการจัดการข้อมูลเงินฝาก 

หน้าจอบันทึกข้อมูลเงินฝาก สามารถกรอกข้อมูลเงินฝากของ
สมาชิก เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้   คลิกที่ปุ่ม บันทึก 
ระบบจะบันทึกข้อมูลเงินฝาก และรวมยอดเงินสะสมให้เป็นยอด
ปัจจุบัน 
 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอบันทึกข้อมูลเงินฝาก 

 
หน้าจอการจัดการข้อมูลถอนเงิน หน้าจอส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้
ระบบ สามารถบันทึกข้อมูลการถอนเงินของสมาชิก โดยการคลิก
ที่ปุ่ม ถอนเงิน ด้านหลังรายชื่อของสมาชิกที่ถอนเงิน 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอการจัดการข้อมูลถอนเงิน 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลถอนเงิน สามารถกรอกข้อมูลถอนเงินของ
สมาชิก เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก ระบบ
จะบันทึกข้อมูลการถอนเงิน และรวมยอดเงินคงเหลือให้เป็นยอด
ปัจจุบัน 
 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอบันทึกข้อมูลถอนเงนิ 
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หน้าจอรายงานข้อมูลสมาชิกออกรายงานข้อมูลสมาชิก ส าหรับ
ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต าบลหนองรี และสามารถ
พิมพ์รายงานได้โดย คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ 
 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอรายงานข้อมูลสมาชิก 

 
5. สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
จากการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี ผู้จัดท าได้ศึกษา
ข้อมูลและกระบวนการต่างๆ ของระบบเดิมรวมทั้งวิเคราะห์ถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาพัฒนาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท า
โครงการ การพัฒนาระบบได้พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2012 ในการพัฒนาระบบ ใช้ภาษา ASP.NET ในการเขียน
โปรแกรม และโปรแกรม Microsoft SQL Server 2012 ในการจัดการ
และเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล 
 ผลการด าเนินงานพบว่าการพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองรี มีกระบวนการท างานเป็นระบบใช้งานง่ายและไม่
ซับซ้อน ข้อความที่แสดงบนหน้าจอที่ชัดเจน มีการใช้สีของ
ตัวอักษรและรูปภาพที่เหมาะสม ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ 
ครบถ้วน มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและหน่วยงาน มีความสะดวก
และรวดเร็วในการใช้เมนูในการท างาน โดยภาพรวมของระบบ
การจัดการข้อมูลบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองรี มีประสิทธิภาพในระดับดี 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้ ด้านฟังก์ชันการ
ท างานของระบบอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.54, S.D. = 0.54) ด้าน
ความสามารถในการใช้งานของระบบอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 
4.49, S.D. = 0.52) 
 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1. ปรับกระบวนการเข้าสู่ระบบให้ผู้ใช้ สามารถแก้ไข
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านได้ 
 2. ปรับกระบวนการด้านความปลอดภัยของระบบ ให้
สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ระบบเพื่อความปลอดภัย เช่น การ
ยืนยันตัวตน การใช้รหัส OTP  
 3. ควรเพิ่มการแจ้งเตือนการฝาก-ถอน ไปยังสมาชิก
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น sms, e-mail 
 4. ควรเพิ่มประวัติการเคลื่อนไหวของบัญชีสมาชิก 
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ระบบการจัดการจัดชุดสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
บริษัท คลังศึกษา จ ากัด 

Product Management System on Internet for Education 
Treasury Co., Ltd. 

อลิษา เพ็งกระจ่าง1,*ภัทรพงศ์ ชลเทพ1, ณพัชร์วดี แสงบุญ น าหงษ์ทอง 1 และ นงเยาว์ สอนจะโปะ1 

1คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
E-mail: anuchaza504@hotmail.com,imjack.bu.38@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการจัดชุดสินค้า
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัท คลังศึกษา จ ากัด  โดยศึกษา
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องและมีการน าวงจรการพัฒนาระบบแบบ 
System Development Life Cycle : SDLC มาใช้ ผู้จัดท าได้
พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา  PHP, HTML และใช้ โปรแกรม 
Microsoft SQL Server 2017 เป็นระบบในการจัดการฐานข้อมูล 
มีการสนับสนุนกระบวนการท างานให้สามารถอ านวยความ
สะดวกในการจัดการข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์และออกรายงาน 
ส าหรับบริษัท  คลั งศึกษา จ ากัด  ได้อย่ างสมบู รณ์และมี
ประสิทธิภาพ  

จากการศึกษาพบว่าระบบการจัดการจัดชุดสินค้าบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัท คลังศึกษา จ ากัด มีการด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกระบวนการท างาน โดย
ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน ด้านการท างานได้ตาม

ฟังก์ชันงานของระบบ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (X= 3.98, SD 
=0.97) ส่วนด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ ในภาพรวมอยู่

ในระดับดี (X= 3.81, SD = 0.10) 

ค ำส ำคัญ: สินค้า เว็บไซต์ 

Abstract 

This project aims Product Management System On 
Internet For Education Treasury Co., Ltd. The system 
used System Development life cycle (SDLC) which 
included education theories. The system utilized PHP, 
HTML and Microsoft SQL Server 2017 as a database 
management system Product Management System On 
Internet For Education Treasury Co.,Ltd. Supported 
working process and report for Education Treasury Co., 
Ltd. It works well and efficiently. 
           The result show that an Product Management 
System On Internet For Education Treasury Co., Ltd. has 
performance and appropriate for working process. The 

Results of user of system function at an good level (X= 

3.98, SD =0.97) and the system ability at an good 

level (X= 3.81, SD = 0.10)

Keywords: Product Websi 
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1. บทน า
บริษัท คลังศึกษา จ ากัด เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2557 ทะเบียนเลขที่ 0115557013279 บริษัท คลัง
ศึกษา จ ากัด เป็นผู้น าเข้าและจ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน 
เครื่องแบบนักเรียนทุกประเภทครบวงจร ให้แก่สถานศึกษา
ภาครัฐและเอกชน ทั้งขายปลีกและขายส่ง 10540 เป็นตึกอาคาร
พาณิชย์ 4 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 200/140 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ 
ต าบลบางเสาธง     อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
10540 หมายเลขโทรศัพท์ 082-345-1493 

ปัจจุบัน บริษัท คลังศึกษา จ ากัด มีรายการของสินค้า
จ านวนมาก ท า ให้ เกิดความซับซ้อนในการบันทึกข้อมูล
รายละเอียดใบจัดชุดสินค้า และมีความล่าช้าในการติดต่อ
ประสานงานกับลูกค้า 

จากปัญหาดังกล่าว จึงต้องพัฒนาระบบการจัดชุดสินค้า
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูล ลด
ความผิดพลาดของข้อมูล อีกทั้งยังเก็บข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดมาไว้
ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อจะได้เรียกดูข้อมูลได้ง่าย พร้อมทั้งมี
ความสามารถรายงานได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง 

2. วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ชานนท์ หมอยาดี (2559) ปฎิบัติงานสหกิจในบริษัทโปรเกรสชิป
ปิ้ง-ทรานสปอร์ตจ ากัด ได้รับมอบหมายงานให้ออกแบบ และ
พัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากปัญหาที่พบคือเว็บไซต์ ของบริษัท ไม่
ครอบคลุมการท างานในหลายๆ โดยเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมีส่วน
ช่วยอ านวยความสะดวก เรื่องการประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
น าเข้า และการส่งออกสินค้า รวมถึงจัดท าระบบผู้ดูแลเว็บไซต์ 
ของทางบริษัทสามารถที่จะอัพเดทเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
หรือเป็นเอกสารที่ใช้ในบริษัท ให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของทาง 
บริษัท ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ คือ ภาษา PHP, HTML5, 
JQuery, CSS3, JavaScript และ Bootstrap ในการพัฒนาระบบ 
และใช้ MySQL ในการจัดการ ฐานข้อมูล จากการศึกษาพบว่า 
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท โปรเกรส ชิปปิ้ง - ทราน 
สปอร์ต จ ากัด ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์สามารถ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการน าเข้า และส่งออกสินค้าได้ และ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ใบ
ขนส่งสินค้า ใบของกรมศุลกากร เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยลด
ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร และลดปริมาณ การใช้
ทรัพยากรต่างๆ ของทางบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ศุภชัย ธรรมวงศ์ (2551) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บ ไซต์ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง 
เว็บไซต์ ส านักงานฯ ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็นเครื่องมือในการท างาน โดยใช้
ภาษา PHP และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL การท างาน
ของเว็บไซต์แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
และบุคคลทั่วไป และสวนระบบบริหารจัดการข้อมูลเป็นส่วนของ
ผู้ดูแลระบบ และผู้รับผิดชอบจากแต่ละหน่วยงานให้บริการข้อมูล 
ได้แก่ ข้อมูลวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ การจองการใช้งานห้อง
ประชุม รถยนต์ เครื่องโปรเจคเตอร์ การจัดการข้อมูล ประชากร 
สถานการณ์โรคเอดส์ การจัดอันดับสถานการณ์ โรคติดต่อต่างๆ 
การจัดการข้อมูลบุคลากร การจัดการไฟล์ดาวน์โหลด การจัดการ
อัลบั้มภาพ การจัดการข่าวกิจกรรม ข่าวประกวดราคา  ข่าว
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

 ศศิธร สีแสด (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนบ้านดินด าค าไฮ อ าเภอเขื่อง ในจังหวัดอุบลราชธานี 
เนื่องจากผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ SPU CHONBURI 8 ในการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ 
และการด า เนิ น ง านด้ านสารสน เทศของ โ รง เ รี ยน ให้ มี  
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในการพัฒนาเว็บไซต์ผู้จัดท าได้พัฒนา
ด้วยภาษา PHP และระบบฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้เป็นเว็บไซต์
ที่ประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งานมากที่สุด และผู้จัดท าสามารถปรับปรุง
ให้มี ความเหมาะสมกับการด าเนินงานของโรงเรียนได้ง่ายที่สุด 
พร้อมทั่งมีความปลอดภัยด้านข้อมูลด้วย การก าหนดสิทธิการ
แก้ไขจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
              พิชชา พุ่มชูศรี (2544) ได้ศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูล
ระบบสืบค้นงานวิจัยทางประมงบนอินเทอร์เน็ต มีจุดประสงค์ที่
จะให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และความก้าวหน้าเกี่ยวกับการ 
ประมงของกรมประมง เผยแพร่ออกไปยังบุคคลที่สนใจ โดย
รวบรวมงานวิจัยของกรมประมงจัดเก็บลง ฐานข้อมูล ซึ่งระบบ
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ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม SQL Server 7.0 เป็น 
DBMS และใช้  MS. Visual Basic 6.0 สร้ าง  Form เพื่ อ ใช้ ใส่
ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล การน าข้อมูลงานวิจัยทางการ ประมง
ออกเผยแพร่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการให้บริการ
ข้อมูลเหล่านั้น โดยสร้างเอกสาร Hypertext ด้วยภาษา HTML 
และ ASP เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล และใช้ภาษา SQL ในการสร้าง
เทคนิคการสืบค้นซึ่ ง ได้แก่  Key Work Searching, Subject 
Searching, And Image Searching การสืบค้นงานวิจัยทางการ
ประมงบนอินเทอร์ ด้วยเทคนิคการสืบค้นทั้ง 3 แบบนี้ ได้ทดสอบ
กับกลุ่มผู้ ใช้พบว่าเทคนิค Key Work Searching ใช้งานง่าย
สะดวกรวดเร็วครอบคลุมเนื้อหาทางการประมง ทั้งหมดเทคนิค 
Subject Searching ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม
เนื้อหาทางการประมงทั้งหมด และมีการโต้ตอบกับผู้ ใช้ดี
พอสมควร ส่วนเทคนิค Image Searching ใช้งานง่ายมีการ
โต้ตอบกับผู้ใช้ดีที่สุด แค่ครอบคลุมเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวกับสัตว์
น้ าเท่านั้น เมื่อผู้ใช้ค้นหางานวิจัยที่ต้องการได้แล้วก็สามารถดู
บทคัดย่อข้อมูลทางบรรณานุกรม และอ่านเอกสาร Full-text ได้
ด้วยโปรแกรม Acrobat ผ่านเว็บไซต ์ 
2.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
หลักการออกแบบเว็บไซต์ 
ในการออกแบบเว็บไซต์นั้นประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ 
มากมาย เช่น การออกแบบ โครงสร้าง ลักษณะหน้าตา หรือการ
เขียนโปรแกรมแต่มีหลายคนที่พัฒนาเว็บไซต์ โดยขาดการ 
วางแผนและท างานไม่เป็นระบบตัวอย่าง เช่น การลงมือออกแบบ
โดยการใช้โปรแกรมช่วยสร้างเว็บ เนื้อหาและรูปแบบก็เป็นไป
ตามที่นึกขึ้นได้ขณะนั้น และเมื่อเห็นว่าดูดีแล้วก็เปิดตัวเลย ท าให้
เว็บนั้นมี เป้าหมายและแนวทางที่ไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่ได้จึงเสี่ยง
กับความล้มเหลวค่อนข้างมาก 

การออกแบบเว็บไซต์อย่างถูกต้องจะช่วยลดความ
ผิดพลาดเหล่านี้ และช่วยลดความเสี่ยง ที่จะท าให้เว็บประสบ
ความล้มเหลว การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีต้องอาศัยการออกแบบ
และจัดระบบ ข้อมูลอย่างเหมาะสม (จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2556) 
องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ 
การออกแบบเว็บ ไซต์ที่ มี ประสิทธิภาพนั้ นต้ องค านึ งถึ ง 
องค์ประกอบส าคัญดังต่อไปนี้ (จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2556) 

1. ความเรียบง่าย (Simplicity)

2. ความสม่ าเสมอ (Consistency
3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity
4. เนื้อหา (Useful Content)
5. ระบบเนวิเกชั่น (User-Friendly Navigation)
6. คุณภาพของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual

Appeal) 
7. ค ว า ม ส ะ ด ว ก ข อ ง ก า ร ใ ช้ ใ น ส ภ า พ ต่ า ง ๆ

(Compatibility) 
8. ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability)
9. ความคงที่การท างาน (Function Stability)

ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การพัฒนาระบบเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนสุข เซฟตี้ ไฟร์ 
พัฒนาขึ้นโดย ใช้ โปรแกรม Dreamweaver PHP และเก็บ
ฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Server และใช้แผนภาพบริบท (Context 
Diagram) แผนภาพกระแส  ข้ อมู ล  ( Data Flow Diagram) 
ความสัมพันธ์ฐานข้อมูล (E-R Diagram) ในการวิเคราะห์และ 
ออกแบบระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง 

1. แผนภาพบริบท (Context Diagram) คือแผนภาพ
ของบริบทข้อมูลที่แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานหลายๆ 
คนกับระบบงาน ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง ท าให้เห็น 
ภาพรวมของระบบงานและสามารถจัดการระบบงานได้ง่ายขึ้น 

2. แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็น
แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน การท างานของโปรแกรมในแต่
ละกระบวนการต่าง ๆ โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกในการพัฒนา
ระบบ จนไปถึงขั้นตอนต่อไปจนจบกระบวนการท างานของ
โปรแกรม ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอน การท างาน
ต่างๆ และฐานข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องช่วยในการออกแบบ
โปรแกรมให้มีความง่ายและ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

3 . ความสัมพันธ์ ฐานข้อมู ล  ( E-R Diagram) เป็ น
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ ฐานข้อมูลต่างๆ ใช้ในการ
ออกแบบฐานข้อมูลให้มีความง่าย และมีระบบมากยิ่งขึ้น  
2.3 เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

      เครื่องคอมพิวเตอร์ 
       - ACER K242HL (Windows 8) 
       - Memory 4.00GB Ram 
       - Intel® Core™ i3-4150 CPU @ 
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         3.50GHz 3.50GHz         
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
ภาษาที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการจัดชุดสินค้าบน
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ต บริษัท คลังศึกษา จ ากัด  เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการท างาน คือ 

1. ภาษา  SQL (Structures Query Language) เป็ น
ภาษาส าหรับการจัดการฐานข้อมูล ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มากในปัจจุบันเพราะง่ายต่อความเข้าใจและอยู่ในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ ง่ายต่อการใช้งานเพราะคล้าย ๆ กับภาษามนุษย์ 

2. ภาษา PHP ( Personal Home Page Tools)เป็น
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับจัดท า  เว็บไซต์ และแสดงผล
ออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจาก
ภาษาซี ภาษา  จาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่งภาษา PHP นั้นง่ายต่อ
การเรียนรู้ 

3. ภาษา HTML (Hypertext Markup Language) เป็น
ภาษามาตรฐานที่ใช้พัฒนา เอกสารในรูปแบบของเว็บเพจบน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเรียกใช้เอกสารเหล่านี้ท าได้โดย 
การใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เช่น Internet 
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox เป็นต้น 

4. ภาษา JavaScript เป็นภาษายุคใหม่ส าหรับการ
เขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่ก าลังได้รับความนิยมอย่าง
สูง เราสามารถเขียนโปรแกรม  JavaScript เพิ่มเข้าในเว็บเพจ
เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับงานด้านต่าง ๆ ทั้งการค านวณ การ
แสดงผล การรับ-ส่งข้อมูล และที่ส าคัญคือ สามารถโต้ตอบกับ
ผู้ใช้ได้อย่างทันทีทันใด  
ระบบจัดการฐานข้อมูล 
ระบบการจัดการจัดชุดสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัท 
คลังศึกษา จ ากัด ในการจัดฐานข้อมูลดังนี้ 

ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีความสามารถในการจัดการกับฐานข้อมูลด้วยภาษา 
SQL อย่างมี ประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการท างาน ที่ต้องใช้
ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้
ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นท างานร่วมกับ
เครื่องบริการเว็บ ( Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์
ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php 

ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับ
โปรแกรมประยุกต์  ( Application Program) เช่น ภาษา วิชวล
เบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรม
ถูกออกแบบให้สามารถท างานได้  บนระบบปฏิบัติการที่
หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนท์ซอร์ส (Open 
Source) ที่ถูกน าไปใช้ งานมากที่สุดโดยมีทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี 
และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระบบการจัดการจัดชุดสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัท 
คลังศึกษา จ ากัด มีขั้นตอนในการ พัฒนาระบบดังนี้ 

1. การค้นคว้าข้อมูล
2. การศึกษาและเก็บรวมรวมข้อมูล
3. การวิเคราะห์ระบบ

3.1 การวิเคราะห์ปัญหา
3.2 แนวทางการแก้ไข

4. การออกแบบระบบ
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล
4.2 การออกแบบหน้าจอ

5. การพัฒนาระบบ
6. ทดสอบระบบ

3.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
วิ เคราะห์ และระบบการจัดการจัดชุดสินค้าบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต บริษัท คลังศึกษา จ ากัด มีขอบเขตการด าเนินงาน
ประกอบไปด้วย ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน 
ขอบเขตโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีดังนี้ 

1. การก าหนด และการเลือกโครงงาน (System
Identification and Selection) 

2. การ เริ่ มต้น  และวางแผนโครงงาน ( System
Initiation and Planning) 

3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
4. การออกแบบ (System Design)
5 .  ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ  ( System 

Implementation)  
6. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance)

670



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

ขอบเขตของโครงงาน 
1. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูลจังหวัด
- ข้อมูล บริษัท คลังศึกษา จ ากัด
- ข้อมูลสมาชิก
- ข้อมูลประเภทสินค้า
- ข้อมูลสินค้า
- ข้อมูลโปรโมชั่น
- ข้อมูลประชาสัมพันธ์

2. สมัครสมาชิก/จัดชุดสินค้า
- ข้อมูลลูกค้า
- ข้อมูลจัดชุดสินค้า
- ออกใบจัดชุดสินค้า

3. Webboard
- ข้อมูลค าถาม
- ข้อมูลค าตอบ

4. การวิเคราะห์และออกรายงาน
- รายงานข้อมูลสมาชิก
- รายงานใบสั่งจัดชุดสินค้า

แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
ขั้นตอนในการท างานของแผนภาพบริบทระบบการจัดการจัดชุด
สินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัท คลังศึกษา จ ากัด 
ออกแบบมาเพื่อแสดงภาพรวมของระบบงาน ดังต่อไปนี้ 

A
ผู้ดูแลระบบ

ระบบการจัดการจัดชุดสินค้า บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต บริษัท คลังศึกษา จ ากัด

ข้อมูลจังหวัด
ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลประเภทสินค้า

ข้อมูลโปรโมช่ัน

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

O
เจ้าของกิจการ

C
ลูกค้า

ก าหนดราคาสินค้า

ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลการส่ังจัดชุดสินค้า

ใบส่ังจัดชุดสินค้า

ข้อมูลสินค้า

รายงานข้อมูลสมาชิก

รายงานใบส่ังจัดชุดสินค้า

ข้อมูลค าถาม
ข้อมูลค าตอบ

ข้อมูลค าถาม

ข้อมูลค าตอบ

ข้อมูลUsernameและpassword

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

4. ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 
ผลจากการการออกแบบระบบการจัดการจัดชุดสินค้าบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัท คลังศึกษา จ ากัด มีการแสดง
หน้าจอการพัฒนาระบบดังน ี้ 
ส่วนที่ 1 ส่วนลูกค้า/สมาชิก 
หน้าจอหลัก บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ เช่น ดู
สินค้า โดยผู้ใช้ไม่ต้อง ล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่4.1 

ภาพที่ 4.1 แสดงหน้าจอหลัก 

ภาพที่ 4.2 แสดงหน้าจอโปรโมชั่น 

ภาพที่ 4.3 แสดงหน้าจอข่าวประชาสัมพันธ ์

ภาพที่ 4.4 แสดงหน้าจอรายละเอียดสินค้า 
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ภาพที่ 4.5 แสดงหน้าจอข้อมูลติดต่อเรา 

ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าจอสมัครสมาชิก 

4.7 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ 

ภาพที่ 4.8 แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลลูกค้า 

ภาพที่ 4.9 แสดงหน้ารายการสินค้าของแต่ละหมวดหมู่ 

ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าจอรายการเลือกจัดชุดสินค้า 

ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าจอข้อมูลตะกร้าสินค้า 

ภาพที่ 4.12 แสดงหน้าจอเว็บบอร์ด 

ส่วนที่ 2 ส่วนของสมาชิก 

        ภาพที่ 4.13 แสดงหน้าจอการ Login ในส่วนของผู้ดูแล 

ภาพที่ 4.14 แสดงหน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ 
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ภาพที่ 4.15 แสดงหน้าจอข้อมูลบริษัท 

ภาพที่ 4.16 แสดงหน้าจอข้อมูลรายการใบสั่งจัดชุดสินค้า 

ภาพที่ 4.17 แสดงหน้าจอข้อมูลสมาชิก 

ภาพท่ี 4.18 แสดงหน้าจอข้อมูลประเภทสินค้า 

ภาพที่ 4.19 แสดงหน้าจอรายการสินค้า

ภาพที่ 4.20 แสดงหน้าจอเว็บบอร์ด 

ภาพที่ 4.21 แสดงหน้าจอรายงานรายได้ย้อนหลัง 1 ป ี

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล 
ในการจัดท าโครงงานระบบการจัดการจัดชุดสินค้าบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต บริษัท คลังศึกษา จ ากัด จัดท าได้เริ่มท าการศึกษา
ข้อมูล และขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ของ บริษัท คลังศึกษา 
จ ากัด เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าโครงงานก่อนที่จะน า
ระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบงานเดิมและ
วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาพัฒนาระบบการจัดการจัด
ชุดสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัท คลังศึกษา จ ากัด 

 ระบบการจัดการจัดชุดสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
บริษัท คลังศึกษา จ ากัด เป็นระบบที่มีขั้นตอนในการพัฒนาหลาย
ขั้นตอนที่ท า ให้การท างานของระบบใช้งานได้ง่ าย  และมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงท าให้ลูกค้าสะดวกในการเข้าชมและเลือก
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จัดชุด และการลดขั้นตอนการท างาน ท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการจ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ท าให้การด าเนินกิจการมีการ
ด าเนินงานที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระบบการจัดการจัดชุดสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
บริษัท คลังศึกษา จ ากัด ผลที่ได้รับจากการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้งานของผู้ใช้ระบบพบว่า มีผลความพึงพอใจ ด้านการ

ท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบภาพรวมอยู่ในระดับดี (X= 
3.98, SD =0.97) และด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 

(Usability Test) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (X= 3.81, SD =0.10) 
5.2 ข้อเสนอแนะ  

1. สามารถน าระบบการจัดการจัดชุดสินค้าบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต บริษัท คลังศึกษา จ ากัด ไปประยุกต์ใช้กับการจัดชุด
สินค้าชนิดอื่นๆ 

2. รูปแบบของภาษาที่ใช้แสดงภายในเว็บไซต์ควรจะมี
การเพิ่มภาษาที่เป็นสากล เช่น ภาษาอังกฤษ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าต่างชาติได้ 

3. สามารถน าระบบเว็บไซต์นี้ไปเป็นตัวอย่างเพื่อพัฒนา
ส าหรับการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าได้ 

เอกสารอ้างอิง 
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 [4] Mindphp (ม.ป.ป). SQL คืออะไร (ออนไลน์). 
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ระบบการจัดการข้อมูลฝึกอบรมพนักงาน  
บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

The Training Information Management System  
for an Employee of Foamtec International Co., Ltd. 

พลอยนภัส  จึงรุ่งฤทธิ์1, *นลินนิภา บุญเจริญ1, วีณา  คงพิษ1 และจิราภรณ์  ชมยิ้ม1 

1คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
Email: PloynapasJJ@gmail.com 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
ฝึกอบรมพนักงานบริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  2) เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ขั้นตอนการด าเนินงานได้
น าวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle 
:SDLC) โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และภาษา 
PHP ในการพัฒนาระบบ ซึ่งระบบใช้โปรแกรม MySQL เป็นระบบ
การจัดการฐานข้อมูล แต่ละส่วนของโปรแกรมได้รับการสนับสนุน
กระบวนการ และฟังก์ชันของระบบการจัดการข้อมูลฝึกอบรม
พนักงาน ฝ่ายฝึกอบรมสามารถดูรายงาน และใช้ประโยชน์เหล่านั้น 
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ 

ค ำส ำคัญ : ฝึกอบรม, พนักงาน, โฟมเทค 

Abstract 

The purposes of this project were to 1) to the training information 
management system for an employee of Foamtec International Co., 
Ltd. 2) to evaluation satisfaction of system by user. The system utilized 
the System Development Life Cycle (SDLC) by using Adobe 
Dreamweaver CS6 and PHP The system utilized MySQL as a database 
management systems. Each part of the program were support the 
processes and function of the training information management system 
for an employee Adequately. The training can also view the report and 
utilize them to aid decision making 

1.บทน า
ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 
Contamination Control (WCC)  เป็นกิจการส่ วนหนึ่ งของ 
Wilshire Foam เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1970 เพื่อให้บริการ
ลูกค้าด้านการบินและอวกาศและอุปกรณ์การแพทย์ ในปี พ.ศ.
2543 บริษัท Foamex Asia ได้เข้าซื้อแผนก WCC และรวมเข้า
กับธุรกิจการผลิตและการผลิตโฟมในประเทศไทยที่ก าลังเติบโต
อย่างรวดเร็วและตอนนี้กลายเป็นผู้ผลิตแผ่นโฟมท าความสะอาด
แห่งใหญ่ที่สุดในโลก  ผลิตภัณฑ์เช็ดท าความสะอาดโฟมและ
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดห้อง แผนก WCC มีประวัติด้าน
นวัตกรรมและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้า แผนก WCC มี
ประวัติด้านนวัตกรรมและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้า ได้รับ
การสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรของ Foamtec ผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดของ บริษัท นั้นผลิตขึ้นเองภายในโรงงานที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 

บริษัท โฟมเทค อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานควบคุมการปนเปื้อนเพื่อปรับปรุงการควบคุม
อนุภาคในห้องปลอดเชื้อ ด้วยการแก้ปัญหาการปนเปื้อนของ
พื้นผิว อุตสาหกรรมยาต้องเผชิญกับลักษณะที่ปรากฏความเสี่ยง
ของการปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องกับการไร้ความสามารถในการท า
ความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในปัจจุบัน การตรวจสอบการท างาน
ซ้ าและข้อบกพร่องที่โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ เพื่อปรับปรุง
การควบคุมการปนเปื้อนในอุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์การแพทย์ที่
ปลูกฝังด้านหลังนวัตกรรมของเรา 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลฝึกอบรมพนักงาน บริษัท โฟม
เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   

นรินทร์ พนาวาส และปฐม พุ่มพวง (2557, 7) ได้ศึกษา
และพัฒนาระบบสารสนเทศเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยพัฒนาขึ้นในรูปแบบ
ของเว็บ แอพพลิเคชั่น เพื่อให้ระบบสามารถท างานได้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และสามารถจัดส่ง จัดเก็บ สืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อใช้
สนับสนุน การท างานด้านเอกสารของเจ้าหน้าที่ และบริหารได้
ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งครอบคลุมภาระงานด้านงาน เอกสาร 11 
องค์ประกอบโดยการพัฒนาใช้ภาษา PHP และ JavaScript และ
ใช้ MySQL ในการ จัดเก็บฐานข้อมูล การทดสอบระบบผู้วิจัยได้
ใช้แบบประเมินคุณภาพเก็บจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนและ 
ผู้ใช้ทั่วไปจ านวน 84 คน ผลการประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญได้
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.85 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.50 และผลการประเมินจากผู้ใช้งานได้ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 
4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 สรุปได้ว่า ระบบ
สารสนเทศเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรีนั้น มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ดี และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 ชานนท์ หมอยาดี และธบูรณ์ รอดผาดี (2559) การ
ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ บริษัท โปรเกรส ชิปปิ้ง -ทราน
สปอร์ต จ ากัด เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมีส่วนอ านวยความสะดวกเรื่อง
การประมาณค่าใช้จ่ายในการน าเข้า และส่งออกสินค้ารวมถึง
ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์ของบริษัทสามารถที่จะอัพเดทเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นเอกสารที่ใช้ในบริษัท ให้ดาวน์โหลดผ่าน
เว็บไซต์ของทางบริษัท จากการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
บริษัท ผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากนี้ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ของ ทางบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลประเมิน
ความพึงพอใจของระบบของระบบมีภาพรวมอยู่ในระดับดี       
2.2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคคลโดยมุ่งที่จะเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ และเจตคติของบุคคล เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ดี

ยิ่งขึ้น ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาและเพิ่มผลผลิต ท าให้เกิดผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ (ศักรินทร์ ชนประชา , 
2550) 

หลักสูตรฝึกอบรม คือ องค์ความรู้ของเนื้อหาในการ
ฝึกอบรมที่ประกอบไปด้วย หัวข้อวิชา เทคนิควิธีการแผนการสอน 
กิจกรรมวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในหัวข้อหรือหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ (วัฒนา วาทะพล, 2554)   

อ านวย เดชชัยศรี (2542, 12) กล่าวว่า การฝึกอบรม
เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความ
เข้าใจความสามารถและเกิดทักษะจากประสบการณ์ตลอดจนเกิด
เจตคติที่ ดี และถู กต้ องต่ อกิ จกรรมต่ า ง  ๆ  เป็นการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของงานที่มีผลต่อความเจริญขององค์การตรงตาม
เป้าหมายของโครงสร้างที่ปรากฏในระบบงานเหล่านั้น  
2.3  ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
ภาษาที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลฝึกอบรม
พนักงาน บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการท างานมีข้อมูล ดังนี้ 

PHP (Professional Home Page: PHP) เป็นการเขียน
ค าสั่งหรือโค้ดโปรแกรมที่เก็บ และท างานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
(Server-Side Script) ซึ่งรูปแบบในการเขียนค าสั่งการท างานนั้น
จะมีลักษณะคล้ายกับภาษา Perl หรือภาษา C และสามารถที่จะ
ใช้ร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถของ 
PHP นั้นสามารถที่จะท างานเกี่ยวกับ Dynamic Web ได้ทุก
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลจัดการระบบฐานข้อมูลระบบ
รักษาความปลอดภัยของ Web Page การรับส่ง Cookies เป็น
ต้น เริ่มต้นของ โปรแกรม PHP ด้วยแท็ก PHP เป็น สคริปต์แบบ 
Embedded สามารถแทรกร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างอิสระ 
(กิติ ภักดีวัฒนะกุล, 2552)  
2.4  โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

1. Adobe Dreamweaver CS6 โปรแกรมสร้างเว็บ
เพจแบบเสมือนจริงของค่าย Adobe ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ต้องการสร้าง
เว็บเพจไม่ต้องเขียนภาษา HTML หรือเขียนโปรแกรมเอง 
โปรแกรม Dreamweaver มีฟังก์ชันที่ท าให้ผู้ใช้สามารถจัดวาง
ข้อความ รูปภาพ ตารางฟอร์ม วิดีโอ รวมถึง องค์ประกอบอื่น ๆ 
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ภายในเว็บเพจได้อย่างสวยงาม โดยไม่ต้องใช้ภาษาสคริปต์  ที่
ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนแต่ก่อน (พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, 2556) 

2. Adobe Photoshop CS6  เป ็น โปรแกรมที ่ มี
ความสามารถในการจัดการไฟล์ข้อมูล รูปภาพที่มปีระสิทธิภาพ 
การท างานกับไฟล์ข้อมูลรูปภาพของ Adobe Photoshop นั้นส่วน
ใหญ่จะท างานกับไฟล์ข้อมูลรูปภาพที่จัดเก็บข้อมูลรูปภาพแบบ 
Raster Adobe Photoshop สามารถใช้ใน การตกแต่งภาพได้
หลากหลาย การตัดต่อภาพ และการซ้อนฉากหลังเข้ากับภาพ 
Adobe Photoshop สามารถท างานกับระบบสี RGB CMYK 
LAB และ Grayscale และสามารถจัดการกับไฟล์รูปภาพ ที่
ส าคัญได้ เช่น ไฟล์นามสกุล JPG, GIF, PNG, TIF, TGA โดยไฟล์
ที่ Adobe Photoshop จัดเก็บในรูปแบบเฉพาะของตัวโปรแกรม
เองใช้นามสกุลของไฟล์ว่า PSD จะสามารถจัดเก็บคุณลักษณะ
พิเศษของไฟล์ที่เป็นของ Adobe Photoshop (อนงค์ หลอดแก้ว
, 2557) 

3. AppServ คือ ชุดโปรแกรมในลักษณะของWAMP
ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ส า เร็จรูปบนระบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ สร้างโดยชาวไทย จัดท าขึ้นโดย ภาณุพงศ์ 
ปัญญาดี เป็นการรวมโปรแกรมจ านวน 4 ตัวในการสร้างเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ Apache HTTP Server, PHP, MySQL, และ 
phpMyAdmin เวอร์ชันปัจจุบันได้แก่ 2.4.9 (ส าหรับ PHP 4) 
และ 2.5.10 (ส าหรับ PHP 5) เนื่องจากภาณุพงศ์ ปัญญาดี ต้อง
ตอบค าถามวิธีการติดตั้ง Apache, PHP, และ MySQL ให้ใช้งาน
ด้วยกันได้บ่อยครั้ง จึงริเริ่มพัฒนาชุดติดตั้ง AppServ ที่ติดตั้ง
และใช้งานได้ทันทีในประมาณปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ได้พัก
การพัฒนาเมื่อประมาณปี 2008 และกลับมาท าต่อเมื่อปี 2016 
รุ่นล่าสุด AppServ 8.4.0 (ภาณุพงศ์ ปัญญาดี, 2559) 
2.5. ระบบจัดการฐานข้อมูล 
การพัฒนาระบบระบบการจัดการข้อมูลฝึกอบรมพนักงาน บริษัท 
โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ในการจัดฐานข้อมูล ดังนี้ 

ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีความสามารถในการจัดการกับฐานข้อมูลด้วยภาษา 
SQL เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้  ท างาน
ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ ( Application Program) เช่น ภาษา 
วิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น 
โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่

หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนท์ซอร์ส (Open 
Source) ที่ถูกน าไปใช้ งานมากที่สุดโดยมีทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี 
และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ 
2.6. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
- Note Book ยี่ ห้ อ  HP CPU: Intel Celeron N3060 RAM: 4 
GB 
- Note book ยี่ห้อ Lenovo CPU: Intel Celeron N3060 RAM: 
4 GB 
- Flash Drive ความจุ 32 GB 
- External harddisk ขนาดความจุ 1TB-3TBWD Element 2.5 
1TB 
- เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Cannon 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อ FUJI-XEROX P225 
- หมึกสีย่ีห้อ Cannon  
- กระดาษ A4 Double A 80gsm 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน 
บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้น าวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle) หรือ  SDLC มา
ปรับใช้โดยมี 6 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 
1. การก าหนดและเลือกโครงงาน (System Identification and
Selection) เป็นขั้นตอน ที่ผู้จัดท าได้ท าการค้นหาและเลือก
โครงการที่ต้องการพัฒนา และได้เลือกโครงการการพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน บริษัท โฟมเทค อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด เนื่องจากทางบริษัทได้มองเห็นว่าการจัดเก็บ
ข้อมูลการฝึกอบรมแบบเดิมด้วยโปรแกรม Excel  ท าให้เกิดภาระ
งานซ้ าซ้อนกับบุคลากร จึงริเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนการท างานให้
เป็นรูปแบบใหม่และทันสมัย ทางบริษัทจึงอยากขอให้ช่วยพัฒนา
ระบบการจัดการข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานที่จะช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  ช่วยให้การท างาน
รวดเร็วขึ้น 
2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงงาน (System Initiation and
Planning) เป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นจัดท าโครงงานวางแผน
จัดท าโครงงาน ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงงานศึกษา 
ความเป็นไปได้ของโครงงาน โดยก าหนดปัญหาที่เกิดขึ้น และตั้ง
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ชื่อระบบ คือ การระบบการจัดการข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน
บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จากนั้นเริ่มเก็บรวมรวม
ข้อมูลท าการสอบถามข้อมูลและท าการศึกษาข้อมูลนั้นอย่าง
จริงจังพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในโครงงาน  
3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ขั้นตอนวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ ของระบบงาน เพื่อทราบว่าระบบงานนั้นมีความ
ผิดพลาดอะไรบ้าง เพื่อน าความผิดพลาดมาพัฒนาระบบ และ
รวบรวมความต้องการในระบบ โดยศึกษาขั้นตอนการท างานของ
ระบบงานความต้องการของผู้ใช้ระบบ ท าการวิเคราะห์ระบบงาน
ตามขอบเขตที่ได้เขียนความสัมพันธ์ของระบบการท างาน โดย
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กรต้องการของผู้ใช้
ระบบ ท าการวิ เคราะห์ระบบงานตามขอบเขตที่ ได้ เขียน
ความสัมพันธ์ของระบบการท างาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
และบุคลากรในองค์กร 
4. การออกแบบระบบ (System Design) การก าหนดรูปแบบ
ของระบบการปฏิบัติงาน รวมถึงการท างานทั้งหมด ตั้งแต่วัสดุที่
ใช้  โปรแกรม ภาษาที่น ามาเขียนโปรแกรมในการจัดการ
ฐานข้อมูล โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นว่าจากที่ใดส่งไปยังที่ใด ท า
อย่างไรบ้าง จนกว่าจะเสร็จสิ้นตาม ขั้นตอนที่ออกแบบไว้ 
5. การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) ขั้นตอน
พัฒนาระบบตามผลการวิเคราะห์ระบบงานเดิมที่ได้มาให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้และท าการทดสอบระบบเพื่อ ตรวจสอบ
ความผิดพลาดของโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมท างานได้ตาม
ขอบเขตและตามความต้องการ ของผู้ใช้ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 
6. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) ขั้นตอนของ
ส่วนการปรับปรุงระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่ได้จัดท าขึ้นการท างาน
ต่าง ๆ ของระบบศึกษาว่ามีข้อผิดพลาดในการท างานหรือไม่ ซึ่ง
จะท าให้โปรแกรมท างานไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน โดย
ผ่านการ ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของผู้ใช้ระบบ 
3.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลฝึกอบรมพนักงาน บริษัท โฟม
เทค อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด มีขอบเขตการด าเนินงาน
รายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
1. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน

  ข้อมูลพนักงาน, ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม,ข้อมูลการ
ฝึกอบรม, ข้อมูลผู้ใช้งาน 
2. การบันทึกข้อมูลการเข้าฝึกอบรม

การจัดการข้อมูลพนักงาน, การจัดการข้อมูลการฝึกอบรม 
3. การวิเคราะห์และออกรายงาน

 รายงานข้อมูลพนักงาน, รายงานข้อมูลรายการฝึกอบรม, 
รายงานข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม 
แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
แผนภาพบริบท หมายถึง แผนภาพการแสดงกระแสข้อมูลระดับ
บนสุดที่แสดงภาพรวมการท างานของระบบ ที่มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งแสดงขอบเขตการท างานของ 
การไหลของข้อมูลระหว่างกระบวนการท างานย่อยของการ
พัฒนาระบบ เก็ บข้ อมู ลการฝึ กอบรมของ พนั ก ง าน  ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงาน ดังนี้  

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) 
 แผนภาพกระแสข้อมูล คือ แผนภาพแสดงการไหลของ

ข้อมูลระหว่างกระบวนการท างานเพื่อแสดงรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรม
ของพนักงาน โดยมีการน าแผนภาพบริบทที่เป็นภาพรวมของการ
ท างานน ามาขยายแสดงถึงแฟ้มรายละเอียดในการท างานที่มี
ล าดับขึ้น โดยแสดงให้เห็นเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) 
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ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (E-R diagram) 
       แผนภาพแสดงความสัมพันธ์  เป็นแผนผังแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบ และแสดงถึง
ข้อมูลที่ใช้ในระบบทั้งหมด ซึ่งในการพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลฝึกอบรมพนักงาน บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด มีตารางข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (E-R diagram) 

4. ผลการด าเนินงาน
หน้าจอเข้าสู่ระบบ เป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียดการล็อกอิน
เข้าสู่ระบบโดยใช้Username และPassword เพื่อท าการล็อกอิน
เข้าสู่ระบบ 

ภาพที่ 1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

หน้าจอเมนูหลัก เป็นหน้าจอที่แสดรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ที่
ต้องการค้นหาอัพเดทแก้ไขข้อมูล ตั้งค่าข้อมูล และการออก
รายงาน  

ภาพที่ 2 หน้าจอเมนูหลัก  

หมายเลข 1 คือ เมนูข้อมูลพนักงาน 
หมายเลข 2 คือ เมนูจัดการพนักงาน 
หมายเลข 3 คือ เมนูจัดการหลักสูตรฝึกอบรม 
หมายเลข 4 คือ เมนูรายงาน  
หมายเลข 5 คือ เมนูตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว 
หมายเลข 6 คือ ออกจากระบบ  
หน้าจอค้นหาข้อมูลพนักงาน เป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียดใน
การค้นหาข้อมูลพนักงาน โดยการกรอกรหัสหรือชื่อพนักงาน จะ
แสดงรายละเอียดพนักงานที่ค้นหา 

ภาพที่ 3 หน้าจอค้นหาข้อมูลพนักงาน 

หน้าจอการเพิ่มรายการฝึกอบรมให้พนักงาน เป็นหน้าจอที่ท าการ
เพิ่มการฝึกอบรมให้พนักงาน 
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ภาพที่ 4 หน้าจอเพิ่มรายการฝึกอบรม  

หน้าจอการจัดการข้อมูลพนักงาน เป็นหน้าจอที่ท าการเพิ่ม แก้ไข 
ลบข้อมูลพนักงาน 

ภาพที่ 5 หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงาน 

หน้าจอการจัดการข้อมูลพนักงาน เป็นหน้าจอที่ท าการเพิ่ม แก้ไข 
ลบข้อมูลพนักงาน 

ภาพที่ 5 หน้าจอจัดการข้อมูลพนักงาน 

หน้าจอการจัดการหลักสูตรฝึกอบรม เป็นหน้า 
จอที่ที่ท าการเพิ่ม แก้ไข ลบหลักสูตรฝึกอบรม 

ภาพที่ 6 หน้าจอจัดการหลักสูตรอบรม 

หน้าจอรายงานผลข้อมูลพนักงาน แสดงรายงานข้อมูลพนักงาน 

ภาพที่ 7 หน้าจอรายงานข้อมูลพนักงาน  

หน้าจอรายงานผลข้อมูลหลักสูตรฝึกฝึกอบรม แสดงรายงาน
หลักสูตรฝึกอบรม 

ภาพที่ 8 หน้าจอรายงานข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม 

หน้าจอรายงานผลข้อมูลผู้ใช้งานระบบ เป็นหน้าจอแสดงการ
รายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
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ภาพที่ 9 หน้าจอรายงานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

หน้าจอรายงานตามวันที่ใช้งาน เป็นหน้าจอแสดงการรายงานการ
ใช้งานระบบ โดยต้องป้อนวันเดือนปี ที่ต้องการออกรายงาน จึง
จะรายงานผลได้ 

ภาพที่ 10 หน้าจอรายงานข้อมูลวันที่ใช้งานระบบ 

หน้าจอผู ้ใช้งานระบบ เป็นหน้าจอที ่ท าการเพิ ่ม แก้ไข ลบ
ผู้ใช้งาน 

ภาพที่ 11 หน้าจอผู้ใช้งานระบบ  

หน้าจอตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว เป็นหน้าจอที่ท าการ แก้ไข เปลี่ยน
รหัสผ่าน   

ภาพที่ 12 หน้าจอตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว  

หน้าจอรายงานผลข้อมูลการฝึกอบรมโดยค้นหาจากรหัสหรือชื่อ
พนักงาน แสดงรายงานข้อมูลการฝึกอบรม 

ภาพที่ 13 หน้าจอรายงานข้อมูลรายการฝึกอบรม 

หน้าจอรายงานผลข้อมูลพนักงาน แสดงรายงานข้อมูลพนักงาน 

ภาพที่ 14 หน้าจอรายงานข้อมูลพนักงาน 

หน้าจอรายงานผลข้อมูลรายการฝึกอบรมโดยค้นหาจากรหัสหรือ
ชื่อพนักงาน แสดงรายงานข้อมูลการฝึกอบรม 
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ภาพที่ 15 หน้าจอรายงานข้อมูลรายการฝึกอบรม 

หน้าจอรายงานผลข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม แสดงรายงานข้อมูล
หลักสูตรฝึกอบรม 

ภาพที่ 16 หน้าจอรายงานข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม 

5. สรุปผลการศึกษา
5.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
จากการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน บริษัท 
โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ช่วยให้การจัดการข้อมูลการ
อบรมของพนักงานภายในบริษัทได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
พบว่าผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
1. ระบบควรมีการเก็บข้อมูลภาพบรรยากาศการฝึกอบรม
2. พนักงานควรเข้าดูประวัติการฝึกอบรมของตนเอง และพิมพ์
ประกาศนียบัตรได้ 
3. ระบบควรมีการเก็บข้อมูลประวัติวิทยากร ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญ 
4. พนักงานควรดูวันเวลาการฝึกอบรมแบบปฎิทิน ตามเดือน/ปี
ของตนเองได้ 
5. พนักงานควรลงทะเบียนการฝึกอบรมล่วงหน้าได้

6. พนักงานควรดูคอร์สที่ฝึกอบรม และที่ไม่ได้ฝึกอบรมของ
ตนเองได้ 
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บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการ
จัดเก็บหนังสือรับ – ส่ง เอกสารราชการเทศบาลต าบลพลา 2) 
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ โดยน าวงจรการ
พัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้ รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งระบบใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2012 โดยใช้
ภาษา VB.NET และใช้ Microsoft Access 2013 ในการพัฒนา
ฐานข้อมูลเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล แต่ละส่วนของระบบมี
การสนับสนุนกระบวนการท างาน และฟังก์ชันระบบสารสนเทศ
การจัดเก็บหนังสือรับ – ส่ง เอกสารราชการเทศบาลต าบลพลา 
ผู้บริหารสามารถดูรายงาน และใช้ประโยชน์เหล่านั้น เพื่อช่วย
ในการตัดสินใจ 
 ผลของการพัฒนาระบบพบว่าผลประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบในด้านการทดสอบระบบ ด้านฟังก์ชันการ

ท างานต่างๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.93, SD 
= 0.05) ส่วนการทดสอบระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.90, SD = 0.25) 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
The purposes of this project were 1) to an electronic 
document management system for phala sub-district 
municipality 2) to evaluation satisfaction of system by 
user. This system utilized the System Development life 
circle (SDLC) by using Microsoft Visual Studio 2012 and 
VB.NET language. The system utilized Microsoft Access 
2013 as a database management system. Each part of 
the program were supported the processes and function 
of an electronic document management system for 
phala sub-district municipality Management system 
adequately. The manager can also view the reports and 
utilize them to aid decision making. 
   The project results found that system function 
testing ensured the satisfaction of user was a good level 

(X̅= 4.93, SD = 0.05) and Ease of using the system     

(X̅= 4.90, SD = 0.25). 
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1.บทน า 
1.1 ประวัติความเป็นมา  
ต าบลพลา เดิมทีในอดีตเป็นต าบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอ าเภอเมือง
ระยอง ต่อมาชุมชนได้ขยายตัวบ้านเรือน ตลาด ร้านค้าและ
อื่นๆ เกิดขึ้นมากมายรวมทั้งประชาชนจากภาคต่างๆ ได้อพยพ
เข้ามาอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้เป็นผลพวงมาจากการที่รัฐบาล
ไทยสมัยนั้นอนุญาตให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพ
และสร้างสนามบินอู่ตะเภา ในปี 2506 ท าให้การขยายตั ว
แรงงานและความเจริญของชุมชนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาง
จังหวัดระยองเล็งเห็นความจ าเป็นจึงแยกต าบลพลาออกเป็น
ต าบลบ้านฉางอีกต าบลหนึ่ง รวมกับส านักท้อนจัดตั้งเป็นกิ่ง
อ าเภอบ้านฉาง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2519 
 ส่วนประวัติความเป็นมาของชื่อต าบลพลา ไม่มีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกแน่ชัด แต่การสอบถามผู้รู้ในท้องถิ่น
และชาวบ้านได้สันนิษฐานไว้ว่า เนื่องจากในสมัยกรุงธนบุรี ได้มี
การแบ่งการปกครองออกเป็นหัวเมืองต่างๆ และมีการกบฏ
เกิดขึ้น ทางสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงยกทัพมาเพื่อ
ปราบหัวเมืองทางจันทบุรี และยกพลขึ้นบกที่ต าบลพลาใน
ปัจจุบัน จึงท าให้ทหารเกิดอาการเหนื่อยล้า หรือเรียกว่า “พะ
ล้า” ต่อมาเปลี่ยนและเพี้ยนมาเป็น “พลา” อีกนัยหนึ่งของ
ต าบลพลา เป็นชื่อของต้นไม้พื้นเมืองที่มีอยู่ทั่วไปในพื้นที่ที่
เรียกว่า “ต้นพลา” นั่นเอง 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บหนังสือรับ – ส่ง 
เอกสารราชการเทศบาลต าบลพลา 
2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศการจัดเก็บ
หนังสือรับ – ส่ง เอกสารราชการเทศบาลต าบลพลา 
1.3 ขอบเขต 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บหนังสือรับ – ส่ง 
เอกสารราชการเทศบาลต าบลพลาได้ก าหนดขอบเขตไว้ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  การจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
 - ข้อมูลพนักงาน 
 - ข้อมูลแผนก 
 2.  การรับ – ส่งหนังสือเอกราชการ 
 - ข้อมูลหนังสือรับ 
 - ข้อมูลหนังสือส่ง 

 - ข้อมูลหนังสือบันทึกข้อความ 
 - ข้อมูลหนังสือค าร้องทั่วไป 
 - ข้อมูลหนังสือค าสั่ง 
 - ข้อมูลหนังสือประกาศ 
 3.  การวิเคราะห์และออกรายงาน 
 - รายงานหนังสือรับ 
 - รายงานหนังสือส่ง 
 - รายงานหนังสือบันทึกข้อความ 
 - รายงานหนังสือค าร้องทั่วไป 
 - รายงานหนังสือค าสั่ง 
 - รายงานหนังสือประกาศ 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ได้กล่าวว่า ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการรับ - ส่ง การจัดเก็บ การสืบค้น
ข้อมูลเอกสารภายในองค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการงานด้านเอกสารให้มีความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดปัญหาด้านการสื่อสาร การ
จัดเก็บ การสูญหายของเอกสาร การสืบค้นข้อมูลเอกสาร และ
ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ การน าระบบจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จะช่วยลดความซับซ้อนขั้นตอนการ
ปฏิบัติ งานในระบบเดิม เปลี่ ยนมาเป็นรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถด าเนินการที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดใน
รูปแบบของเว็บแอพลิเคชั่นทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้
งานระบบ[1] 
 ได้กล่าวว่า ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบ
โปรแกรมประยุกต์ท างานบนวินโดว์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต
ภายในองค์กร พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
สืบค้นข้อมูลในรูปเอกสารภายในองค์กร  รวมทั้ง เพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดการงานด้านเอกสารให้มีความสะดวก
รวดเร็วมี ประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดปัญหาด้านการ
จัดเก็บการสูญหายของเอกสาร การสืบค้นข้อมูลเอกสารลด 
ปริมาณการใช้กระดาษและแฟ้มจัดเก็บเอกสาร  ดังนั้นใน
โครงงานนี้จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการท างาน จาก
เดิมที่ท างานในรูปแบบของกระดาษ ไปเป็นการท างานใน
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รูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้การจัดการงาน
ทางด้านเอกสารสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น [2] 
 ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อกิจการใดเจริญขึ้นงาน หนังสือของกิจการ
นั้นยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัว และยิ่งทวีมากขึ้นทุกวัน  ถ้า
เจ้าหน้าที่ไม่มีระเบียบ เป็นหลักส าหรับเพื่อปฏิบัติและปล่อย
ปละละเลยไว้ งานหนังสือเหล่านั้นจะยุ่งเหยิง สลับซับซ้อน ทับ
ถมเกะกะ ค้นหาได้ยาก เป็นเหตุให้เสียเวลาในการค้นหาหรือไม่
ทันกับความต้องการ จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการจัดระเบียบให้เข้า
เป็นระบบเพื่อความเรียบร้อย เมื่ออ้างถึงก็ค้นหาได้รวดเร็ว เป็น
การประหยัดเวลา แรงงานและเกิดประสิทธิภาพ งานทั้งหมด
จะเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณทั้งนั้นและงานนี้ก าหนดไว้ใช้
เหมือนกันทุกกระทรวง ทบวง กรม [3] 
 ให้ความเห็นความส าคัญของงานสารบัญว่างานสารบัญอยู่
ที่การจัดท าไว้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ และสามารถด าเนินการ
อ านวยความสะดวกในฐานะงานบริการแก่บุคคลอื่นด้วยความ
เรียบร้อยและรวดเร็ว เกิดประโยชน์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง [4]  
2.2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การเก็บเอกสาร (Filling) คือ กระบวนการจัดและเก็บเอกสาร
ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายในทันทีที่ต้องการ สะดวก
รวดเร็วทันเวลา กระบวนการจัดเก็บเอกสารประกอบด้วยการ
จ าแนก จัดเรียง เก็บ รักษา ค้นหาและน ามาใช้ประโยชน์ มี
ระเบียบแบบแผนเป็นระบบ มีแหล่งเก็บที่ง่าย สะดวก และ
ปลอดภัย ช่วยให้การปฏิบัติงานประจ าวันของหน่วยงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุที่
ระบบการเก็บเอกสารจึงเป็นแหล่งที่ปลอดภัยและถาวรส าหรับ
เอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การ
เก็บเอกสารถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารเอกสารเท่านั้น 
แหล่งเก็บเอกสารจึงเปรียบได้เหมือนเป็นศูนย์หนึ่งของความจ า
ด้านงานธุรกิจ  
 การเก็บเอกสารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสารของธุรกิจหรือหน่วยงาน
นั้นๆ เกิดความสะดวกในการค้นหาเอกสาร ประหยัดแรงงาน 
เอกสารอยู่ในที่ที่เหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
การเก็บเอกสารแบ่งประเภทเป็นการจัด (Arranging) และการ
เก็บ (Keeping) เพื่อรวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกัน อยู่ในแหล่งที่

ปลอดภัยและสามารถเลือกใช้ระบบใดระบบหนึ่งที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของเอกสารมากที่สุด หรือเลือกใช้หลายระบบร่วมกัน
ส าหรับเอกสารประเภทใดประเภทหนึ่ง  
 การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร (Records 
Management) หมายถึง งานซึ่งเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล เพื่อ
ช่วยความจ าในงานส านักงานและการตัดสินใจทุกระดับของ
ผู้บริหารในทุกองค์กรจ าเป็นต้องมีข้อมูลประกอบเพื่อความ
ถูกต้องของการปฏิบัติงาน การบริหารงานเอกสารเป็นการ
ด าเนินงานเอกสารให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามล าดับขั้นตอนคือ 
การวางแผน การก าหนดหน้าที่และโครงสร้าง การจัดเก็บ
เอกสาร การก าหนดระบบการจัดการเอกสาร การเก็บรักษา 
การควบคุมและการท าลายเอกสาร อาจอธิบายได้โดยการใช้
วงจรของเอกสารในขั้นตอนที่ส าคัญๆ ประกอบ กล่าวคือ 
ขั้นตอนการผลิตเอกสาร ขั้นตอนการจัดเก็บรวบรวม เก็บเป็น
หมวดหมู่ และเป็นระเบียบเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้นหา
เอกสารได้ง่าย รวดเร็ว และทันเวลา ขั้นตอนการก าจัดหรือ
ท าลายเอกสารที่มีค่าในการใช้อ้างอิงน้อยอายุของการเก็บ
หนังสือ โดยปกติจะมีการให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี หนังสือที่
ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วและเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้
จากที่อื่น ให้มีการเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่วนหนังสือที่ต้อง
สงวนเป็นความลับหนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดีให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยเรื่องนั้น หนังสือที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์หรือเรื่องที่ต้องการใช้ส าหรับหนังสือค้นคว้า
ให้เก็บไว้ตลอดไปหรือตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติก าหนด 
หนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ต้องส่งเก็บที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
ภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป [5] 
2.3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
Visual Studio.NET คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอพ
พลิเคชันที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากตัวผู้ใช้
สามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างง่ายดาย การท างาน SPU 
CHONBURI 8 ของโปรแกรมมีขั้นตอนการท างานให้กับ 
Control ต่างๆ ตามเหตุการณ์ Event ที่สามารถเกิดขึ้นกับ 
Object หรือ ส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนจอรวมทั้ง
เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมและยังมี
เครื่องมือที่ ใช้ ในการตรวจสอบการท างานของโปรแกรม 
(Debugger) ว่าที่เขียนมานั้นมีความถูกต้องหรือไม่ มีระบบขอ
ความช่วยเหลือ (Online Help) เพื่อไว้อ้างอิงและขอความ
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ช่วยเหลือในจุดที่สงสัย ท าให้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ระบบมี
รูปแบบที่สวยงามรวดเร็ว มีความสามารถในการติดต่อกับ
ฐานข้อมูลได้หลายชนิดทางผู้จัดท าได้น ามาใช้ติดต่อกับ
ฐานข้อมูล อีกทั้งยังมีการรองรับการใช้งานภาษาต่างๆ อาทิเช่น 
การเขียนเว็บเพจ โดยใช้ภาษา ASP.NET การพัฒนาแอพพลิเค
ชันต่างๆ โดยใช้ภาษา C# , C+ , JAVA SCRIPT โดยสนับสนุน
การสร้างแอพพลิเคชันให้สั้นลงเน้นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ระบบที่
เป็นกราฟิกมากขึ้น [6] 
ระบบจัดการฐานข้อมูล 
 Microsoft Access 2013 เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูล Access จะเก็บตารางในฐานข้อมูลเป็นไฟล์เดี่ยว 
พร้อมด้วยวัตถุอื่นๆ เช่น ฟอร์ม รายงาน แมโคร และมอดูล 
ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบ Access 2007 ซึ่งใช้โดย 
Access 2016, Access 2013 จะมีนามสกุลไฟล์ .accdb ส่วน
ฐานข้อมูลที่สร้างโดยรูปแบบ Access เวอร์ชั่นก่อนหน้าจะมี
นามสกุลไฟล์ .mdb ซึ่งสามารถใช้ Access 2016 , Access 
2013 เพื่อสร้างไฟล์โดยใช้รูปแบบก่อนหน้าได้ เช่น Access 
2000 - 2003 [7] 
 

3.  วิธีการด าเนินงาน 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บหนังสือรับ – ส่ง เอกสาร
ร า ช ก า ร  เ ท ศ บ า ล ต า บ ล พ ล า  ไ ด้ น า ร ะ บ บ  ( System 
Development Life Cycle) หรือ SDLC มาปรับใช้ โดยมี 6 
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ดังนี้  
 1.  การค้นคว้าข้อมูล ก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบจะต้องมี
การค้นคว้าหาแหล่งของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย  
 2.  การศึกษาและเก็บรวมรวมข้อมูล เมื่อท าการค้นคว้า
แล้วต่อไปจะต้องท าการศึกษา ข้อมูลนั้นอย่างจริงจัง พร้อมกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาใช้  
 3.  การวิเคราะห์ระบบ เป็นการวิเคราะห์ระบบงานเดิม
ของเทศบาล ว่ามีกระบวนการในการท างานอย่างไร  
 3.1 การวิเคราะห์ปัญหา เมื่อทราบระบบงานเดิมของ
เทศบาล แล้วจะท าการวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิมว่ามี
อะไรบ้าง  

 3.2  แนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้ว จะ
ท าการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาว่าท าอย่างไรจึงจะแก้ไข
ปัญหาของระบบงานเดิมได้  
 4.  การออกแบบระบบ จากปัญหาที่พบในขั้นตอนการ
วิเคราะห์ระบบ ผู้จัดท าจึงได้ออกแบบระบบเพื่อลดข้อผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้น คือ ลดความซ้ าซ้อนในการจดบันทึกข้อมูล ลด
ความล่าช้าในการท างาน และมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อ
ง่ายต่อการน ามาใช้ 
 4.1 การออกแบบฐานข้อมูลเป็นการออกแบบฐานข้อมูล
เพื่อง่ายต่อการพฒันาระบบ 
 4.2  การออกแบบหน้าจอเป็นการออกแบบหน้าจอเพื่อให้
ตอบสนอง และตรงตามความต้องการต่อเจ้าหน้าที่และ
พนักงาน 
 5.  การพัฒนาระบบ เมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะ
ท าการพัฒนาระบบโดยใช้ Microsoft Access 2013 เป็น
โปรแกรมสร้างฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม Microsoft Visual 
Studio 2012 ในการพัฒนาระบบ 
 6.  ทดสอบระบบ เมื่อท าการพัฒนาระบบแล้ว จึ ง
จ าเป็นต้องทดสอบระบบเพื่อหาความผิดพลาดของโปรแกรมว่า
บกพร่องจุดไหนแล้วท าการแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
3.2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
แผนภาพบริบทของระบบสารสนเทศการจัดเก็บหนังสือรับ – 
ส่ง เอกสารราชการเทศบาลต าบลพลาได้ออกแบบมาเพื่อแสดง
ภาพรวมของระบบงานว่ามีใครเกี่ยวข้องกับระบบงานบ้าง
ดังต่อไปนี้  
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รายงานข้อมูลหนังสือค าร้องทั่วไป

0
ระบบสารสนเทศการจัดเก็บหนังสือรับ - 

ส่งเอกสารราชการเทศบาล

S
พนักงาน

M
ผ ้บริหาร

ข้อมูลหนังสือค าส่ัง

ข้อมูลหนังสือรับจากภายนอก

E
ผ ้ส่งเอกสาร (บุคคลภายนอก)

I
ผ ้ส่งเอกสาร (บุคคลภายใน)

รายงานข้อมูลหนังสือบันทึกข้อความ
รายงานข้อมูลหนังสือส่ง
รายงานข้อมูลหนังสือรับ

รายงานข้อมูลหนังสือประกาศ
รายงานข้อมูลหนังสือค าส่ัง

ข้อมูลหนังสือประกาศ

ข้อมูลหนังสือบันทึกข้อความที่รับจากแผนกอ่ืน

ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลแผนก ข้อมูลหนังสือค าร้องทั่วไป

หนังสือราชการส่งออกภายนอก

 
ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

3.3 แผนภาพกระแสข้อม ล (Data flow diagram) 
แผนภาพกระแสข้อมูล คือ แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล
ระหว่างกระบวนการท างานเพื่อแสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บหนังสือ
รับ – ส่ง เอกสารราชการเทศบาลต าบลพลา โดยมีการน า
แผนภาพบริบทที่เป็นภาพรวมของการท างานน ามาขยายแสดง
ถึงแฟ้มรายละเอียดในการท างานที่มีล าดับขึ้น โดยแสดงให้เห็น
เป็นขั้นตอนดังนี้ 
 

2.0
การรับ - ส่งหนังสือราชการ

3.0 
วิเคราะห์และออกรายงาน

ผู้บริหาร

1.0
จัดการข้อม ลพ้ืน าน

พนักงาน

ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลแผนก
รายละเอียดข้อมูลพนักงาน

รายละเอียดข้อมูลแผนก

D1 : พนักงาน

D2 : แผนกข้อมูลแผนก

ข้อมูลพนักงาน

พนักงาน

ผู้ส่งเอกสาร 
(บุคคลภายนอก)

ผู้ส่งเอกสาร 
(บุคคลภายใน)

ข้อมูลหนังสือราชการรับจากภายนอก

ข้อมูลบันทึกข้อความที่รับจากแผนกอื่น

หนังสือราชการส่งออกภายนอก 

ข้อมูลหนังสือส่ง
ข้อมูลหนังสือรับ

ข้อมูลหนังสือบันทึกข้อความ

ข้อมูลหนังสือค าสั่ง 
ข้อมูลหนังสือค าร้องท่ัวไป 
ข้อมูลหนังสือประกาศ 

รายละเอียดหนังสือรับ

รายละเอียดข้อมูลหนังสือส่ง

D3 : หนังสือรับ

D4 : หนังสือส่ง

รายละเอียดข้อมูลหนังสือบันทึกข้อความ D5 : หนังสือบันทึกข้อความ

รายละเอียดข้อมูลหนังสือค าส่ัง D6 : หนังสือค าสั่ง

รายละเอียดข้อมูลหนังสือค าร้องทั่วไป

รายละเอียดข้อมูลหนังสือประกาศ

D7 : หนังสือค าร้องท่ัวไป

D8 : หนังสือประกาศ

ข้อมูลหนังสือค าสั่ง/ข้อมูลหนังสือประกาศ

ข้อมูลหนังสือค าร้องท่ัวไป

ข้อมูลหนังสือรับ

ข้อมูลหนังสือส่ง
รายละเอียดหนังสือรับ

รายละเอียดข้อมูลหนังสือส่ง

D3 : หนังสือรับ

D4 : หนังสือส่ง
ข้อมูลหนังสือบันทึกข้อความ

รายละเอียดข้อมูลหนังสือบันทึกข้อความ D5 : หนังสือบันทึกข้อความ
ข้อมูลหนังสือค าสั่ง

รายละเอียดข้อมูลหนังสือค าส่ัง D6 : หนังสือค าสั่ง

ข้อมูลหนังสือค าร้องท่ัวไป

รายละเอียดข้อมูลหนังสือค าร้องทั่วไป

ข้อมูลหนังสือประกาศ
รายละเอียดข้อมูลหนังสือประกาศ

D7 : หนังสือค าร้องท่ัวไป

D8 : หนังสือประกาศ

 
ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
 หน้าจอเข้าสู่ระบบ  
  หน้าจอแสดงการเข้ าสู่ โปรแกรม ถ้ าผู้ ใช้กรอก 
Usename และ Password ให้ กดปุ่ ม  login และ Exit คือ
สิ้นสุดการท างาน 

ภาพที่ 3 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

    
หน้าจอเมนูหลัก หน้าจอแสดงเมนู  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือก
บันทึกข้อมูลหนังสือราชการในแต่ละประเภทได้ตามที่ต้องการ  

 

ภาพที่ 4 หน้าจอเมนูหลัก   
 

หมายเลข 1 คือ เมนหูนังสือรับ 
หมายเลข 2 คือ เมนหูนังสือส่ง 
หมายเลข 3 คือ เมนหูนังสือบันทึกข้อความ 
หมายเลข 4 คือ เมนหูนังสือค าร้องทั่วไป 
หมายเลข 5 คือ เมนหูนังสือประกาศ 
หมายเลข 6 คือ เมนูหนังสือค าสั่ง 
หมายเลข 7 คือ ออกจากระบบ 
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 หน้าจอหนังสือรับ   
  หน้าจอหนังสือรับ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา
หนังสือรับได้ 

ภาพที่ 5 หน้าจอเพิ่มข้อมูลหนังสือรับ 
 

 หน้าจอหนังสือส่ง   
  หน้าจอหนังสือส่ง สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา
หนังสือส่งได้ 

ภาพที่ 6 หน้าจอหนังสือส่ง   
 

 หน้าจอหนังสือบันทึกข้อความ   
  หน้าจอหนังสือบันทึกข้อความ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 
และค้นหาหนังสือบันทึกข้อความได้ 

ภาพที่ 7 หน้าจอหนังสือบันทึกข้อความ 
 
 
 

 หน้าจอหนังสือค าร้องทั่วไป   
  หน้าจอหนังสือค าร้องทั่วไป สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 
และค้นหาหนังสือค าร้องทั่วไปได้ 

ภาพที่ 8 หน้าจอหนังสือค าร้องทั่วไป 
 

 หน้าจอหนังสือประกาศ   
  หน้าจอหนังสือประกาศ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และ
ค้นหาหนังสือประกาศได้ 

ภาพที่ 9 หน้าจอหนังสือประกาศ 
 

 หน้าจอหนังสือค าสั่ง   
  หน้าจอหนังสือค าสั่ง สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และ
ค้นหาหนังสือค าสั่งได้ 

ภาพที่ 10 หน้าจอหนังสือค าสั่ง 
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 หน้าจอรายงานหนังสือรับ  
หน้าจอรายงานผลข้อมูลหนังสือรับ 

ภาพที่ 11 หน้าจอรายงานหนังสือรับ 

 หน้าจอรายงานหนังสือส่ง   
  หน้าจอรายงานผลข้อมูลหนังสือส่ง 

ภาพที่ 12 หน้าจอรายงานหนังสือส่ง 
 

 หน้าจอรายงานหนังสือบันทึกข้อความ   
  หน้าจอรายงานผลข้อมูลหนังสือบันทึกข้อความ 

ภาพที่ 13 หน้าจอรายงานหนังสือบันทึกข้อความ 

 
 
 
 
 
 
 

 หน้าจอรายงานหนังสือค าร้องทั่วไป   
หน้าจอรายงานผลข้อมูลหนังสือค าร้องทั่วไป 

ภาพที่ 14 หน้าจอรายงานหนังสือค าร้องทั่วไป 

 
ผลการวิเคราะห์แบบประเมิน  

สรุปผลการวิเคราะห์ และผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
ฟังก์ชันการท างานของระบบ  (Functional Test) 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่าความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการท างาน
ของระบบจากบุคลากรและที่อาจารย์ที่ปรึกษา  (Function 

Test)  ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.93 , 
SD = 0.05)  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบจากบุคลากร(Usability Test)  
จากตารางที ่4.2 พบว่า ความพึงพอใจด้านการท างานได้ตาม
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ในภาพรวมอยู่

ในระดับดีมาก (X̅ = 4.90 , SD = 0.25)  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
ในการจัดท ารายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บหนังสือ
รับ – ส่ง เอกสารราชการเทศบาลต าบลพลา ผู้จัดท าได้ เริ่ม
ท าการศึกษาข้อมูล และขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลพลา เพื่อน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าโครงงาน ก่อนที่
จะน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้างและออกแบบระบบ
จัดการข้อมูลหนังสือรับ – ส่ง เอกสารราชการ วิเคราะห์ถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นเพื่อน ามาพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บหนังสือรับ – ส่ง 
เอกสารราชการเทศบาลต าบลพลา โดยการใช้โปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2012 ใช้ภาษา VB.NET และใช้  Microsoft Access 
2013 ในการจัดการฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบ
ที่สามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมได้ตลอดเวลา 
เพื่อให้การจัดเก็บหนังสือรับ – ส่ง เอกสารราชการ สามารถปรับปรุง
และแก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัย อีกทั้งการจัดการข้อมูลของ
เทศบาลท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
1.  สามารถน าระบบสารสนเทศการจัดเก็บหนังสือรับ – ส่ง เอกสาร
ราชการเทศบาลต าบลพลา ไปประยุกต์ใช้กับฝ่ายอื่นได้  
2.  การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บหนังสือรับ – ส่ง เอกสาร
ราชการเทศบาลต าบลพลา ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต ดังนั้นควรพัฒนาต่อยอดให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้ 
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บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ
ข้อมูลคลังสินค้า ร้าน กราฟฟี่ จีดี และเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ โดยน าวงจรการพัฒนาระบบ SDLC มาใช้ รวมทั้ง
การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดท าจึงพัฒนาระบบสารสนเทศการ
จัดการข้อมูลคลังสินค้า เพื่อรองรับการท างานของหน่วยงาน
ต่างๆ โดยใช้ภาษา PHP, HTML, JAVASCRIPT, CSS ส าหรับพัฒนา
ระบบ และใช้ MySQL เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล ในแต่ละส่วน
ของโปรแกรมมีการสนับสนุนกระบวนการจัดท าเอกสารอย่าง
สมบูรณ์ครบถ้วน 
 

Abstract 
This project aims to develop information systems, 
warehouse data management, GRAPHY GD stores and 
to assess user satisfaction. By using the SDLC system 
development cycle including the study of relevant 
theories The producer therefore develops warehouse 
management information systems. To support the work 
of various departments using the language PHP, HTML, 
JAVASCRIPT, CSS for system development and use 
MySQL as a database management system. Each part of 
the program has complete support for the 
documentation process. 
 
 
 
 

1.บทน ำ 
ประวัติและควำมเป็นมำของบริษัท 
ร้านกราฟฟี่ จีดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2558 โดย คุณธเนศฐ  อ่อน
มั่นคง (คุณอ้วน) เนื่องจาก คุณอ้วน จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงน าความรู้ที่ได้มาจัดท าธุรกิจ
ส่วนตัวของตนเอง เริ่มแรกคุณอ้วนรับออกแบบกราฟิกให้กับ
ลูกค้าเพียงอย่างเดียว เนื่องจากไม่มีเงินทุนมากพอที่จะเปิด
กิจการ เมื่อรับออกแบบกราฟิกจนมีเงินทุนเพียงพอ คุณอ้วนจึง
ขยายกิจการ โดยการซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เริ่มจากการผลิตป้ายไวนิล นามบัตร และ 
สติ๊กเกอร์  ต่อมาคุณอ้วนมีความสนใจในการผลิตตรายาง 
เนื่องจากร้านผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป ไม่ค่อยได้น าการผลิตตรายาง
มาให้บริการแก่ลูกค้า คุณอ้วนจึงได้ศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
และคนรู้จัก เมื่อมีความรู้ที่ เกี่ยวกับการผลิตตรายางมาก
พอสมควร จึงน าการผลิตตรายางมาเป็นงานหลักของทางร้าน 
กราฟฟี่ จีดี 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พอตา  พรภิกานนท์ และณัฐิวุฒิ  พูไม้ (2561 , บทคัดย่อ) จาก
การศึกษาและปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน บริษัท ดอลฟิน เน็ตเวิร์ค 
ซัพพลาย จ ากัด ได้รับมอบหมายให้พัฒนาเว็บไซต์ บริษัท ดอล
ฟิน เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย จ ากัด ซึ่งในการพัฒนาระบบได้น าวงจร
การพัฒนาระบบ (SDCL) มาปรับใช้รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง โปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบคือ Adobe Dreamweaver 
cs6 โดยใช้ภาษา PHP, HTML5 , jQuery, CSS3 , JavaScript 
และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ผลที่ได้จาก

ระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรข้อมูลคลังสินค้ำ ร้ำน กรำฟฟี่ จีดี 
Stock Information Management System from Graphy GD Shop. 

 
ราตรี  เกตุกูล1, *ธีรไนย  ควรคิด1, จิรำภรณ์ ชมยิ้ม1 และ ลัดดำวรรณ  มีอนันต1์ 

 
1คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

E-mail: Dow_1439@hotmail.com 
 
 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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การพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว ส่งผลให้เว็บไซต์มีความทันสมัยโดย
ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการบริหารข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ที่ได้
พัฒนาขึ้นมาและเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์สามารถเรียกดู
สินค้าและบริการของบริษัทได้ และอีกยังสามารถติดต่อขอใบ
เสนอราคาได้อีกด้วย 
2.2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ตรายาง  เป็นงานประดิษฐ์ ที่ ใช้หมึกหรือสีให้เกิดภาพหรือ
ลวดลายจากแม่พิมพ์ที่อาจเป็น การแกะสลัก การแกะด้วยเลเซอร์ 
หรือการหล่อโลหะขึ้นมา ให้เกิดบนแผ่นยางแม่แบบ ยางจะติด
ผนึกกับบนสิ่งที่แข็งแรงอย่างไม้ หิน บล็อกอะครีลิกที่เป็นสิ่งที่
แข็งแรงกว่า ตรายางที่มีหมึก ส่วนมากจะใช้กดทับลงบนกระดาษ
หรือผ้า 
2.3  ภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ 
ภาษาที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูล
คลังสินค้า ร้าน กราฟฟี่ จีดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อ
การท างานมีข้อมูล ดังนี้ 
 PHP (Professional Home Page: PHP) เ ป็ น ก า ร เ ขี ย น
ค าสั่งหรือโค้ดโปรแกรมที่เก็บ และท างานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
(Server-Side Script) ซึ่งรูปแบบในการเขียนค าสั่งการท างานนั้น
จะมีลักษณะคล้ายกับภาษา Perl หรือภาษา C และสามารถที่จะ
ใช้ร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถของ 
PHP นั้นสามารถที่จะท างานเกี่ยวกับ Dynamic Web ได้ทุก
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลจัดการระบบฐานข้อมูลระบบ
รักษาความปลอดภัยของ Web Page การรับส่ง Cookies เป็น
ต้น เริ่มต้นของ โปรแกรม PHP ด้วยแท็ก PHP เป็น สคริปต์แบบ 
Embedded สามารถแทรกร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างอิสระ
และหากเราพัฒนาโค้ดไว้ในรูปแบบของ Class ที่เขียนขึ้นเพียง
ครั้งเดียวแล้วเรียกใช้งานได้ตลอดท าให้สะดวกและรวดเร็วต่อการ
พัฒนา (กิติ ภักดีวัฒนะกุล, 2552)  
2.4  โปรแกรมที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ 
1. Adobe Dreamweaver CS6 โปรแกรมสร้างเว็บเพจแบบ
เสมือนจริงของค่าย Adobe ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ต้องการสร้างเว็บเพจไม่
ต้องเขียนภาษา HTML หรือเขียนโปรแกรมเอง โปรแกรม 
Dreamweaver มีฟังก์ชันที่ท าให้ผู้ใช้สามารถจัดวางข้อความ 
รูปภาพ ตารางฟอร์ม วิดีโอ รวมถึง องค์ประกอบอื่น ๆ ภายใน
เว็บเพจได้อย่างสวยงามตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยไม่ต้องใช้ภาษา
สคริปต์ ที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนแต่ก่อน ซึ่งโปรแกรม Adobe 

Dreamweaver ใ น ร ะบบปฏิ บั ติ ก า ร  แมคอิ นทอช  และ
ไมโครซอฟท์ วินโดว์ ยังสามารถท างานบนระบบปฏิบัติการแบบ
ยูนิกซ์ได้ (พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, 2556) 
 2. AppServ คือ ชุดโปรแกรมในลักษณะของWAMP ในการ
สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ส าเร็จรูปบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ 
วินโดวส์ สร้างโดยชาวไทย จัดท าขึ้นโดย ภาณุพงศ์ ปัญญาดี เป็น
การรวมโปรแกรมจ านวน 4 ตัวในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ 
Apache HTTP Server, PHP, MySQL, และ  phpMyAdmin 
เวอร์ชันปัจจุบันได้แก่ 2.4.9 (ส าหรับ PHP 4) และ 2.5.10 
(ส าหรับ PHP 5) เนื่องจากภาณุพงศ์ ปัญญาดี ต้องตอบค าถาม
วิธีการติดตั้ง Apache, PHP, และ MySQL ให้ใช้งานด้วยกันได้
บ่อยครั้ง จึงริเริ่มพัฒนาชุดติดตั้ง AppServ ที่ติดตั้งและใช้งานได้
ทันทีในประมาณปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ได้พักการพัฒนาเมื่อ
ประมาณปี 2008 และกลับมาท าต่อเมื่อปี 2016 รุ่นล่าสุด 
AppServ 8.4.0 (ภาณุพงศ์ ปัญญาดี, 2559) 
2.5. ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล 
 การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูล
คลังสินค้า ร้าน กราฟฟี่ จีดี ในการจัดฐานข้อมูล ดังนี้ 
 ระบบจัดการฐานข้อมูล  MySQL เป็นระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ มีความสามารถในการจัดการกับฐานข้อมูลด้วยภาษา 
SQL อย่างมี ประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการท างานที่ต้องใช้
ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้
ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ท างานร่วมกับ
เครื่องบริการเว็บ ( Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์
ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php 
ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับ
โปรแกรมประยุกต์ ( Application Program) เช่น ภาษา วิชวล
เบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรม
ถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่
หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนท์ซอร์ส (Open 
Source) ที่ถูกน าไปใช้ งานมากที่สุดโดยมีทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี 
และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ 
2.6. เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ 
 -  Note book ยี่ห้อ Lenovo CPU: Intel Celeron N3060 
RAM: 4 GB 
 -  Flash Drive ความจุ 32 GB 
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 -  เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Cannon 
 -  หมึกสีย่ีห้อ Cannon  
 -  กระดาษ A4 Double A 80gsm 

 
3.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลการคลังสินค้า ร้าน 
ก ร า ฟ ฟี่  จี ดี  ไ ด้ น า ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  ( System 
Development Life Cycle) หรื อ  SDLC มาปรับ ใช้ โดยมี  6 
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ดังนี้  
 1. การก าหนดและเลือกโครงการ (System Identification 
and Selection) เป็นขั้นตอน ที่ผู้จัดท าได้ท าการค้นหาและเลือก
โครงการที่ต้องการพัฒนา และได้เลือกโครงการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจัดการข้อมูลคลังสินค้า ร้าน กราฟฟี่ จีดี เนื่องจาก
ทางร้านได้มองเห็นว่าการจัดการข้อมูลคลังแบบเดิม เป็นการนับ
และจดบันทึกลงกระดาษ ท าให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลและ
ท าให้ข้อมูลสูญหาย จึงริเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนการท างานให้เป็น
รูปแบบใหม่และทันสมัย และช่วยลดความผิดพลาดในการท างาน 
ทางร้านจึงอยากขอให้ช่วยพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ
ข้อมูลคลังสินค้าที่จะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (System Initiation 
and Planning) เป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นจัดท าโครงงานวางแผน
จัดท าโครงงาน ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงงานศึกษา 
ความเป็นไปได้ของโครงงาน โดยก าหนดปัญหาที่เกิดขึ้น และตั้ง
ชื่อระบบ คือ ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลคลังสินค้า ร้าน 
กราฟฟี่ จีดี จากนั้นเริ่มเก็บรวมรวมข้อมูลท าการสอบถามข้อมูล
และท าการศึกษาข้อมูลนั้นอย่างจริงจังพร้อมกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในโครงงาน  และก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงานของโครงงาน 

 3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ขั้นตอนวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ ของระบบงาน เพื่อทราบว่าระบบงานนั้นมีความ
ผิดพลาดอะไรบ้าง เพื่อน าความผิดพลาดนั้นมาพัฒนาระบบ และ
รวบรวมความต้องการในระบบ โดยศึกษาขั้นตอนการท างานของ
ระบบงานในองค์กรและความต้องการของผู้ใช้ระบบ ท าการ
วิเคราะห์ระบบงานตามขอบเขตที่ได้เขียนความสัมพันธ์ของระบบ
การท างาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กร
ต้องการของผู้ใช้ระบบ ท าการวิเคราะห์ระบบงานตามขอบเขตที่

ได้เขียนความสัมพันธ์ของระบบการท างาน โดยการสัมภาษณ์
เจ้าของกิจการ 
 4. การออกแบบระบบ (System Design) การก าหนด
รูปแบบของระบบการปฏิบัติงาน รวมถึงการท างานทั้งหมด ตั้งแต่
วัสดุที่ใช้ โปรแกรม ภาษาที่น ามาเขียนโปรแกรมในการจัดการ
ฐานข้อมูล โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นว่าจากที่ใดส่งไปยังที่ใด ท า
อย่างไรบ้าง จนกว่าจะเสร็จสิ้นตาม ขั้นตอนที่ออกแบบไว้ 
 5. การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) 
ขั้นตอนพัฒนาระบบตามผลการวิเคราะห์ระบบงานเดิมที่ได้มา 
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และท าการทดสอบระบบ 

 6. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) ขั้นตอน
ของส่วนการปรับปรุงระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่ได้จัดท าขึ้นการ
ท างานต่าง ๆ ของระบบศึกษาว่ามีข้อผิดพลาดในการท างานหรือ
มีการท างานไม่สมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งจะท าให้โปรแกรมท างานไม่ตรง
ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผ่านการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้งานของผู้ใช้ระบบ 

3.2 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลคลังสินค้า ร้าน 
กราฟฟี่ จีดี มีขอบเขตการด าเนินงานรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 
 1. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
  -  ข้อมูลจังหวัด 
  -  ข้อมูลประเภทสินค้า 
  -  ข้อมูลสินค้า 
  -  ข้อมูลร้านค้า 
  -  ข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย 
 2. การสั่งซื้อสินค้า/รับสินค้า 
  -  การสั่งซื้อสินค้า 
  -  การรับสินค้า 
 3. การจัดการคลังสินค้า 
  -  การเบิกสินค้า 
 4. การวิเคราะห์และออกรายงาน 
  -  รายงานข้อมูลจังหวัด 
  -  รายงานข้อมูลประเภทสินค้า 
  -  รายงานข้อมูลสินค้า 
  -  รายงานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
  -  รายงานข้อมูลเบิกสินค้า 
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แผนภำพบริบท (Context Diagram) 
แผนภาพบริบท หมายถึง แผนภาพการแสดงกระแส

ข้อมูลระดับบนสุดที่แสดงภาพรวมการท างานของระบบ ที่มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งแสดงขอบเขต
การท างานของการไหลของข้อมูลระหว่างกระบวนการท างาน
ย่อยของการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลคลังสินค้า  
ร้าน กราฟฟี่ จีดี  ซึ่งประกอบด้วยผู้ทีมี่ส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงาน
ดังนี้  
 1. ผู้ดูแลระบบ คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ในการจัดการข้อมูล
พื้นฐาน การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานในส่วนการระบบจัดเก็บ
ข้อมูลคลังสินค้า ร้าน กราฟฟี่ จีดี 
 2. ตัวแทนจ าหน่าย คือ ผู้ที่รับรายการข้อมูลสินค้าที่ 
ร้าน กราฟฟี่ จีดี สั่งซื้อสินค้าและจัดส่งสินค้าให้ ร้าน กราฟฟี่ จีดี 
  3. ผู้บริหาร คือ ผู้ที่รับรายงานข้อมูลจังหวัด รายงาน
ข้อมูลประเภทสินค้า รายงานข้อมูลสินค้า รายงานการสั่งซื้อ
สินค้า รายงานการเบิกสินค้า   

 

 
 

ภำพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 
แผนภำพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) แ ผ น ภ า พ
กระแสข้อมูล คือ แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลระหว่าง
กระบวนการท างานเพื่อแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลคลังสินค้า ร้าน 
กราฟฟี่ จีดี โดยมีการน าแผนภาพบริบทที่เป็นภาพรวมของการ
ท างานน ามาขยายแสดงถึงแฟ้มรายละเอียดในการท างานที่มี
ล าดับขึ้น โดยแสดงให้เห็นเป็นขั้นตอนดังนี้ กระบวนการ 1.0 การ
จัดการข้อมูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน

ส าคัญๆ ได้แก่ ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย เป็นต้น 
 กระบวนการ  2 .0  การ สั่ ง ซื้ อสิ นค้ า /รั บสินค้ า  เป็ น
กระบวนการที่จัดการข้อมูลในระบบซึ่งได้แก่ การจัดการข้อมูล
การสั่งซื้อสินค้า/รับสินค้า เป็นต้น 
 กระบวนการ 3.0 การจัดการคลังสินค้า เป็นกระบวนการที่
จัดการข้อมูลในระบบซึ่งได้แก่ การจัดการข้อมูลการเบิกสินค้า 
เป็นต้น 
 กระบวนการ 4.0 การวิเคราะห์และออกแบบรายงาน ผู้ดูแล
ระบบสามารถท าการสรุปข้อมูลเป็นรายงาน ดังนี้  รายงานข้อมูล
จังหวัด รายงานข้อมูลประเภทสินค้า รายงานข้อมูลสินค้า 
รายงานข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย รายงานการสั่งซื้อสินค้า รายงาน
การเบิกสินค้า เป็นต้น 
ควำมสัมพันธ์ของฐำนข้อมูล (E-R diagram) 
       แผนภาพแสดงความสัมพันธ์  เป็นแผนผังแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบ และแสดงถึง
ข้อมูลที่ใช้ในระบบทั้งหมด ซึ่งในการพัฒนาระบบสารสนเทศการ
จัดการข้อมูลคลังสินค้า ร้าน กราฟฟี่ จีดี มีตารางข้อมูลต่าง ๆ 
ดังนี ้
 

 
ภำพที่ 2 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (E-R diagram) 

 
4. ผลกำรด ำเนินงำน 

หน้าจอเข้าสู่ระบบ  
หน้าจอเข้าสู่ระบบ เป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียดการล็อกอิน
เข้าสู่ระบบโดยใช้Username และPassword เพื่อท าการล็อกอิน
เข้าสู่ระบบ 
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ภำพที่ 3 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

หน้าจอเมนูหลัก   
  หน้าจอหลัก เป็นหน้าจอที่แสดงเมน ูคือ หน้าหลัก ข้อมูล
พื้นฐาน การจัดการคลังสินค้าและการออกรายงาน 
 

 
ภำพที่ 4 หน้าจอเมนูหลัก 

หมายเลข 1 คือ เมนขู้อมูลพื้นฐาน 
หมายเลข 2 คือ เมนกูารจัดการคลังสินค้า 
หมายเลข 3 คือ เมนรูายงาย 
หน้าจอข้อมูลสินค้า   
  หน้าจอข้อมูลสินค้า เป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียด
ข้อมูลสินค้า ทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้า
ได้ 

 
ภำพที่ 5 หน้าจอข้อมูลสินค้า 

หน้าจอเพิ่มข้อมูลสินค้า   
  หน้าจอการเพิ่มข้อมูลสินค้า เป็นหน้าจอที่ท าเพิ่มข้อมูล
สินค้า ลงในฐานข้อมูล 
 

 
ภำพที่ 6 หน้าจอเพิ่มข้อมูลสินค้า 

หน้าจอแก้ไขข้อมูลสินค้า   
  หน้าจอแก้ไขข้อมูลสินค้า เป็นหน้าจอที่ท าแก้ไขข้อมูล
สินค้า ในฐานข้อมูล 
 

 
ภำพที่ 7 หน้าจอแก้ไขข้อมูลสินค้า 

หน้าจอการสั่งซื้อสินค้า   
  หน้าจอข้อมูลการสั่ งซื้อสินค้า  เป็นหน้าจอที่แสดง
รายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าได้ 

 
ภำพที่ 8 หน้าจอการสั่งซื้อสินค้า 

หน้าจอเพิ่มการสั่งซื้อสินค้า   

  หน้าจอการเพิ่มข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า เป็นหน้าจอที่ท า
เพิ่มข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ลงในฐานข้อมูล 
 

 
ภำพที่ 9 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 

หน้าจอการเบิกสินค้า   
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  หน้าจอข้อมูลการเบิกสินค้ า  เป็นหน้ าจอที่ แสดง
รายละเอียดข้อมูลการเบิกสินค้า ทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูลการเบิกสินค้า ได้ 
 

 
ภำพที่ 10 หน้าจอการเบิกสินค้า 

หน้าจอเพิ่มการเบิกสินค้า  
  หน้าจอการเพิ่มข้อมูลการเบิกสินค้า เป็นหน้าจอที่ท า
เพิ่มข้อมูลการเบิกสินค้า ลงในฐานข้อมูล 
 

 
ภำพที่ 11 หน้าจอเพิ่มการเบิกสินค้า 

หน้าจอรายงานข้อมูลสินค้า 
  หน้าจอรายงานข้อมูลสินค้า เป็นหน้าจอแสดงข้อมูล
สินค้าทั้งหมด 
 

 
ภำพที่ 12 หน้าจอรายงานข้อมูลสินค้า 

หน้าจอรายงานการสั่งซื้อสินค้า 

  หน้าจอรายงานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า เป็นหน้าจอแสดง
ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด โดยค้นหาจากวันที่ระหว่างวันของ
การสั่งซื้อสินค้าได้ 
 

 
ภำพที่ 13 หน้าจอรายงานการสั่งซื้อสินค้า 

หน้าจอรายงานการเบิกสินค้า 
หน้าจอผู ้ใช้งานระบบ เป็นหน้าจอที ่ท าการเพิ ่ม แก้ไข ลบ
ผู้ใช้งาน 

 
ภำพที่ 14 หน้าจอรายงานการเบิกสินค้า 

หน้าจอเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน 
หน้าจอเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน  เป็นหน้าจอส าหรับเปลี่ยนรหัส
ผู้ใช้งาน 
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ภำพที่ 15 หน้าจอเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน 

 

5. สรุปผลกำรศึกษำ 
5.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการข้อมูลการคลังสินค้า ร้าน 
กราฟฟี่ จีดี ช่วยให้การจัดการข้อมูลการอบรมของพนักงาน
ภายในบริษัทได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น พบว่าผู้ใช้งานสามารถ
ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ 
1.  ผู้จัดท าใช้เวลาในการพัฒนาระบบค่อนข้างนาน เนื่องจากมี
ปัญหาในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ในการพัฒนา
ระบบ 
2.  ผู้จัดท ามีปัญหาในกระบวนการคิด วิเคราะห์ ปัญหา ตรรกะ 
ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมยังไม่มีความช านาญมากพอ ท าให้ต้อง
มีการปรับแก้หลายครั้ง 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรพัฒนาระบบให้ครอบคลุมฟังก์ชั่น ในการสั่งซื้อสินค้า
สามารถทางานโดยใช้ โปรแกรมเป็นตัวสั่งการท างานทั้งหมดแทน
ระบบเก่า ที่ เจ้าของเป็นผู้รับรายการสั่งซ้ อสินค้าผ่าน  ทาง
โทรศัพท์  
2.  ควรพัฒนาระบบให้เก็บข้อมูลลูกค้าและสามารถดูตัวอย่าง
สินค้าได้จากหน้าร้านค้า 
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การพัฒนาเว็บไซต์ชุมชนภาพวาดดิจทิัล ด้วยการออกแบบใช้งานบนหน้าจอหลายขนาด 

Development of Digital Art Community Website by Responsive Web 

Design 

*พัสกร สิงห์โต1 และ กันตภณ บุญเจียม1

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Email: kantapon.bj@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอต้นแบบเว็บไซต์ชุมชน
ภาพวาดดิจิทัล เพ่ือให้นักวาดภาพดิจิทัลจัดเก็บเป็นคลังภาพวาด 
และแบ่งปันให้นักวาดภาพอื่นได้ร่วมให้ค านิยม ค าแนะน า แสดง
ถูกใจ และให้นักวาดภาพเชี่ยวชาญได้แบ่งปันเทคนิคการวาด
ภาพ โดยใช้เครื่องมือ Adobe Dreamweaver ในการเขียน
เว็บไซตร์องรับภาษา Java Script, Jquery, PHP, HTML5, CSS, 
และมีการใช้ Framework เป็น bootstrap 3 ซึ่งเว็บไซต์แสดง
งานวาดภาพ พร้อมเรียนรู้การวาดภาพระดับพื้นฐาน มีฟังก์ชั่น
การท างานต่าง ๆ ดังนี้ 1.การอัพโหลดผลงานการวาดภาพ เพื่อ
จัดแสดงภาพวาดศิลปะทั้งในรูปแบบของ Digital art และ 
Traditional art 2.การอัพโหลดเทคนิคการวาดภาพในรูปแบบ
ของ Digital art 3.การเรียนรู้การวาดภาพเบื้องต้นในรูปแบบ
ของ Digital art เพื่อให้ผู้ที่มีริเริ่มการวาดภาพได้ไม่นานมีพื้นฐาน
ในการวาด และมีพื้นที่ในการจัดแสดงงาน 
ค าส าคัญ: การวาด, การแสดงงานศิลปะ, เรียนรู้การวาดภาพ 

ABSTRACT 

This article presents about the website for uploading 
drawings and teaching drawing in the terms of basic 
digital art as well as allowing users to share digital art 
techniques with other users. The website uses Adobe 
Dreamweaver tools for writing in Java Script, Jquery, 
PHP, HTML5, CSS, and using bootstrap 3 as the 
framework. The website shows drawing and basic 
drawing techniques. There are several functions as 
follows: 1. Uploading to display in the form of Digital 
art and Traditional art 2. Uploading drawing techniques 
in form of Digital art 3. Learning basic digital art drawing 
for those who have a passion for drawing and has space 
for exhibitions. 

Keywords: Drawing, Artworkshow, Learn 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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1. บทน า
ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ที่มี
ฟังก์ชั่นมากมาย รวมถึงการวาดภาพแบบดิจิทัล อาร์ตที่สามารถ
วาดได้ทุกสถานที่ ท าให้สามารถวาดภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น เมื่อ
ผู้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจการวาดภาพ จึงจ าเป็นต้องมีที่ๆ
สามารถแสดงผลงานการวาดภาพของตน หรือมองหาผู้ที่
สามารถสอนวาดภาพในรูปแบบของดิจิทัล อาร์ตเพื่อให้เป็นตัว
ช่วยให้ผู้ที่สนใจวาดภาพแบบดิจิทัลอาร์ตเข้าใจในหลักการวาด
ภาพมากขึ้น และนอกจากนี้ เว็บไซต์ยังสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ที่
มีความรู้ความสามารถในการวาดภาพแบบดิจิทัล อาร์ตได้
แบ่งปันเทคนิคการวาด หรือเทคนิคการใช้อุปกรณ์วาดภาพชนิด
ต่างๆได้อีกด้วย โดยทุกฟังก์ชั่นสามารถใช้งานได้ในทุกขนาดของ
หน้าจอไม่ว่าจะเป็นในขนาดของ Desktop หรือในขนาดของ 
Mobile เพื่อให้สามารถแสดงผลได้อย่างไม่ผิดพลาด และ
สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาเว็บไซต์จัดแสดงภาพวาด พร้อมเรียนรู้การวาด
ระดับพื้นฐาน มีการน าเทคนิคการออกแบบในรูปแบบของ 
Responsive Web Design เพื่อให้สามารถเข้าใช้ เว็บไซด์ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกขนาดหน้าจอ และยังคงเนื้อหาที่
ครบถ้วน ใช้งานสะดวก และยังความสวยงามในด้านของดีไซน์  
ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นงานวิจัยนี้ได้มีการใช้ทฤษฎีต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้  
2.1 Java Script 
Java Script programming language คือภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ 
ที่เรียกกันว่า Script ซึ่งในการสร้าง และพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้
เว็บไซต์ดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น
ซึ่งมีการท างานในลักษณะ “แปลความ และด าเนินไปทีละค าสั่ง” 
หรือเรียกว่า Opject Oriented Programming ที่มีเป้าหมายใน
การออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต  
2.2 Mood and Tone 
Mood and Tone ค  ื อ ก า ร ก ำ ห น ด Concept Design 
โดยใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวช่วย ‘Mood’ หมายถึง 
อารมณ์ของภาพ เช่น ความสนุกสนาน ความเศร้า ความร่าเริง 
ความสงบ เป็นต้น โดยในทุกงานออกแบบจะบ่งบอกอารมณ์ของ
มันเอง ‘Tone’ คือสีในงานออกแบบ โดยสีนั้นจะบอกความรู้สึก

ของงาน เช่นสีโทนเย็นหรือสีโทนร้อน สามารถบอกความ
ต้องการว่าอยากให้งานมีเอกลักษณ์และมีรูปแบบไปในทิศทางใด 
ซึ่ง Mood and Tone นั้นเป็นสิ่งที่นักออกแบบใช้กัน ไม่ว่าจะ
เป็นนัก ตกแต่งภายใน นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์นักออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่ง นักออกแบบ
เสื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้ามีสีสันต่างๆและเกิดความน่าสนใจมากขึ้น 
2.3 Typography 
Typography คือการจัดวางและการออกแบบตัวอักษร เพื่อใช้
ส าหรับการสื่อสาร หรือเป็นการออกแบบตัวอักษร (Typefaces) 
และการจัดวางฟ้อนต์ ให้ เหมาะสม และสวยงามกับพื้นที่ว่าง
และองค์ประกอบ ต่างๆ ที่ใช้ในงานออกแบบสื่อสาร การจัดวาง
และออกแบบตัวอักษรที่ดีสามารถท าให้งานดูมีความน่าสนใจ
มากยิ่ งขึ้น การออกแบบTypography นอกจากการท าให้
ตัวอักษรดูใหญ่ หนา เด่น ชัด อ่านง่าย เพียงเท่านั้น แต่การ
ออกแบบควรจะมาพร้อมกับเรื่องราวและบุคลิก หรือที่มาที่ไป 
ข อ ง ตั ว อั ก ษ ร นั้ น ๆ ด้ ว ย  เ ช่ น ก า ร ใ ช้  The 8  th Asia 
Undergraduate Conference in Computing (AUC2 ) 2020 
รูปทรงต่างๆ การจัดวาง หรือการเลือกใช้สีและ ลายเส้นที่เป็น
เอกลักษณ์มาประกอบด้วย 
2.4 CSS 
CSS คือ ภาษาที่ใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มี
หน้าตา ระยะห่าง สีสัน พื้นหลัง เส้นขอบและอื่น ๆ ตามที่ ได้
ออกแบบไว้ โดย CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มี
ลักษณะเป็นภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะ
และได้ถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหนึ่งในการ
ตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
2.5 jQuery 
jQuery คือ JavaScript Library ซึ่งถูกออกแบบมาส าหรับการ
เขียน JavaScript ให้ง่ายขึ้น เพื่อประยุกต์กับการเขียนเว็บ 
(Client-side JavaScript) อาทิ เช่น  การไม่ รองรับของเว็บ
เบราว์เซอร์แต่ละค่าย, DOM API เป็นต้น jQuery จึงถือก าเนิด
มาโดยเตรียมฟังก์ชัน และออบเจกต์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นไว้ให้ใน
รูปแบบของ Library  
2.6 Boostrap  
Bootstrap คือ Frontend Framework ทีร่วบรวม HTML, CSS 
และ JS เข้าด้วยกันเพื่อใช้ส าหรับการพัฒนา Web ที่รองรับทุก 
Smart Device หรือ  ที่ เ รี ยกกันว่ า  Responsive Web หรือ  
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Mobile First ถูกพัฒนาขึ้ น โดยทีมงานจาก  Twitter หรื อ 
Twitter.com ซึ่งจะเห็นว่าหน้าตาคล้ายกันมาก ซึ่งปัจจุบันเป็น
ทีมพัฒนาหลัก (Core team) 
2.7 PHP 
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ 
โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะของโอเพนซอร์ส  
ภาษา PHP ใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษา
จาวา ภาษาซี และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการ
เรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์
สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 

3. วิธีด าเนินการวิจัย
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล  คือ ศึกษารวบรวมข้อมูล
ส าหรับน ามาพัฒนาเว็บไซต ์ดังนี้ 

1. ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น และรวบรวมความต้องการ
ของผู้ใช้ เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัญหา 

2. ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย
การใช้ Adobe Dreamweaver 

3. ศึกษาภาษาที่ใช้ส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์ คือ Java
Script, Jquery, PHP, HTML5, CSS 
3.2 Get Requirement คือ การศึกษา และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาของผู้ที่สนใจการวาดภาพในแบบดิจิทัลอาร์ต 
3.3 ออกแบบ Use Case Diagram ของเว็บไซต์แสดงภาพวาด 
พร้อมเรียนรู้การวาดระดับพ้ืนฐานมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. Actor ประกอบด้วย

- User 
2. Use Case ประกอบด้วย

- เข้าสู่ระบบ 
- อัพโหลดงานภาพวาด 
- อัพโหลดเทคนิคการวาดภาพ 
- จัดการงานภาพวาด 
- จัดการเทคนิคการวาดภาพ 
- เพิ่มข้อมูลส่วนตัว 
- แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

3.4 การออกแบบเว็บไซต์ (Design) การออกแบบเว็บไซด์ลง
กระดาษเพื่อเห็นการท างาน และเห็นภาพรวมของเว็บไซต์ จาก
การตั้ง Concept เพื่อสร้างขอบเขตของโครงสร้างของเว็บไซต์ 

ภาพที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ทั้งใน Desktop 
และ Mobile 

ภาพที่ 2 หน้าแสดงผลงานทั้งใน Desktop 
และ Mobile 

ภาพที่ 3 หน้าแสดงความคิดเห็นและดูผลงานเพิ่มเติมทั้งใน Desktop และ 
Mobile 
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ภาพที่ 4 หน้าสอนวาดภาพเบื้องต้นทั้งใน Desktop และ Mobile 

ภาพที่ 5 รวมการสอนวาดภาพเบื้องต้นทั้งใน Desktop และ Mobile 

ภาพที่ 6 หน้าข้อมูลส่วนตัวทั้งใน Desktop และ Mobile 

ภาพที่ 7 หน้าแสดงการสอนวาดภาพเบื้องต้นทั้งใน Desktop และ 
Mobile 

3.5 การเขียนโปรแกรม (Coding) การเขียนโปรแกรม เพื่อสร้าง
ระบบน าส่วนที่ได้ออกแบบไว้มาพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้เครื่องมือ
ที่ช่วยในการพัฒนาเว็บไซต ์Adobe Dreamweaver 
3.6 ทดสอบระบบ User Testing เพื่อให้แน่ใจว่าระบบท างาน
ถูกต้อง และใช้งานได้จริง โดยการน าเว็บไซต์ให้ผู้ที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ด้านการวาดภาพใช้งานจริง และเป็นไปตามการ
วางแผนก่อนการด าเนินการ 

ภาพที่ 1 ภาพการทดลองใช้เว็บไซต์จริงจากผู้ไม่มีประสบการณ์ด้านการ
วาดภาพแบบดิจิทัล อาร์ต 

3.7 น าระบบขึ้น Server เพื่อใหผู้้ใช้สามารถใช้งานเว็บไซตไ์ด้ 
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4. ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาเว็บไซต์จัดแสดงภาพวาด พร้อมเรียนรู้การวาด
ระดับพื้นฐาน 

ภาพที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบทั้งในขนาด Mobile และ Desktop 

ภาพที่ 2 หน้าหลักของเว็บไซต์ทั้งในขนาด Mobile และ Desktop 

ภาพที่ 3 หน้าแสดงผลงานทั้งในขนาด Mobile และ Desktop 

ภาพที่ 4 หน้าแสดงผลงานเพิ่มเติมทั้งในขนาด Mobile และ Desktop 

ภาพที่ 5 หน้าสอนวาดภาพทั้งในขนาด Mobile และ Desktop 

ภาพที่ 6 หน้าแบ่งปันเทคนคิการวาดภาพทั้งในขนาด Mobile และ 
Desktop 

ภาพที่ 7 หน้าแสดงเทคนิคทั่วไปทั้งในขนาด Mobile และ Desktop 

ภาพที่ 8 หน้าอัพโหลดผลงานทั้งในขนาด Mobile และ Desktop 

ภาพที่ 9 หน้าแสดงข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติมทั้งในขนาด Mobile และ Desktop 
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ภาพที่ 10 ผลการทดลองใช้เว็บไซต์จริง  
ในการสอนวาดภาพ  

จากผู้ไม่มีประสบการณ์การวาดภาพ 
(รูปภาพด้านซ้ายคือภาพต้นแบบในการวาด) 

5. อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาเว็บไซต์จัดแสดงภาพวาด พร้อมเรียนรู้การวาด
ระดับพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการสร้างพื้นที่ให้แก่ผู้ที่หัน
มาสนใจการวาดภาพที่สามารถอัพโหลดเพื่อเก็บผลงาน หรือ
แสดงผลงานของตนเอง และสามารถจัดการผลงานของตนเอง 
อีกทั้งสามารถแบ่งปันเทคนิคแก่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการวาดภาพ
ได้ศึกษา เพื่อเข้าใจถึงหลักการวาดภาพในรูปแบบของดิจิทัล 
อาร์ตอย่างถูกต้อง และยังมีการสอนวาดภาพแบบทีละขั้นตอน
อย่างละเอียดจากทางเว็บไซต์ให้ได้ศึกษาการวาดอย่างถูกวิธีอีก
ด้วย เพื่อเพิ่มทักษะ และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่เข้ามา
ช ม ผ ล ง า น ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  โ ด ย เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ คื อ  Adobe 
Dreamweaver ในการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา Java Script, 
Jquery, PHP, HTML5, CSS 
เว็บไซต์จัดแสดงภาพวาด พร้อมเรียนรู้การวาดระดับพื้นฐาน 
ช่วยเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เข้าใช้ และยังเพิ่มแรงบันดาลใจให้ผู้เข้า
ใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
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แอพพลิเคชันร้าน Su Cactus
Su Cactus shop application 

*สุบิณฑ์ญา  ตื้อถา1 และ รงรอง แรมสิเยอ1

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
Email: 15932204@aru.ac.th 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอพพลิเคชันสั่งซื้อ
กระบองเพชรและอุปกรณ์ส าหรับร้านขายกระบองเพชรบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  เพื่อช่วยในการจัดการร้าน 
กรณีศึกษา ร้าน Su cactus ระบบประกอบด้วย 3 ระบบงาน
ย่อยคือ   1) งานส่วนผู้ดูแลระบบ ท าหน้าที่ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
ในระบบ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล 2) ระบบลูกค้าสามารถบันทึก
ข้อมูลสมาชิก ส าหรับการสั่งซื้อ สามารถเรียกดูวิธีการเพาะเลี้ยง
กระบองเพชรเบื้องต้น 3) ระบบรายงานการสั่ งซื้อสินค้า
กระบองเพชร เครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนา ได้แก่โปรแกรม 
android studio ส าหรับจ าลองเครื่องแม่ข่าย ใช้ภาษาจาวาใน
การพัฒนาเชื่อมต่อฐานข้อมูล Firebase โดยแอพพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถรองรับการสั่งซื้อจากลูกค้าจากการซื้อสินค้า
ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งท าให้การซื้อขายนั้นสะดวกสบาย เร็วขึ้น
อย่างมาก ดึงดูดลูกค้าได้ดี  และช่วยลดปัญหาที่ เกิดขึ้นใน
ระบบงานเดิม 

ค ำส ำคัญ—การสั่งซื้อสินค้า , แอพพลิเคชัน, การจัดการแอพ
พลิเคชันร้าน Su cactus 

ABSTRACT 

The objective of this research was to build a cactus and 
equipment ordering application for a cactus shop on an 
Android operating system.  To help manage the store 
by case study Su cactus Shop system consists of 3 sub-
systems as 1)  administrative tasks system that 
responsible for assigning user rights on the system, 
adding, deleting, editing data. 2) The client system that 
able to save member information for ordering and able 
to browse the cactus culture methods 3)  Cactus order 
reporting system.  The Tools that used were Including 
android studio for simulating the server and used Java  
language to develop and connect to Firebase database. 
This developed application is able to support customer 
orders due to internet shopping.  Which makes trading 
convenient dramatically faster and attracts customers 
well and helps to reduce problems that occur in the 
original work system 

Keywords – ordering system, application, Su cactus 
management store 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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1. บทน า
ในปัจจุบันระบบปฏิบัติการ  Android เข้ ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันของคนส่วนใหญ่ ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความจ า
เป็นมากต่อการเก็บข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆ จึงท าให้
หลายๆ ธุรกิจต่างหันมาใช้งานเทคโนโลยีกันมากขึ้น ข้อมูลและ
ข่าวสารจึงเป็นสิ่งส าคัญ ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มี
บทบาทอย่างมากต่อสังคมในยุคนี้ และมีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ในปัจจุบันธุรกิจการค้ามีการแข่งขันกันเพื่อการดึงดูด
ลูกค้า เนื่องจากการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตหรือการกระท า
ผ่านอินเทอร์ เน็ตนั้นเป็นสิ่ งที่ ง่าย ซึ่ งท าให้การซื้อขายนั้น
สะดวกสบาย เร็วขึ้นอย่างมาก และดึงดูดลูกค้าได้ดี อินเทอร์เน็ต
จึงมีบทบาทเข้ามาในการค้าขาย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านโฆษณา
สินค้า การประกาศ การสืบค้น ความเร็ว และการติดต่อสื่อสาร 
ดังนั้นผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นความส าคัญและให้ความสนใจที่จะ
น าเสนอการขายในระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความส าคัญต่อธุรกิจใน
อีกรูปแบบหนึ่ง เพราะสามารถท าให้ผู้ใช้บริการลดต้นทุนในด้าน
ต่างๆ เช่น สะดวกต่อการซื้อสินค้า ประหยัดเวลา รวมถึงบอก
วิธีการเพาะเลี้ยงกระบองเพชรเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการ
เพาะเลี้ยงกระบองเพชร 

2. วัตถุประสงค์
2.1 ผู้ใช้สามารถloginเข้าระบบในส่วนของต้นเองได้ 

-admin 
 -users 

2.2 ผู้ใช้สามรถสั่งซื้ออุปกกรณ์การเพาะเลี้ยงและกระบองเพชร
ผ่านระบบออนไลน์ได้ 
2.3 ผู้ใช้สามารถอ่านวิธีการเพาะเลี้ยงกระบองเพชร 
จากแอพพลิเคชันได้ 
2.4 ในส่วนของadminผู้ใช้สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูล 
สินค้าได้  

3. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประวัติความเป็นมาของแคคตัส [1] ได้มีการสันนิษฐานกันว่าใน
ต้นตระกูลของแคคตัสนั้นเกิดขึ้นในช่วงปลายของยุคMesozoic 
และช่วงต้นของยุค Tertiary ซึ่งเป็นยุคสมัยที่พืชมีดอกนั้นได้รับ
การพัฒนามากที่สุดและเชื่อกันว่าในยุคสมัยนั้นแคคตัสมีล าต้น

แตกกิ่งก้านสาขาผลิใบออกดอกติดผลเหมือนต้นไม้ทั่วไป โดยจะ
เห็นได้จากแคคตัสในสกุล Pereskia  

ลักษณะทั่วไปของแคคตัส[2]  โดยปกติแล้วคนส่วนมากมัก
คิดว่า ต้นไม้ที่มีหนามมักเป็นแคคตัสซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
แคคตัสบางสกุล เช่น Lophophora หรือ Astrophytum บาง
ชนิดนั้นนก็ไม่มีหนามแต่ถูกจัดว่าเป็นแคคตัส ในขณะที่ไม้อวบน้ า 
(succulent) บางสกุล เช่น Euphobia ก็มีหนามแต่ก็ไม่จัดว่า
เป็นแคคตัส หลักพฤกษศาสตร์กล่าวว่า พืชที่จัดว่าเป็นแคคตัส
หรือจัดอยู่ในวงศ์ Cactaceae นั้นเป็นไม้ยืนต้นและจะต้องมี
บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า “ตุ่มหนาม”บริเวณนี้จะเป็นที่ที่พบกลุ่ม
ของหนามหรือขนแข็งขึ้นอยู่และเรียงไปตามแนวซี่หรือสันสูงของ
ต้นอย่างเป็นระเบียบ อีกทั้งยังเป็นบริเวณที่เกิดตาดอกและแตก
กิ่งใหม่ของต้นอีกด้วย ส่วนในไม้อวบน้ าประเภททที่มีหนามนั้น
หนามจะขึ้นเดี่ยวๆ กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบไปรอบๆต้น 
และไม่พบบริเวณตุ่มหนามสามารถพบแคคตัสเจริญเติบโตอยู่
ตามบริเวณทุ่งหญ้า เกาะอาศัยอยู่กับต้นไม้ใหญ่ในป่าชื้น บน
ภูเขา หรือแม้กระทั่งริมทะเล 

การปลูกและการดูแลแคคตัส[3] พูดถึงวิธีการปลูกและดูแล
รักษาแคคตัสนั้น วิธีการเลือกซื้อแคคตัสหลักพิจารณาเลือกซื้อ
แคคตัสควรสังเกตจากสิ่งต่างๆ ดังนี้ผิวต้นเต่งตึงและมีสีสันสดใส 
ไม่มีรอยแผลหรือต าหนิ และไม่หักเสียหายวัสดุปลูกต้องสะอาด 
ไม่มีแมลง เชื้อราหรือวัชพืช เพราะนั่นแสดงว่าต้นได้รับการดูแล
มาอย่างดี การปลูกแคคตัสดินที่ใช้ในการปลูกแคคตัสมีหลายคน
คิดและเข้าใจว่าแคคตัสเป็นพืชทะเลทราย จึงน่าจะเติบโตได้ดีใน
ทรายหรือดินทราย แต่ความจริงแล้วแคคตัสก็ต้องการดินหรือ
วัสดุปลูกที่มีลักษณะไม่ต่างไปจากต้นไม้อื่นๆ มากนัก วัสดุปลูก
ของแคคตัสควรมีลักษณะ 
- โปร่ง ร่วนซุย เพื่อให้รากเติบโตแผ่ขยายออกไปได้ 
- ระบายน้ าได้ดี ไม่เปียกและอุ้มน้ าอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ต้อง
สามารถเก็บความชื้นไว้ได้พอสมควรการผสมวัสดุส าหรับปลูก
แคคตัสเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากเพราะแคคตัสแต่ละชนิด
ต้องการวัสดุปลูกที่แตกต่างกันไป ต้องหมั่นศึกษาทดลองผสม
วัสดุปลูกไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้สูตรที่ลงตัวใช้ปลูกแล้วต้นแคคตัสผลิ
หนามออกดอกสวยงามให้ชื่นชม ซึ่งในปัจจุบันวัสดุปลุกที่ใช้ได้ดีมี
มากมายหลายสูตร ขึ้นกับความเหมาะสมและแหล่งของวัสดุที่ใช้ 

การเลือกภาชนะส าหรับการปลูกแคคตัส [4] กระถาง
ส าหรับปลูกแคคตัสนั้นสามารถเลือกใช้ได้ตามความพอใจอาจจะ
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เป็นกระถางดินเผา กระถางพลาสติก กระถางเซรามิก หรือ
ภาชนะอื่นๆ แต่ที่ส าคัญคือต้องมีทางระบายน้ าอากาศได้ดี
พอสมควรรวมทั้งรักษาความโปร่งและร่วนซุยของวัสดุปลูกนั้นได้ 
ข้อส าคัญของการเลือกกระถางส าหรับปลูกแคคตัสคือ ไม่ควร
เลือกกระถางที่มีขนาดใหญ่เกินไปเพราะจะต้องใช้วัสดุปลูกมาก 
และยังท าให้อุ้มน้ าไว้มากเกินไป ต้นจะโตช้าบางครั้งอาจมีผลท า
ให้รากเน่าได้  กระถางดินเผา เป็นภาชนะที่มีการะบายน้ าและ
การถ่ายเทอากาศดีเนื่องจากมีรูพรุนรอบๆกระถาง ท าให้วัสดุ
ปลูกไม่ชื้นแฉะ รากได้รับออกซิเจนเพียงพอ ต้นเจริญเติบโตได้ดี 
อุณหภูมิของวัสดุปลูกเหมาะต่อการเจริญเติบโตของรากพืช 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน และมีให้เลือกหลายขนาด มี
ข้อเสียอยู่บ้างตรงที่มีน้ าหนักค่อนข้างมาก ทั้งยังแตกหักเสียหาย
ได้ง่ายนอกจากนี้เมื่อแคคตัสเติบโตเต็มที่ รากอาจจะแผ่ไปสัมผัส
กับผิวด้านข้างกระถาง ต้นอาจจะได้รับน้ าไม่เพียงพอเนื่องจากมี
การระเหยน้ ามาก  

  กระถางเคลือบหรือเซรามิก มีความสวยงาม มีรูปทรง
ต่างๆ ให้เลือก ทนทาน ผิวเป็นมันมีความลื่น จึงไม่มีขี้เกลือหรือ
ตะไคร่น้ าเกาะผิวนอกของกระถาง ท าให้ดูสวยงามและสะอาดอยู่
เสมอ ทั้งยังท าความสะอาดได้ง่าย ข้อเสียคือราคาค่อนข้างแพง 
การเคลือบผิวกระถางเพื่อให้มันนั้นท าให้มีช่องระบายอากาศและ
น้ าค่อนข้างน้อย ความชื้นของวัสดุปลูกด้านบนและด้านล่าง
ต่างกันมากเนื่องจากระบายน้ าได้เฉพาะทางรูระบายใต้กระถาง
เท่านั้น บางครั้งผิวดินด้านบนแห้งแต่ดินบริเวณก้นกระถางแฉะ 
ท าให้ยากต่อการสังเกตการณ์ให้น้ า 

กระถางพลาสติก มีรูปทรงและสีสันสวยงามหลายแบบให้
เลือกใช้ ราคาถูก น้ าหนักเบา และไม่มีตะไคร่น้ าเกาะ กระถาง
พลาสติกนั้นระบายความชื้นได้ช้ากว่ากระถางดินเผา ช่วยให้ไม่
ต้องรดน้ าบ่อยและรากของแคคตัสมักจะเจริญอยู่เฉพาะบริเวณ
กลางกระถาง ไม่แผ่ไปเกาะกับผิวด้านข้างกระถางอย่างใน
กระถางดินเผา รากกินน้ ากินปุ๋ยได้ดี ต้นโตเร็ว มีข้อเสียที่ไม่มีรู
พรุนด้านข้างจึงถ่ายเทอากาศได้เพียงทางเดียวรากมีโอกาสขาด
ออกซิเจน และวัสดุปลูกจะสะสมความร้อนเป็นอันตรายต่อต้น
ในช่วงฤดูร้อน อีกทั้งกระถางยังกรอบหักได้ง่ายเมื่อตากแดด
นานๆ นอกจากนี้ความชื้นของวัสดุปลูกด้านบนและด้านล่างใน
กระถางแตกต่างกัน ดังนั้นถ้ารดน้ ามากไปต้นอาจเน่าตายได้ง่าย 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) [4] จะค่อยลด
บทบาทลง เพราะไม่รองรับการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ที่เป็นกลุ่มผู้

ซื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดซื้อขายออนไลน์ ที่นิยมใช้สมาร์ท
โฟนในการค้นหาสินค้าและติดต่อสื่อสารกับผู้ขายโดยตรงเพื่อ
สอบถามเกี่ยวกับสินค้า โดยเฟซบุ๊กเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับ
ความนิยมและมีสถิติผู้ใช้เป็นจ านวนมากที่สุดการขายสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ขายลงทุนเพียง
ต้นทุนสินค้า โดยไม่มีต้นทุนอื่นใด จึงเป็นการขายที่มีต้นทุนต่ าแต่
มีประสิทธิผลสูง และการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ผู้ขาย
บางรายท าหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในลักษณะซื้อมาขายไป 
(Dropship) คอืหาสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการมาจ าหน่าย หรือ 
ส่งต่อ ขณะที่บางรายขายสินค้าในลักษณะของการลงภาพสินค้า
ในอนาคต หรือที่เรียกว่าการสั่งสินค้าล่วงหน้า(Pre-order) ก่อน
จะจัดส่งสินค้าใน 10-15 วัน ผู้ขายสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ จึง
ไม่จ าเป็นต้องสต๊อกสินค้า 
      การสร้างแบรนด์เพื่อสร้างความจดจ าของลูกค้า[5] ของ
ร้านค้าในสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ขายไม่จ าเป็นสร้างโลโก้ (Logo) แต่
ต้องให้ความส าคัญกับชื่อแบรนด์ ชื่อสินค้า รายละเอียดของ
สินค้า หรือสร้างคีย์เวิร์ด (Keyword) เพื่อให้ลูกค้าค้นหาข้อมูลได้
ง่าย สามารถเข้าใจลักษณะของสินค้าที่จ าหน่ายได้ชัดเจน 
   การที่ผู้แสดงความคิดเห็นในช่องความคิดเห็นทั้งในเชิงบวก
และลบ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อโดยผู้ซื้อเห็นว่าความ
คิดเห็นเหล่านั้น เจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กสามารถจัดการเนื้อหาได้
โดยเพิ่มความคิดเห็นในเชิงบวก และลบความคิดเห็นในเชิงลบได้ 
   ส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าออนไลน์ ยืนยันการตลาด
ที่มีมากกว่า 4P (Marketing Mix)ได้แก่ Product Price Place 
Promotion โดยเพิ่ม Privacy (การรักษาความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้า เพื่อสร้างเชื่อมั่นแก่ลูกค้า) และ Problemshooting (การ
ขายและบริการแบบผู้ซื้อจะได้รับการแก้ไขทุกปัญหา) ขณะที่  
Place เริ่มลดถอยความส าคัญลง และไม่ใช่ปัจจัยส าคัญใน
การตลาด เนื่องจากการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นร้านที่เปิด
หน้าร้านได้ 24 ชั่วโมง และสามารถค้าขายได้ทั่วโลก 
   ผู้ขายในระบบสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลลูกค้า 
แม้จะเห็นว่าเรื่องที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็น เนื่องจาก
ปัจจุบันร้านค้าส่วนใหญ่ด าเนินการโดยเจ้าของ 1-2 รายที่เป็นพี่
น้อง สามีภรรยาที่เป็นกิจการของครอบครัว จึงไม่สามารถจัดการ
ระบบบริหารจัดการทั้งวงจรได้อย่างครบถ้วน 
    การมีจ านวนยอดไลค์ (Likes) หรือจ านวนยอดผู้ติดตาม 
(Followers) เป็นจ านวนมาก นับเป็นสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 
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(Intangible assets) ของเจ้าของร้านค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ง
สามารถน าไปต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการ
เชื่อมต่อกับธุรกิจที่ส่งเสริมกัน เช่น การเชื่อมโยงธุรกิจแฟชั่น 
“ผู้หญิง เสื้อผ้าและความงาม” เป็นต้น การซื้อขายสินค้าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เป็นกิจกรรมการค้าที่ท าโดยตรงระหว่างผู้ขายกับ
ผู้ซื้อซ่ึงเผยให้เห็นรูปแบบการค้าแบบทุนนิยมดั้งเดิม (True form 
of capitalism) โดยที่ไม่ได้วางอยู่บนฐานของการควบคุมใดๆ 
จากภาครัฐ (Governmental regulation) แต่เป็นความสัมพันธ์
โดยตรงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ(Connection of sellers and 
buyers) รัฐจึงไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด แต่ควรมีบทบาทใน
การสนับสนุนให้การซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเป็นไป
อย่างราบรื่น (Facilitate the trade flow) 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
4.1 การก าหนดปัญหา เนือ่งจากปัจจุบันพบว่า ต้นกระบองเพชร
เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจ ในการเลี้ยงเป็นจ านวนมาก 
เพราะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดเล็ก สะดวกในการเพาะปลูกอีกทั้ง
เป็นพืชที่ไม่ต้องการพื้นที่การเพาะเลี้ยงมาก การเพาะเลี ้ยง
กระบองเพชรเพื่อค้าขาย ก็ยัง ไม่ตกยุค เพราะคนยังนิยม
เลี้ยงกันอย่างต่อเนื่อง จากการสังเกตุของผู้พัฒนายังมีผู้ที่
ต้องการเพาะเลี้ยงกระบองเพชรอีกมากมายหลายพันธุ์
และยังหาต้นกระบองเพชรและยังหาซื้ออุปกรณ์ที่ครบ
ครันทางผู้พัฒนาจึงเกิดแนวคิด ในการศึกษาออกแบบเพื่อพัฒนา
แอปพลิเคชันในการขายกระบองเพชรและอุปกรณ์ในการ
เพาะ เลี้ ย งกระบอง เพชรแล้ วยั งบอกถึ ง วิ ธี ก ารดู แลต้น
กระบองเพชรให้อีกด้วย 
4.2 การวิเคราะห์ จากที่ผู้ท าวิจัยได้ไปศึกษาระบบงานเดิมของ
ร้าน Su cactus และสอบถามถึงปัญหา พร้อมกับศึกษาความ
ต้องการของผู้ซื้อ ก็ได้พบว่าทางร้าน Su cactus ยังไม่มีการน า
ระบบสั่งซื้อกระบองเพชรผ่านระบบปฏิบัติการ Android มาใช้
งานมาก่อนและผู้ซื้อต้องการซื้อผ่านระบบออนไลน์ 

- ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ จากการศึกษาความต้องการ
ของผู้ใช้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ผู้ดูแลระบบ
1) สามารถเพิ่มรูปภาพสินค้า ราคา รวมถึงรายละเอียด

ของสินค้า 

2) สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบกรอกลงไป
แล้วได้ 

3) สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดให้ลูกค้า
4) สามารถค้นหารายการของสินค้าที่ต้องการค้นหาได้
5) สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าได้

2. ผู้ซื้อ
1) ต้องการระบบที่สามารถรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า
2) ต้องการระบบที่สามารถตรวจสอบสถานะ การช าระ

เงินของลูกค้า 
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

1. ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ DELL Intel® Core™
i7-7700HQ 

2. ซอฟต์แวร์ ได้แก่  โปรแกรมFirebase โปรแกรม
Android Studio ภาษา PHP ภาษา java และภาษา xml 
4.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบแอพพลิเคชันร้าน Su cactus 
ผู้วิจัยได้ด าเนินงานเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
4.4.1 E-R Diagram ของระบบแอพพลิเคชันร้าน Su cactus  
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Ali _evidence
Ali _date

Ali _price

Earnning

Ear_id
Or_id
Ali _id
Ear_detail

Member

Phone
Name
password

Product

Pr_id
Pr_name
Pr_detail
Pr_price
Pr_number
Pr_picture
Pr_date
Type_id

Product_type

Type_id
Type_name

ภาพที่ 1   Crow’s Foot Model 
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4.4.2 Context Diagram แอพพลิเคชันร้าน Su cactus 

0

                  Su Catus

                      /        

         

                /      
                 

                  

                       

                       
                        

            

                        /        

                                  

           

                 

                 

            
                          

                  

                   

                       

           Username/password

              

                   

                   

ภาพที่ 2 Context Diagram 

4.4.3 Data Flow Diagram Level 0 ของระบบแอพ 
พลิเคชันร้าน Su cactus 

            

5

      

4

จัดการสินค้า

3

2

1
ลูกค้าทั่วไป

ลูกค้าที่เป็นสมาชิก

ผู้ดูแลระบบ
ลูกค้าทั่วไป

ข้อมูลลูกค้าD1

เข้าสู่ระบบ Username/Password

     /  

เข้าสู่ระบบ Username/Password

       /  

                     

ข้อมูลสินค้าD2

ข้อมูลลูกค้าD1

ข้อมูลสถานะการช าระเงิน

เข้าสู่ระบบ Username/Password

     /  

ข้อมูลสินค้าD2

ลูกค้าทั่วไป

ข้อมูลการส่ังซ้ือD3

ข้อมูลการช าระเงินD4

ค้นหาข้อมูลการโอนเงิน

ภาพที่ 3 Data Flow Diagram Level 0 

5. ผลการวิจัย
จากการด าเนินการวิจัย แอปพลิ เคชันร้าน Su cactus ได้
ผลการวิจัยดังนี้ 

ผลการพัฒนาระบบ 
หน้า Admin  
ส่วนที่ 1 หน้าแรก 

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงหน้าแรก 

ส่วนที่ 2 หน้า login Admin 

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดง login 

ส่วนที่ 3 หน้า Home 

ภาพที่ 6 หน้าจอหลักของ Admin 

ส่วนท่ี 4 เพิ่มสินค้า 

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงการเพิ่มสินค้า 
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ส่วนที่  5 หน้า เพ่ิม ลบ แก้ไข 

ภาพที่ 8 หน้า เพิ่ม ลบ แก้ไข 

ส่วนที่ 6 ยืนยันการสั่งซื้อ 

       ภาพที่ 9 ยืนยันสั่งซื้อสินค้า 

ส่วนที่ 7 สมัครสมาชิก 

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงการสมัครสมาชิก login เข้าสู่ระบบ 

ส่วนที่ 8 login 

ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงการ login ลูกค้า 

ส่วนที่ 9 หน้าจอหลักของลูกค้า 

ภาพที่ 12 หน้าจอสั่งซื้อ 

ส่วนที่ 10 หน้าจอค้นหาสินค้า 

ภาพที่ 13 หน้าจอค้นหาสินค้า 

ส่วนที่ 11 หน้าจอแนะน าวิธีการเลี้ยง 

ภาพที่ 14หน้าจอแนะน าวิธีการเลี้ยง 

ส่วนที่ 15 หน้าจอการสั่งซื้อ 

ภาพที่ 15 หน้าจอการสั่งซื้อ 
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ส่วนที่ 16 แสดงรายการที่สั่งซื้อ 

ภาพที่ 16 หน้าจอแสดงรายการที่สั่งซื้อ 

ส่วนที่ 17 แก้ไขการสั่งซื้อสินค้า 

ภาพที่ 17 หน้าจอแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้า 

ส่วนที่ 18 หน้าจอการช าระเงิน 

ภาพที่ 18 หน้าจอแสดงที่อยู่ที่ต้องจัดส่งและรายการที่ต้องช าระเงิน 

ส่วนที่ 15 หน้าจอแสดงแผนภูมิวงกลมของรายการสินค้าที่
ขายดีมากที่สุด 

ภาพที่ 18 หน้าจอแสดงแผนภูมิวงกลมของรายการสินค้าที่ขายดีมากที่สุด 

 จากการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยสามารถพัฒนาระบบให้
สามารถท างานได้จริงได้ตามวัตถุประสงค์ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
ในการประเมินประสิทธิภาพการท างานแอปพลิเคชัน ร้าน Su 
cactus จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าของกิจการร้าน Su cactus 
จ านวน 1 ท่าน ลูกค้า จ านวน 9 ท่าน รวมทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึงพอใจ
เกี่ยวกับรูปแบบรายการและในข้อรายการ โดยเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50  - 5.00 อยู่ในเกณฑ์  มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50  - 4.49 อยู่ในเกณฑ์  มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50  - 3.49 อยูใ่นเกณฑ์  ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50  - 2.49 อยู่ในเกณฑ์  น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00  - 1.49  อยู่ในเกณฑ์  น้อยที่สุด 

ตารางที่ 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

หัวข้อการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
ด้านการออกแบบ 
การออกแบบหน้าแรกและ
หน้าหลักมีความเหมาะสม 

4.05 0.69 มาก 

เมนูหัวข้อมีความเหมาะสมกับ
ระบบ 

4.20 0.62 มาก 

ภาษาที่ ใช้ ในส่วนต่าง  ๆ มี
ความชัดเจนเข้าใจง่าย 

4.15 0.49 มาก 
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หัวข้อการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
รูปแบบของตัวอักษร ขนาด 
และสี ใ นภาพรวมมี ค ว าม
เหมาะสม 

4.05 0.69 มาก 

ค่าเฉลี่ยรายด้าน 4.11 0.53 มาก 
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 
ความรวดเร็วในการตอบสนอง
ของระบบ 

4.35 0.59 มากที่สุด 

ความเหมาะสมของขั้นตอน
การบันทึก 

4.25 0.55 มากที่สุด 

ระบบสารสนเทศนี้สอดคล้อง
กับความต้องการที่จะน าไปใช้
งาน 

4.15 0.74 มาก 

ระบบมีประโยชน์เหมาะสมที่
จะน ามาใช้งานได้จริง 

4.25 0.55 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรายด้าน 4.25 0.49 มากที่สุด 
รวม 4.11 0.47 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอพ
พลิเคชันร้าน Su cactus มีผลประสิทธิภาพรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแบบรายด้านพบว่า ด้านการออกแบบ มี
ผลประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และด้านประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ของระบบ มีผลประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  

6. บทสรุป
จากการที่ได้ศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชันร้าน Su cactus โดย
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบเพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นย าของระบบ ทั้งในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ การจัดสร้างแอพพลิเคชันในการขาย การจัดซื้อสินค้าจาก
ผู้จัดจ าหน่าย  และการออกรายงานสรุปผล ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนา
ระบบให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ได้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

7. เอกสารอ้างอิง
 [1]ประวัติความเป็นมาของแคคตัส. (ออนไลน์). สืบค้นธันวาคม2 
จาก https://sites.google.com/ 
[2]ลักษณะทั่วไปของแคคตัส.(ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 26 
2562  จาก https://sites.google.com/ 
จาก http://marcuscode.com/ 
[3] การปลูกและการดูแลแคคตัส.สืบค้นเมื่อ ธันวาคม26,2562 
จาก https://sites.google.com/ 
[4]การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) .(ออนไลน์). 
สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 26 2562   
จาก http://www.sichon.go.th 
[5]       การสร้างแบรนด์เพื่อสร้างความจดจ าของลูกค้า 
ธันวาคม26,2562 
จาก http://dspace.bu.ac.th/ 
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ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า  
กรณีศึกษา บริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด 

Customer Information Management System for 
Pd Architech Design Co.,Ltd 

ปฏิมาพร แซ่ตั๊ง1 ,*สุชัจจ์ ตันวรกุล1 ,นงเยาว์ สอนจะโปะ1 และวีณา คงพิษ1

1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

Emails: Suchuch2541@gmail.com , phatomaporn@gmail.com 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้า
บริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ โดยน าวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาใช้ 
รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งระบบใช้โปรแกรม 
Microsoft Visual Studio 2012 โดยใช้ภาษา VB.NET และใช้ 
Microsoft Access 2013 ในการพัฒนาฐานข้อมูลเป็นระบบ
จัดการฐานข้อมู ล  แต่ละส่ วนของระบบมีการสนับสนุน
กระบวนการท างาน และฟังก์ชันระบบจัดการข้อมูลลูกค้า 
ผู้บริหารสามารถดูรายงาน และใช้ประโยชน์เหล่านั้น เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ ผลของการพัฒนาระบบพบว่าผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบในด้านการทดสอบระบบด้านฟังก์ชันการท างาน

ต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (X̅= 3.64, SD = 0.42) และ
ส่วนการทดสอบระบบด้านความสามารถในการใช้งานในภาพรวม

อยู่ในระดับดี (X̅= 4.39, SD = 0.55) 

ค ำส ำคัญ : ลูกค้า, บริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด 

Abstract 

The purposes of this project were 1)  to development  
Customer Information Management PD Architech Design 
Co.,Ltd., 2) to evaluation satisfaction of system by user. This 
system utilized the System Development life circle (SDLC) 
by using Microsoft Visual Studio 2012 and VB.NET 
language. The system utilized Microsoft Access 2013 as a 
database management system. Each part of the program 
were supported the processes and function of Customer 
Information Management system adequately. The manager 
can also view the reports and utilize them to aid decision 
making. 
 The project results found that system function testing 

ensured the satisfaction of user was a good level (X̅= 3.64 , 
S.D. = 0 . 42 )  and systems performance the satisfaction of 

user was a good level (X̅= 4.39, S.D. = 0.55). 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) …………… 
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1.บทน า 
บริษัท บริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด (Pd Architect Design 
Co.,Ltd) ก่อตั้ งขึ้ นมานานกว่ าทศวรรษ โดยสถาปนิกที่ มี
ประสบการณ์ยาวนาน เราให้บริการด้านวิชาชีพในการออกแบบ 
รับเหมาก่อสร้าง ความตั้งใจคือการให้บริการ ให้ค าปรึกษา 
ออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน   ภายนอก วัตถุประสงค์
เฉพาะเจาะจง และท าตามความปรารถนาของลูกค้า ด้วยการ
ออกแบบทั้งเรื่อง คุณภาพ  ประโยชน์ใช้สอย ความโดดเด่น 
ภายในงบประมาณที่ก าหนดไว้  ด าเนินธุรกิจออกแบบ และ
วางแผน ในการก่อสร้าง โดยสถาปนิก ในมาตรฐานการก่อสร้าง
ของอาคาร ที่เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคารนั้น รวมถึงวัสดุที่
จะน ามาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้ น ด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดด าเนินธุรกิจออกแบบ
ตกแต่งภายในงานบิ้วอินรวมถึงงานสถาปัตย์ภายนอกอาคาร 
จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการ พัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้า
บริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบจัดการข้อมูลลูกค้า บริษัท พีดี
สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัดให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดการข้อมูล
ลูกค้า บริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัดจากผู้ใช้งาน 
1.3 ขอบเขต 
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้า บริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ 
จ ากัด มีขอบเขตการด าเนินงานรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
1. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลจังหวัด
1.2 ข้อมูลประเภทธุรกิจ
1.3 ข้อมูลประเภทลูกค้า
1.4 ข้อมูลต าแหน่ง

2. การจัดการข้อมูลลูกค้า
2.1 การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
2.2 การจัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อ

3. การท าสัญญาจ้าง
3.1 ข้อมูลการท าสัญญาจ้าง
3.2 ออกใบสัญญา

4. การวิเคราะห์และออกรายงาน
4.1 รายงานข้อมูลลูกค้า
4.2 รายงานการท าสัญญา

2.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้าบริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ 
จ ากัด ผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง ดังไปนี้ 
2.1  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ได้ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเอกสารการบริหารจัดการ
ข้อมูลลูกค้า (Customer data management: CDM) เป็นวิธีที่
ธุรกิจสามารถติดตามข้อมูลลูกค้าและส ารวจฐานลูกค้าของตน
เพื่อรับข้อเสนอแนะหรือผลตอบรับ CDM รวบรวมซอฟต์แวร์หรือ
คลาวด์คอมพิวติ้งแอพพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้องค์กร
ขนาดใหญ่สามารถ เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ การส ารวจและข้อมูลสามารถตั้งอยู่ในส่วนกลาง
และเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางภายในบริษัท ซึ่งต่างจากการจัดเก็บ
ข้อมูลในหน่วยงานแยกต่างหาก โดย CDM ครอบคลุมการ
รวบรวม การวิเคราะห์การจัดท ารายงาน และแบ่งปันข้อมูลลูกค้า
ทั่วทั้งองค์กรธุรกิจต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการ
ของลูกค้าหากต้องการรักษาและเพิ่มฐานลูกค้าขององค์กร 
ประสิทธิภาพของโซลูชัน CDM ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถ
จัดการกับปัญหาของลูกค้าและได้รับการตอบรับได้อย่างทันทีซึ่ง
เป็นผลให้การรักษา ลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าสามารถ
แสดงการปรับปรุงที่โดดเด่น[1] 
2.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ให้ความเห็นว่า ลูกค้า คือ
พระราชา เป็นประโยคขององค์กรทั้งหลายยึดถือกันมายาวนาน
ถึงหนึ่งศตวรรษ และในปัจจุบันค ากล่าวนี้ก็ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไป
มากนัก อีกทั้งลูกค้าของบริษัทยังกลายเป็นบุคคลที่คู่แข่งเสาะ
แสวงหามากที่สุดด้วย  แน่นอนว่าจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ ที่ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะมีคู่แข่งใน
รูปแบบ ใดเข้ามาดึงลูกค้าไป[2]  
 ได้กล่าวว่า การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 
Relationship Management) มีบทบาทอย่างมากเมื่อการค้า
ขายเข้าสู่ศตวรรษ ที่ 21 เป็นกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว
อย่างมีประสิทธิผล การสร้างทัศนคติที่ดีที่มีต่อบริษัท หรือองค์กร
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ให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้า การสร้างเจตคติที่ดี ความพึงพอใจให้
เกิดขึ้นในตัวของลูกค้า แนวความคิดทางการตลาดแบบเดิมได้

ปรับเปลี่ยนไปเป็นแนวคิดทางการตลาดแบบสร้างสัมพันธ์ 
ความหมายการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship 
Management)[3]  
 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในการด าเนินธุรกิจ หมายถึง การ
เปลี่ยนแนวคิดจากการหาลูกค้ามาสู่การรักษาลูกค้า แนวคิดเดิม
เน้นการนับจ านวนลูกค้าเพื่อวัดความส าเร็จของธุรกิจ แนวคิด
ใหม่เสนอว่าควรเน้นที่จ านวนครั้งของการใช้สินค้าหรือการรักษา
ลูกค้ามากกว่า เพื่อสร้างความจงรักภักดีเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อ
ซ้ า ต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไร ในทางตรงกันข้าม
เพราะอะไรลูกค้าไม่ใช้แบรนด์ของเราและการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและการ สร้างความจงรักภักดีต่อบริษัท ซึ่งมี
ความสอดคล้อง[4] 
2.3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
Microsoft Visual Basic โดยใช้ฟังก์ชันการท างาน VB.NET 
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ที่
ถือเป็นบริษัทที่สร้างระบบปฏิบัติการชื่อดังอย่าง Windows 
ขึ้นมา ส าหรับตัวภาษานี้มีรากฐานมาจากภาษา Basic ที่ถูกย่อมา
จ า กค า ว่ า  Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction 
จุดเด่นหลัก ๆ ที่เห็นได้ชัดคือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมเลขก็เรียนรู้พร้อมทั้งสามารถน าโปรแกรมที่ว่านี้ไปใช้
งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย หากเทียบกับการใช้งาน
ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทอื่น ๆ เช่น ภาษา C, Pascal, Fortian, 
Assembler ไมโครซอฟท์ได้มีการพัฒนาภาษา Basic ด้วย
ระยะเวลากว่าสิบปีตั้งแต่ยุค MBASIC, BASICA, GWBASIC และ 
QuickBasic ที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ MS DOS จน
สุดท้ายก็ใช้ชื่อว่า QBASIC ซึ่งแต่ละเวอร์ชั่นที่ท าออกมาล้วนมี
การพัฒนาและเพิ่มค าสั่งใหม่ ๆ เข้าไปอยู่ตลอดเวลา สมัยก่อน
โปรแกรมภาษาต่าง ๆ ล้วนท างานใน Text Mode ที่เป็นลักษณะ
ตัวอักษรอย่างเดียว ไม่ได้มีความสวยงามด้านกรฟิกเหมือนระบบ 
Windows เหมือนที่ใช้งานกันทุกวันนี้ กระทั่งพอระบบปฏิบัติการ
อย่าง Windows ได้รับความนิยมมากจนเข้ามาแทนที่  DOS 
ไมโครซอฟท์เองก็ได้มองว่าภาษาแบบ Text Mode ก็คงหมดยุค

ตามไปด้วยจึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงภาษา BASIC ออกมาใหม่
เป็นการรองรับกับระบบปฏิบัติการ Windows [5] 
ระบบจัดการฐานข้อมูล 
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้าบริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ 
จ ากัด ได้น าระบบการจัดฐานข้อมูลมาใช้ ดังนี้ 
 ไมโครซอฟต์แอคเซส Microsoft Access หรือเรียกสั้น ๆ 
ว่าแอคเซส เป็นโปรแกรมทางด้านการจัดการฐานข้อมูล 
(Database Management) ที่มีขีดความสามารถสูงแต่ใช้งานง่าย 
ผู้ใช้งาน สามารถใช้แอคเซสในการจัดการฐานข้อมูล, ค้นหาข้อมูล 
และน าข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงในแบบฟอร์มที่สวยงาม หรือ
จัดพิมพ์เป็นรายงานได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมAccess นั้นยังมี
ความสามารถต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการในระดับสูง เช่น 
เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอื่นๆได้ง่าย การสร้างโปรแกรม
ฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย การน าข้อมูลในฐานข้อมูลออกมา
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งท าได้อย่างง่ายดาย และยังมีภาษา
โปรแกรม VBA ให้ใช้ ถ้าต้องการสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น ระบบฐานข้อมูลแอคเซส ในแอคเซสจะใช้
ระบบข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database) โดยมองข้อมูล
ในรูปแบบตารางข้อมูล (Table)  ตารางข้อมูลคือกลุ่มของข้อมูล
ที่น ามาเก็บรวมกันจะต้องมีความเกี่ ยวข้องกัน โดยระบุ
ความสั มพั นธ์ ระหว่ า งกลุ่ มข้ อมู ลและใช้ ประ โยชน์ จ าก
ความสัมพันธ์ได้[6] 

3. วิธีการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้า กรณีศึกษาบริษัท พีดี 
สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด ทางผู้จัดท าได้มีวิธีการด าเนินงาน เพื่อให้
เกิดประโยชน์และเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ส่วนงานบัญชี 
บริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้า บริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ 
จ ากัด ได้น าระบบ (System Development Life Cycle) หรือ 
SDLC มา ปรับใช้โดยมี 6 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ดังนี้  
1. การก าหนดและเลือกโครงงาน (System Identification and
Selection 
2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงงาน (System Initiation and
Planning) 
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3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
4. การพัฒนาระบบ (System Design)
5. การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation)
6. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
3.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้า บริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ 
จ ากัด มีขอบเขตการด าเนินงานรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
1. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลจังหวัด 
1.2 ข้อมูลประเภทธุรกิจ 
1.3 ข้อมูลประเภทลูกค้า 
1.4 ข้อมูลต าแหน่ง 

2. การจัดการข้อมูลสมัครเรียน
2.1 การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า 
2.2 การจัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อ 

3. การท าสัญญาจ้าง
3.1 ข้อมูลการท าสัญญาจ้าง 
3.2 ออกใบสัญญา 

4. การวิเคราะห์และออกรายงาน
4.1 รายงานข้อมูลลูกค้า 

 4.2 รายงานการท าสัญญา 
แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
แผนภาพบริบท หมายถึง แผนภาพการแสดงกระแสข้อมูลระดับ
บนสุดที่แสดงภาพรวมการท างานของระบบ ที่มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งแสดงขอบเขตการท างานของการ
ไหลของข้อมูลระหว่างกระบวนการท างานย่อยของการพัฒนา
ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า บริษัทพีดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงาน ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) 
 แผนภาพกระแสข้อมูล คือ แผนภาพแสดงการไหลของ
ข้อมูลระหว่างกระบวนการท างานเพื่อแสดงรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้า บริษัท พี
ดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด โดยมีการน าแผนภาพบริบทที่เป็น
ภาพรวมของการท างานน ามาขยายแสดงถึงแฟ้มรายละเอียดใน
การท างานที่มีล าดับขั้น โดยแสดงให้เห็นเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) 
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4. ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงานของโครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท พีดี 
สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายในการพัฒนา
ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้า โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบ เป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียดการ
ล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใส่  Username และ Password ท าการ
ล็อกอินเข้าสู่ระบบโดย Username 
 และ Password 

ภาพที่ 4 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 หน้าเมนูหลัก 
หน้าจอเมนูหลัก เป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ที่
ต้องการค้นหา อัพเดทแก้ไขข้อมูล และ การ 
ออกรายงาน  

ภาพที่ 5 หน้าเมนูหลัก 

 หน้าจอข้อมูลจังหวัด 
หน้าข้อมูลจังหวัด เป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียดข้อมูลจังหวัด
ทั้งหมด  

ภาพที่ 6 หน้าจอข้อมูลจังหวัด 

 หน้าจอประเภทธุรกิจ 
หน้าจอประเภทธุรกิจ เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อ 
มูลประเภทของธุรกิจในกลุ่มลูกค้าของบริษัทบริษัท พีดี สถาปนิก 
ดีไซน์ จ ากัด  

ภาพที่ 7 หน้าจอประเภทธุรกิจ 

 หน้าจอข้อมูลประเภทลูกค้า 
หน้าจอข้อมูลประเภทลูกค้า เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูล
ประเภทลูกค้าของบริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด

ภาพที่ 8 หน้าจอข้อมูลประเภทลูกค้า 
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 หน้าจอข้อมูลลูกค้า  
หน้าจอข้อมูลลูกค้า เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้า
ของบริษัทบริษัท พีดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด 

ภาพที่ 9 หน้าจอข้อมูลลูกค้า 

 หน้าจอต าแหน่งผู้ติดต่อ 
หน้าจอต าแหน่งผู้ติดต่อ เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดรหัส
ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งของลูกค้าของบริษัทบริษัท พีดี สถาปนิก 
ดีไซน์ จ ากัด และสามารถลบ แก้ไขข้อมูลได้ 

ภาพที่ 10 หน้าจอต าแหน่งผู้ติดต่อ 

 หน้าจอผู้ติดต่อ 
หน้าจอผู้ติดต่อ เป็นหน้าจอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้
ติดต่อ แล้วข้อมูลจะบันทึกลงฐานข้อมูลของบริษัท พีดี สถาปนิก 
ดีไซน์ จ ากัด สามารถลบ แก้ไขข้อมูลได ้

ภาพที่ 11 หน้าจอผู้ติดต่อ 

 หน้าจอการท าสัญญา 
หน้าจอการท าสัญญา เป็นหน้าจอให้กรอกข้อมูลรายละ 
เอียดของสัญญาจ้าง สามารถบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล และ
เรียกดูตัวอย่างของสัญญาจ้างได้ ของบริษัทบริษัท พีดี สถาปนิก 
ดีไซน์ จ ากัด 

ภาพที่ 12 หน้าจอการท าสัญญา 

 หน้าจอรายงานข้อมูลลูกค้า  
หน้าจอรายงานข้อมูลลูกค้า หน้าจอรายงานข้อมูลลูกค้า เป็น
หน้าจอแสดงการรายงานข้อมูลลูกค้า โดยต้องค้นหาข้อมูลของ
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ลูกค้าที่ต้องการออกรายงาน จึงสามารถออกรายงานได้

ภาพที่ 13 หน้าจอรายงานข้อมูลลูกค้า 

 หน้าจอรายงานข้อมูลสัญญาลูกค้า 
หน้าจอรายงานข้อมูลสัญญาลูกค้า เป็นหน้าจอแสดงการรายงาน
ข้อมูลลูกค้า โดยต้องค้นหาข้อมูลของลูกค้าที่ต้อง 
การออกรายงาน จึงสามารถออกรายงานได้  

ภาพที่ 14 หน้าจอรายงานข้อมูลสัญญาลูกค้า 

ผลการวิเคราะห์แบบประเมิน  
สรุปผลการวิเคราะห์ และผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
ฟังก์ชันการท างานของระบบ  (Functional Test) 

จากตารางที่ 4.1 พบว่าความพึงพอใจด้านการท างานได้ตาม
ฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test) ด้านฟังก์ชันการท างาน

ต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (X̅= 3.64 , SD = 0.42) 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้าน 

ผลการประเมินความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานของ
ระบบ (Usability Test)  ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

(Usability Test) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (X̅= 4.39 , SD = 0.55) 

5. สรุปผลการศึกษา
5.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
ในการจัดท าโครงงานการออกแบบและการพัฒนาระบบจัดการ
ข้อมูลลูกค้า บริษัทพีดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด ผู้จัดท าได้เริ่ม
ท าการศึกษาข้อมูล และขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท
พีดี สถาปนิก ดีไซน์ เพื่อน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท า
โครงงาน ก่อนที่จะน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้าง
และออกแบบระบบจัดการข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์ถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อน ามาพัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้า บริษัทพีดี 
สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด ผลที่ได้รับจากโครงงาน การออกแบบและ
พัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้า บริษัทพีดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด 
โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2012 ใช้ภาษา 
VB.NET แ ล ะ ใ ช้  Microsoft Access 2013 ใ น ก า ร จั ด เ ก็ บ
ฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบที่สามารถ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมได้ตลอดเวลา 
เพื่อให้การจัดการข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท 
สามารถปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัย อีกทั้งการ
จัดการฐานข้อมูลของบริษัทท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ผลที่ได้รับจากการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบของ
ผู้ใช้พบว่า ผลที่ได้รับจากการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้า 
บริษัทพีดี สถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด มีความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการ

ท างานต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (X̅ = 3.64 , SD = 0.42) 
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ส่วนการทดสอบระบบด้านการง่ายต่อการใช้งานในภาพรวมอยู่ใน

ระดับดี (X̅ = 4.39, SD = 0.55) 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
1.สามารถน าระบบจัดการข้อมูลลูกค้า บริษัทพีดี สถาปนิก ดีไซน์
จ ากัด ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอด ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการข้อมูลลูกค้าได้ 
2. การน าระบบการแจ้งเตือน มาพัฒนาเพิ่มใช้กับระบบจัดการ
ข้อมูลลูกค้า บริษัท พีดีสถาปนิก ดีไซน์ จ ากัด ในการแจ้งเตือนให้
ลูกค้าทราบสถานการณ์ติดต่อ 
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ระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้าส่าเร็จรูปขั้นต ่า 
บริษัท เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ่ากัด 

The Information Management System for Minimum Stock of 
Finish Goods  

of K. Laser Technology (Thailand) Co., Ltd. 
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บทคัดย่อ 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ
ปริมาณสินค้าส่าเร็จรูปขั้นต่่า บริษัท เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทย
แลนด์ ) จ่ากัด  2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบมาใช้ 
ขั้นตอนการด่าเนินงานได้น่าวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) โดยใช้ โปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2012 และภาษา ASP.NET ในการพัฒนาระบบ ซึ่ง
ระบบใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2012 เป็นระบบการ
จัดการฐานข้อมูล แต่ละส่วนของโปรแกรมได้รับการสนับสนุน
กระบวนการ และฟังก์ชันของระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณ
สินค้าส่าเร็จรูปขั้นต่่าอย่างเพียงพอ ฝ่ายขายสามารถดูรายงาน และ
ใช้ประโยชน์เหล่านั้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจ 
 ผลการวิจัยพบว่าการทดสอบการท่างานของระบบ ท่า

ให้มั่นใจในความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดี ( = 4.39, 
S.D. = 0.61) และประสิทธิภาพระบบความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ใน

ระดับดี ( = 4.46, S.D. = 0.68) 
 
ค ำส ำคัญ : ปริมาณสินค้าส่าเร็จรูป, เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี 
 
 
 
 

Abstract 
The purposes of this project were 1) to development 
the information management system for minimum 
stock of finish goods of K. Laser Technology (Thailand) 
Co., Ltd., 2) to evaluation satisfaction of system by 
user. The system utilized the System Development 
Life Cycle ( SDLC)  by using Microsoft Visual Studio 
2012 and ASP.NET.  The system utilized Microsoft SQL 
Server 2012 as a database management systems. Each 
part of the program were supported the processes 
and function of information management system 
adequately. The sale department can also view the 
reports and utilize them to aid decision making. 
The project results found that system function testing 

ensured the satisfaction of user was a good level ( = 4.39, 
S.D. = 0.61) and systems performance the satisfaction 

of user was a good level ( = 4.46, S.D. = 0.68). 
 
Keywords: quantity of finished goods, K.Laser 
Technology 
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1. บทน่า 
บริษัท เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ่ากัด เริ่มก่อตั้ง เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ทะเบียนเลขที่ 0105538148032 
โดยบริษัท เค. เลเซอร์ เทคโนโลยีนั้นมีส่านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซินจู๋ เมืองซินจู๋ ประเทศใต้หวัน โดย
มีโรงงานผลิตทั้งหมด 8 แห่ง และมีส่านักงานขายทั้งหมด 11 
แห่งทั่วโลก เพื่อเป็นการกระจายสินค้าทั่วโลก จากปัญหา
ดังกล่าวจึงพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้า
ส่าเร็จรูปขั้นต่่า บริษัท เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ่ากัด 
 

2. วรรณกรรมและทฤษฎีที เกี ยวข้อง 
2.1 งานวิจัยที เกี ยวข้อง  
ไตรภพ จิตนารินและแก้วใจ อาภรณ์พิศาล (2560, หน้า 2) 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ท่าการน่าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาระบบจัดการ
คลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา ในการประชุม
วิช าการและน่ า เสนอผลงานวิช าการระดั บ ชาติ  UTCC 
Academic Day ครั้งที่ 2 โดยในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า
กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสรา ผู้วิจัยท่าการศึกษาขั้นตอนการ
ท่างานของการจัดการข้อมูลสินค้าเข้าคลังไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ และท่าให้เกิดความล่าช้าและซับซ้อน
ในการสั่งซื้อสินค้า จึงน่าข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์
และออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้าให้จัดการเก็บข้อมูล
สินค้าอย่างเป็นระบบ โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการพัฒนาคือ
โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 เป็นภาษาในการ
พัฒนา และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 
2008R2 ในการจัดเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ระบบงานนี้
สามารถจัดเก็บข้อมูลหลัก เช่น ข้อมูลการซื้อขายสินค้า และ
ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น โดยการจัดการข้อมูลสินค้า การรับสินค้าเข้า
คลังสินค้า และการขายสินค้า รวมทั้งการออกรายงานการขาย
ประจ่าวัน และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจัดการ
คลังสินค้า กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ตรีสราโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก การน่าระบบงานนี้เข้ามาช่วยการจัดการข้อมูลสินค้า 
ท่าให้การตรวจสอบฐานข้อมูลสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้องแม่นย่า และสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

2.2 ทฤษฏีที เกี ยวข้อง 
ทฤษฏีการจัดการสินค้าคงคลัง 
 โดยทั่วไปการที่บริษัทมีสินค้าคงคลังเก็บไว้ ถือเป็นการ
ลงทุนที่ความส่าคัญเป็นอย่างหนึ่ง ซึ่งการจัดการสินค้าคงคลังที่ดี
ส ามารถช่ วย ให้ ป รับป รุ งใน เรื่ อ งสภาพที่ คล่ อ งตั ว  และ
ผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทส่วน
ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้า ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 
มักจะมีปัญหาเกี่ ยวกับการจัดการสินค้ าคงคลั งอยู่ เสมอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิต บริษัทที่เป็นผู้ผลิตสินค้าต้อง
แบกภาระการเก็บสินค้าคงคลังทั้งในภาพที่วัตถุดิบ งานระหว่างที่
ท่า และสินค้าส่าเร็จรูปที่ผลิตเอาไว้ส่าหรับขาย เพื่อให้เพียงพอ
ต่อปริมาณการขายของแผนกฝ่ายขายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ระบายสินค้าหรือขายสินค้าประเภทนั้น ๆ การเก็บสินค้าคงคลัง
ที่เหมาะสม โดยมีต้นทุนรวมในการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่่าสุด จึง
เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความส่าคัญ ดังนั้นการท่าความ
เข้าใจกับแนวคิด และทฤษฏีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง จึง
จ่าเป็นส่าหรับผู้ประกอบการ 
 สินค้าคงคลังในบริษัทผู้ผลิต สามารถแบ่งออกได้ 3 แบบ 
ดังนี้  
 1. วัตถุดิบคงคลัง (Raw Materials) เป็นสินค้า วัสดุ และ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่น่าเข้ามาจากภายนอกบริษัท โดยการสั่งซื้อ
โดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อใช้ในการผลิตส่าหรับลูกค้า 
 2. งานระหว่างท่าคงคลัง (Work-In-Process) เป็นวัสดุคง
คลังที่อยู่ในกระบวนการหรือ รอการผลิตให้เป็นสินค้า 
 3. สินค้าส่าเร็จรูปที่คงคลัง (Finished Goods) เป็นผลลัพธ์
ที่ผ่านกระบวนการผลิตและจัดเก็บไว้เพื่อรอการจัดจ่าหน่าย หรือ
จัดส่งให้ลูกค้า 
 ประโยชน์ของการมีวัตถุดิบคงคลัง ดังนี้ 
 1. ตอบสนองความต้องการตลาดที่ไม่แน่นอน หรือความ
ต้องการของลูกค้าที่ประมาณไว้ในแต่ละช่วงเวลาทั้งในและนอก
ฤดูกาลได้อย่างต่อเนื่อง 
 2. รักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่่าเสมอ เพื่อรักษาระดับ
การว่าจ้างแรงงาน การเดินเครื่องจักร ฯลฯ ให้สม่่าเสมอได้ โดย
จะเก็บสินค้าที่ขายไม่หมดในช่วงขายไม่ดีไว้ขายตอนช่วงขายดี 
ซึ่งช่วงนั้นอาจจะผลิตไม่ทันขาย 
 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และท่าให้ธุรกิจได้ส่วนลด
ปริมาณ จากการจั ดซื้ อจ่ านวนมากต่ อครั้ ง  ป้ อ งกั นการ
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เปลี่ยนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟ้อเมื่อสินค้าใน
ท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น 
 4. ป้องกันของขาดมือด้วยสินค้าเผื่อขาดมือ เมื่อเวลารอ
คอยล่าช้าหรือบังเอิญได้ค่าสั่งซื้อเพิ่มกระทันหัน 
 5. ท่าให้กระบวนการผลิตสามารถด่าเนินการต่อเนื่องอย่าง
ราบรื่น ไม่มีการหยุดชะงักเพราะของขาดมือจนเกิดความเสียหาย
แก่กระบวนการผลิตซึ่งจะท่าให้คนงานว่างงาน เครื่องจักรถูกปิด 
ผลิตไม่ทันค่าสั่งซื้อของลูกค้า 
ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้าส่าเร็จรูปขั้นต่่า บริษัท 
เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ่ากัด เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น
โดยใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแส
ข้อมูล (Data Flow Diagram) ความสัมพันธ์ฐานข้อมูล (Entity-
Relationship Diagram) ในการวิ เคราะห์ครั้ งนี้ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากขึ้น 

1. แผนภาพบริบท (Context Diagram) เป็นแผนภาพของ
ข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (User) กับ ผู้ดูแล
ระบบ (Admin) ว่ามีขั้นตอนในการจัดการอย่างไรบ้าง ใช้เพื่อ
เป็นการออกแบบ ให้สามารถเห็นภาพและจัดการได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 2. แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็น
แผนภาพที่แสดงให้เห็นขั้นตอนการท่างานของโปรแกรมตาม 
Process ต่าง ๆ โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกในการท่างานของ
โปรแกรมไปจนขั้นตอนต่อไปจนถึงกระบวนการจบการท่างาน
ของโปรแกรม 
 3. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ฐ า น ข้ อ มู ล  (Entity-Relationship 
Diagram) เป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล
ต่างๆ ใช้ ในการออกแบบให้ฐานข้อมูลมีความสะดวกและ
ตรวจเช็คได้ง่ายมากขึ้น 
2.3 เครื องมือและภาษาที ใช้ในการพัฒนาระบบ 
ASP.Net  
ระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้าส่าเร็จรูปขั้นต่่า บริษัท 
เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ่ากัด ผู้จัดท่าเลือกใช้ภาษา
ต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบดังนี้ 
 ภาษา ASP.NET คือ ภาษาที่ท่างานฝั่งเซิร์ฟเวอร์เรียกว่า 
Server Side Script เป็ นของไม โครซอฟท์  ในปั จจุบั นคื อ 
ASP.NET 4.0 หมายความว่า เป็นภาษาที่แสดงผลบน .NET 
Framework 4.0 ซึ่ งม าพ ร้อมกั บ  Visual Studio 2010 ผู้ ที่

สนใจสามารถเขียน ASP.NET 4.0 ได้ 2 ภาษา คือ ภาษา VB 
2010 และ ภาษา VC# 2010 และสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วย 
ASP.NET  
Microsoft SQL Server 2012  
Microsoft SQL Server 2012 คือ ระบบการจัดการฐานข้อมูล
เป็นโปรแกรมที่ท่าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้ในระบบ
โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลจะก่าหนดตามความต้องการของ
ผู้ใช้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเอกสารในแต่ละฐานข้อมูลท่าให้มี
ประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน การท่างานจะอยู่ในรูปแบบ
ของตาราง (Table) ของฐานข้อมูลที่มีหัวข้อหรือเรื่องเดียวกัน
จัดเก็บในรูปแบบของแถวและฟิลด์ของชุดข้อมูลที่เป็นข้อมูล
เดียวกันผู้ใช้สามารถสร้างปรับปรุงจัดการการเข้าถึงของข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลได้ในด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลได้มีระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System ห รื อ  DBMS)  เพื่ อ ป้ อ ง กั น ค ว า ม
ปลอดภัยและความถูกต้องของฐานข้อมูลในกรณีที่ ระบบ
ฐานข้อมูลเกิดการเสียหาย DBMS จะท่าหน้าที่ในการกู้สภาพ
ข้อมูลคืนกลับมาดูแลควบคุมด้านความถูกต้องของข้อมูล ช่วยลด
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดและความซ้่าซ้อนของข้อมูลได้ 
Microsoft Visual Studio 2012 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา แอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยม
สูงที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากตัวผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ 
อย่างง่ายดาย การท่างานของโปรแกรมมีขั้นตอนการท่างาน
ให้กับ Control ต่าง ๆ ตามเหตุการณ์ Event  ที่สามารถเกิด
ขึ้นกับ Object หรือ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนจอ 
รวมทั้งเครื่องมืออ่านวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมและ
ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการท่างานของโปรแกรม 
(Debugger) ว่าที่เขียนมานั้นมีความถูกต้องหรือไม่ มีระบบขอ
ความช่วยเหลือ (Online Help) เพื่อไว้อ้างอิงและขอความ
ช่วยเหลือในจุดที่สงสัย ท่าให้อ่านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ระบบมี
รูปแบบที่สวยงามรวดเร็ว มีความสามารถในการติดต่อกับ
ฐานข้อมูลได้หลายชนิดทางผู้ จัดท่ าได้น่ ามาใช้ติดต่อกับ
ฐานข้อมูล อีกทั้งยังมีการรองรับการใช้งานภาษาต่าง ๆ เช่น การ
เขียนเว็บเพจ โดยใช้ภาษา ASP.NET การพัฒนาแอปพลิเคชั่น
ต่าง ๆ โดยใช้ภาษา C# , C+ , JAVA SCRIPT โดยสนับสนุนการ
สร้างแอปพลิเคชั่นให้สั้นลงเน้นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ระบบที่เป็น
กราฟิกมากขึ้น   
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3. วิธีการด่าเนินงาน 
ระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้าส่าเร็จรูปขั้นต่่า บริษัท 
เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ่ากัด  มีวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle) หรือ SDLC มี 6 
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ดังนี้ 
 1. ก า ร ก่ า ห น ด แ ล ะ เ ลื อ ก โ ค ร ง ง า น  (System 
Identification and Selection) เป็นขั้นตอนที่ผู้จัดท่าได้ศึกษา
ระบบทึ่ต้องการพัฒนาและเลือกโครงงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้าส่าเร็จรูปขั้นต่่า บริษัท เค. 
เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ่ากัด 
 2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (System initiation 
and Planning) เป็ นขั้ นตอนในการเริ่มต้นวางแผนจัดท่ า
โครงการ ก่าหนดระยะเวลาในการด่าเนินโครงงาน ศึกษาการ
เลือกใช้ภาษาหรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จะน่ามาใช้ในการพัฒนาโครงการ 
 3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ขั้นตอน
วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ โดยจะเริ่มต้นจากศึกษาระบบงานปัจจุบัน
หรือระบบงานเดิมแล้วน่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาหาความ
ต้องการหรือสิ่งที่ต้องการปรับปรุงในระบบ รวมถึงวิธีแก้ปัญหา
ในระบบ 
 4. การออกแบบระบบ (System Design) ก่าหนดรูปแบบ
ของระบบปฎิบัติการรวมถึงการท่างานทั้งหมด โดยน่าข้อสรุปที่
ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาจัดโครงสร้างในการเชื่อมโยง 
ออกแบบหน้าจอการบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลออกเอกสาร
ค่าสั่ง ออกแบบรายงาน ออกแบบรูปแบบการแสดงผลบน
หน้าจอให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและง่ายต่อการใช้งาน 
 5. ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ  (System 
Implementation) ข้ั น ตอนการพัฒ นาระบบตามผลการ
วิเคราะห์ระบบงาน ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และท่าการ
ทดสอบระบบตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมเพื่อให้
โปรแกรมท่างานตามขอบเขตและความต้องการของผู้ใช้งานได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
 6. การบ่ารุงรักษาระบบ  (System Maintenance) เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของส่วนการปรับปรุงระบบที่พัฒนาจัดท่าขึ้น การ
ท่างานต่าง ๆ ของระบบศึกษาว่ามีข้อผิดพลาดในการท่างานหรือ
r5มีการท่างานที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งท่าให้โปรแกรมการท่างาน

ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน จากแบบประเมินที่ได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมิน และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
3.2 ขอบเขตการด่าเนินงาน 
การออกแบบระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้าส่าเร็จรูป
ขั้นต่่า บริษัท เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ่ากัด เป็น
ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ โปรแกรม Microsoft SQL Server 
2012 เป็ น ระบ บ จั ด ก ารฐ าน ข้ อ มู ล แ ล ะ ใช้ ภ าษ า  ASP. 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับและ
แผนการด่าเนินงาน 
 1. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลแผนก 
ข้อมูลต่าแหน่ง ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้าส่าเร็จรูป ข้อมูล
ประเภทสินค้าข้อมูลไลเนอร์ ข้อมูลสินค้าส่าเร็จรปูคงเหลือ 
ข้อมูลเอกสารค่าสั่ง  
 2. การจัดการข้อมูลสินค้าส่าเร็จรปู ประกอบด้วย 
ข้อมูลรายการสินค้าส่าเร็จรูป ข้อมูลการออกเอกสารค่าสั่ง  
 3. การจัดการปริมาณสินค้าส่าเร็จรูป ประกอบด้วย 
ข้อมูลปริมาณสินค้าส่าเร็จรูป ข้อมูลสถานะเอกสารค่าสั่ง 
 4. การวิเคราะห์และออกรายงาน ประกอบด้วย 
รายงานข้อมูลสินค้าส่าเร็จรูปคงเหลือ รายงานข้อมูลเอกสาร
ค่าสั่ง  
แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 แผนภาพบริบท หมายถึง แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับ
บนสุดที่แสดงภาพรวมการท่างานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายนอกรวมทั้งแสดงขอบเขตการท่างานของการ
ไหลข้อมูลระหว่างกระบวนการท่างานหลัก และกระบวนการ
ท่างานย่อยของระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้า
ส่าเร็จรูปขั้นต่่า บริษัท เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ่ากัด 
ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงาน ดังนี้ 
 1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) หมายถึง มีหน้าที่ในการจัดการ
ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลแผนก ข้อมูลต่าแหน่ง ข้อมูลพนักงาน 
ข้อมูลสินค้าส่าเร็จรูป ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลไลเนอร์ ข้อมูล
เอกสารค่าสั่ง เป็นต้น 
 2. ฝ่ายวางแผน (Production Control) มีหน้าที่ในการเพิ่ม
ข้อมูลรายการสินค้าส่าเร็จรูป เพิ่มข้อมูลการออกเอกสารค่าสั่ง 
(Job Order) แก้ไขปริมาณสินค้าส่าเร็จรูป เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบปริมาณสินค้าส่าเร็จรปูขั้นต่่า 
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 3. ฝ่ายโรงงาน (Factory) มีหน้าที่ในการแก้ไขสถานะข้อมูล
ของเอกสารค่าสัง่ (Job Order)  
เมื่อฝ่ายผลิตท่าการผลิตสินค้าเสร็จสิ้นตามค่าสั่งของเอกสาร
ค่าสั่ง (Job Order) 
 4. ฝ่ายขาย (Sale) มีหน้าที่ในการน่าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
และน่าสินค้าส่าเร็จรูปที่มีอยู่ไปเสนอขายให้กับลูกค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที  1 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 
4. ผลการด่าเนินงาน 

ผลการด่าเนินงาน 
1. หน้าจอเมื่อเข้าสู่โปรแกรมจากนั้นเลือกในส่วนของผู้ดูแล

ระบบ เพื่อไปยังหน้าเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบต่อไป 

 
ภาพที  1 หน้าจอเริ่มต้นโปรแกรมส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 

2. กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบให้ถูกต้องจึง
จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ 

 
ภาพที  2 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 

 

3. หน้าจอหลักเมื่อเข้าสู่หน้าหลัก โดยเป็นหน้าจอแสดงข้อมูล
พื้นฐานต่าง ๆ โดยในส่วนของผู้ดูแลจะสามารถท่าการเพิ่ม ลบ 
แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน  

 
ภาพที  4.3 หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ 

 

 4. หน้าจอข้อมูลแผนก โดยในส่วนของผู้ดูแลระบบจะ
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลแผนก และยังสามารถค้นหาข้อมูล
ได้ โดยตั้งเงื่อนไขให้สามารถค้นหาโดยรหัสแผนก ชื่อแผนก 

 
ภาพที  4 หน้าจอข้อมูลแผนก 

 

 5.หน้าจอเพิ่มข้อมูลแผนก เป็นหน้าจอการเพิ่มข้อมูลรหัส
แผนก ชื่อแผนก สถานะการใช้งานของแผนก  

 
ภาพที  5 หน้าจอเพิ่มข้อมูลแผนก 

 

 6.หน้าจอแก้ไขข้อมูลแผนก โดยผู้ดูแลระบบจะสามารถ
แก้ไขชื่อประแผนก และปรับสถานะการใช้งานของข้อมูลแผนก  

 
ภาพที  6 หน้าจอแก้ไขข้อมูลแผนก 

 

ข้อมูลเอกสารค่าส่ัง

A
ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลสินค้าส่าเร็จรูปคงเหลือ
รายงานข้อมูลส ินค้าส่าเร็จรูปคงเหลือ
รายงานข้อมูลเอกสารค่าส่ัง 

ระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้า
ส่าเร็จรูปขั้นต ่า บริษัท เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี 

(ไทยแลนด์) จ่ากัด

ข้อมูลปริมาณสินค้าส่าเร ็จร ูป

ข้อมูลสถานะเอกสารค่าส่ัง

รายการสินค้าส่าเร็จรูป
ข้อมูลการออกเอกสารค่าส่ัง

ประวัติสถานะเอกสารค่าส่ัง

ข้อมูลแผนก
ข้อมูลต่าแหน่ง
ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลสินค้าส่าเร็จรูป

ข้อมูลประเภทสินค้า
ข้อมูลไลเนอร์

P
ฝ่ายวางแผน

F
ฝ่ายโรงงาน

S
ฝ่ายขาย
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    7. หน้าจอข้อมูลพนักงาน โดยในส่วนของผู้ดูแลระบบจะ
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลพนักงาน รวมถึงการก่าหนดสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ และยังสามารถค้นหาข้อมูลพนักงาน 
โดยการตั้งเงื่อนไขให้สามารถค้นหาข้อมูลพนักงานได้โดยรหัส
พนักงาน ชื่อพนักงาน  

 
ภาพที  7 หนา้จอข้อมูลพนักงาน 

 

    8. หน้าจอเพิ่มข้อมูลพนักงาน เป็นการเพิ่มข้อมูลพนักงาน
ใหม่ ก่าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ใหม่  

 
ภาพที  8 หน้าจอเพิ่มข้อมูลพนักงาน 

 

 9. หน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงาน สามารถแก้ไขชื่อ นามสกุล 
รหัสแผนก รหัสต่าแหน่ง อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ และปรับ
สถานะการท่างานของพนักงาน  

 
ภาพที  9 หน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงาน 

 

    10. หน้าจอเมื่อเข้าสู่โปรแกรมเพื่อเลือกในส่วนของฝ่าย
วางแผน เพื่อไปยังหน้าเข้าสู่ระบบของฝ่ายวางแผนต่อไป  
 
 
 
 
 

      ภาพที  10 หน้าจอเริ่มต้นโปรแกรมส่วนของฝ่ายวางแผน 
 

 11. หน้าจอเข้าสู่ระบบของฝ่ายวางแผน หน้าจอเข้าสู่ระบบ
ของฝ่ายวางแผนโดยกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของฝ่ายวางแผน
ให้ถูกต้องจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้  

 
ภาพที  11 หน้าจอเข้าสู่ระบบของฝ่ายวางแผน 

 

 12. หน้าจอหลักของฝ่ายวางแผน เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักจะ
แสดงข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ โดยในส่วนงานของฝ่ายวางแผนนั้นจะ
มีหน้าที่ในการเพิ่มข้อมูลสินค้าส่าเร็จรูป เพิ่มข้อมูลเอกสารค่าสั่ง 
(Job Order)  

 
ภาพที  12 หน้าจอหลักของฝ่ายวางแผน 

 

13. หน้าจอเพิ่มข้อมูลรายการสินค้าส่าเร็จรูป เป็นหน้าจอที่แสดง
การเพิ่มข้อมูล รหัสสินค้า ชื่อสินค้า รหัสประเภทสินค้า รหัสไล
เนอร์ ปริมาณ เพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลรายการสินค้าส่าเร็จรูป
ใหม่ๆ  

 
ภาพที  13 หน้าจอเพิ่มข้อมูลรายการสินค้าส่าเร็จรูป 

 

 14.หน้าจอเพิ่มข้อมูลเอกสารค่าสั่ ง (Job Order) เป็น
หน้าจอที่แสดงการเพิ่มข้อมูลรหัสเอกสาร (โดยเอกสารค่าสั่ง 
(Job Order) นั้น จะท่าการออกเอกสารที่โปรแกรมส่าเร็จรูปที่ใช้
อยู่) ชื่อสินค้า ประเภทสินค้า รหัสไลเนอร์ ปริมาณ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ข้อมูลการออกเอกสารค่าสั่ง (Job Order) และสถานะการใช้งาน
ข้อมูลจะขึ้นเป็น Produce คือ อยู่ในช่วงระหว่างการผลิต  
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ภาพที  14 หน้าจอเพิ่มข้อมูลเอกสารค่าสั่ง (Job Order) 

 

 15. หน้าจอแก้ไขปริมาณสินค้าส่าเร็จรูปขั้นต่่า เป็นหน้าจอ
การแก้ไขปริมาณสินค้าส่าเร็จรปู โดยในการแก้ไขปริมาณสินค้า
ส่าเร็จรูปจะต้องมีการปรับวันที่เป็นปัจจุบัน และเมื่อปริมาณ
สินค้าต่่ากว่าที่ก่าหนดจะต้องท่าการออกเอกสารค่าสั่ง  

 
ภาพที  15 หน้าจอการแก้ไขปริมาณสินค้าส่าเร็จรูปขั้นต่่า 

 

 16.เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลเอกสารค่าสั่ง (Job Order) วันที่
ท่าการออกเอกสาร แสดงสถานะของเอกสารค่าสั่ง (Job Order)  

 
ภาพที  16 หน้าจอประวัติสถานะเอกสารค่าสั่ง (Job Order) 

 

17. หน้าจอเมื่อเข้าสู่โปรแกรมจากนั้นเลือกในส่วนของฝ่าย
โรงงาน เพื่อไปยังหน้าเข้าสู่ระบบของฝ่ายโรงงานต่อไป  

 
ภาพที  17 หน้าจอเริ่มต้นโปรแกรมส่วนของธุรการฝ่ายผลิต 

 

 18. หน้าจอเข้าสู่ระบบของฝ่ายโรงงาน หน้าจอเข้าสู่ระบบ
ของโรงงานโดยกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของฝ่ายโรงงานให้
ถูกต้องจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้  

 
ภาพที  18 หน้าจอเข้าสู่ระบบของฝ่ายโรงงาน 

 
19. หน้าจอหลักของฝ่ายโรงงาน มีหน้าที่ในการปรับสถานะ

เอกสารการผลิตสินค้าจากเอกสารค่าสั่ง โดยการท่าการปรับ
สถานะเอกสารการผลิตนั้นให้ท่าการเลือกปุ่ม การปรับสถานะ
เอกสารค่าสั่ง  

 
ภาพที  19 หน้าจอหลักของฝ่ายโรงงาน 

 

20. หน้าจอแก้ไขข้อมูลสถานะเอกสารค่าสั่ง (Job Order) เมื่อมี
การออกเอกสารค่าสั่งผลิตไปในระบบโปรแกรมส่าเร็จรูป จากนั้น
ท่าการปรับสถานะของเอกสารค่าสั่ง เมื่อสินค้าผลิตเสร็จแล้ว
ตามค่าสั่งของเอกสารค่าสั่งให้ท่าการปรับสถานะของเอกสาร
ค่าสั่งเป็น (Complete)  

 
ภาพที  20 หน้าจอแก้ไขข้อมูลสถานะเอกสารค่าสั่ง (Job Order) 

 

21. หน้าจอเมื่อเข้าสู่โปรแกรมจากนั้นเลือกในส่วนของฝ่าย
ขาย เพื่อไปยังหน้าเข้าสู่ระบบของฝ่ายขายต่อไป  

 
ภาพที  21 หน้าจอเริ่มต้นโปรแกรมส่วนของฝ่ายขาย 
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22. หน้าจอเข้าสู่ระบบของฝ่ายขาย หน้าจอเข้าสู่ระบบ
ของฝ่ายขายโดยกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของฝ่ายขายให้
ถูกต้องจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้  

 
ภาพที  22 หน้าจอเข้าสู่ระบบของฝ่ายขาย 

 

23. หน้าจอหลักของฝ่ายขาย เป็นหน้าจอที่สามารถดึง
รายงานข้อมูลสินค้าส่าเร็จรูปคงเหลือ และรายงานข้อมูลเอกสาร
ค่าสั่ง (Job Order)  

 
ภาพที  23 หน้าจอหลักของฝ่ายขาย 

 

24. แสดงข้อมูลปริมาณสินค้าคงเหลือ และแสดง
รายละเอียดของสินค้าส่าเร็จรูป เพื่อให้ฝ่ายขายน่าข้อมูลไป
วางแผนและตัดสินใจในการน่าสินค้าส่าเร็จรูปที่อยู่ในคลังสินค้า
ไปเสนอขายให้กับลูกค้า  

 
ภาพที  24 หน้าจอรายงานข้อมูลสินค้าส่าเร็จรูปคงเหลือ 

 

25. หน้าจอรายงานข้อมูลการออกเอกสารค่าสั่งผลิตสินค้า 
(Job Order) เพื่อเป็นการทราบถึงข้อมูลการออกเอกสารค่าสั่ง 
อยู่ในสถานะใดในการผลิตสินค้า ในกรณีที่สินค้ายังผลิตไม่เสร็จ
นั้น สถานะจะแสดงเป็น (Produce) หรือในกรณีที่สินค้าผลิต
เสร็จแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น (Complete)  

 
ภาพที  25 หน้าจอรายงานข้อมูลเอกสารค่าสั่ง (Job Order) 

 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้าส่าเร็จรูป
ขั้นต่่า บริษัท เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ่ากัด ทาง
ผู้จัดท่าได้เริ่มท่าการศึกษาข้อมูล และขั้นตอนการด่าเนินงานต่าง 
ๆ จากในระบบงานของบริษัท เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทย
แลนด์) จ่ากัด เพื่อน่ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท่าโครงงาน
ระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้าส่าเร็จรปูขั้นต่่า บริษัท 
เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ่ากัด และประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้าส่าเร็จรปู
ขั้นต่่า บริษัท เค เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ่ากัด 
 ระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้าส่าเร็จรปูขั้นต่่า 
บริษัท เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ่ากัด เป็นระบบที่มี
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Visual 
Studio 2012 โดยใช้ภาษา ASP.NET และใช้ Microsoft SQL 
Server 2012 ในการเก็บฐานข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ
ข้อมูลพื้นฐาน การจัดการข้อมูลสินค้าส่าเร็จรูป การตัดการ
ปริมาณสินค้าส่าเร็จรูป   
 ระบบสารสนเทศการจัดการปริมาณสินค้าส่าเร็จรปูขั้นต่่า 
บริษัท เค. เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ่ากัด ผลที่ได้รับจาก
การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของผู้ใช้ระบบพบว่า มี
ผลความพึงพอใจด้านการท่างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบใน

ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.39, S.D. = 0.61) และในการ
ทดสอบระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับ

ดี (  = 4.46, S.D. = 0.68) 
 5.2 ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรเพิ่มในส่วนการจัดการข้อมูลรหัสสินค้าส่าเร็จรูป โดย
ให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการด้านรหัสสินค้า
ส่าเร็จรูป 
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 2. เพิ่มระบบการแจ้งเตือนสถานะเอกสารค่าสั่งไปยังอีเมล 
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 [1] กชณัฐ โชติขจรโกศล. (2561).  ระบบการตรวจสอบสถานะ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท  
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 MVC ฉบับโปรแกรมเมอร์. กรุงเทพฯ:  ไอดีซี 
 [5] ไญยธรรม เอมใจ.  (2560).  ระบบบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน

ขององค์กร บริษัท ยูนิคอร์ด จ่ากัด  (มหาชน). 
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เว็บไซต์แนะน ำทริปทัวร์ Speed Republic  
บริษัท วัชร มำรีน จ ำกัด 

Website Recommend Trip Tour Speed Republic 
for Watchara Marine Co., Ltd. 

วิลำสินี อังคะหิรัญ1,*ปฏิภำณ อนันตประยูร1, ลัดดำวรรณ มีอนันต์1 และ จิรำภรณ์ ชมยิ้ม1 

1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

Emails: lionthekings2@gmail.com , yammie_wilasinee@outlook.com 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาเว็บไซต์แนะน าทริปทัวร์ 
Speed Republic บ ร ิษ ัท  วั ช ร  ม า รี น  จ า กั ด  แ ล ะ เพื่ อ
ประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์แนะน าทริปทัวร์ 
Speed Republic บริษัท วัชร มารีน จ ากัด โดยน าวงจรการ
พัฒนาระบบ SDLC มาใช้ รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ผู้จัดท าจึงพัฒนาเว็บไซต์แนะน าทริปทัวร์ของบริษัท การท างาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้ภาษา PHP, HTML, Javascript, 
CSS ส าหรับพัฒนาโปรแกรม และใช้ MySQL เป็นระบบการ
จัดการฐานข้อมูล ในแต่ละส่วนของโปรแกรมมีการสนับสนุน
กระบวนการจัดท าเอกสารอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน  

ผลของการพ ัฒ นาเว ็บ ไซต ์แนะน าทร ิปท ัวร์ 
Speed Republic บริษ ัท ว ัชร มารีน จ าก ัด ช ่วย ให้บุคคล
ทั่วไปสามารถรับรู้ข่าวสารและรู้จักกับทริปท่องเที่ ยวของ
หน่วยงานมากยิ่งขึ้น ผลที่ได้รับจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบในด้านของการทดสอบระบบ ด้านฟังก์ชันการ
ท างานต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.10,  = 0.79) 
ส่วนในด้านของการทดสอบระบบด้านความสามารถในการใช้
งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.33,  = 0.67) 

Abstract 

The objectives of the study were to develop the “Speed 
Republic” tourism website of Watchara Marine Co.,Ltd. and 
to evaluate the users’ satisfaction of the website. The 
SDLC system was used in the development. This also 
included a study of related theories. The website has 
been developed by using PHP, HTML, Javascript, and CSS 
and was used for database management system as 
MySQL. It was found that the website has appropriate 
performance for working process. The evaluation of 
the performance and function at found at a good 
level ( = 4.10,  = 0.79) and the satisfaction of users 
at a good level ( = 4.33,  = 0.67) 

1. บทน ำ
บริษัท วัชร มารีน จ ากัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 บริษัท วัชร 
มารีน จ ากัด เริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นตัวแทนจ าหน่าย และบริการ
หลังการขายสินค้าประเภทยานน้ า ยี่ห้อยามาฮ่า (Yamaha) ต่อมา
ได้มีการขยายกิจการ โดยมีการจ าหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท 
เช่น เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ รถจักรยานยนต์ ตลอดจนสินค้าส าหรับ
กิจกรรมท่องเที่ยวกลางแจ้งอื่น ๆ เช่น รถ ATV/UTV เครื่องแต่ง
กาย และอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยส าหรับการขับขี่
รถจักรยานยนต์ และเรือ ควบคู่ไปกับการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
และสิ่ งแวดล้อม โดยมีทั้ งหมด 4 สาขา ได้แก่  สาขาพัทยา 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) …………… 
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(ส านักงานใหญ่) สาขาภูเก็ต สาขากระบี่ และสาขาสนามบินน้ า 
(กรุงเทพฯ) ท าให้กลายเป็นฟันเฟืองส าคัญส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และกีฬาส าหรับ
ย่างก้าวของ บริษัท วัชร มารีน จ ากัด สู่ปีที่ 17 ในปี พ.ศ. 2561 
บริษัท วัชร มารีน จ ากัด จึงวางทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท 
นอกจากการขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้รับผลิตเรือ  Speedboat 
คุณภาพสูงตามคุณสมบัติที่ลูกค้าผู้ประกอบการเรือเช่าสั่งผลิต
แล้ว บริษัท วัชร มารีน จ ากัด ยังได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท 
ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ ประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนจ าหน่าย
สินค้า และบริการหลังการขายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยี่ห้อไทรอัมพ์ 
(Triumph) 

2. วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ศศิธร สีแสด (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนบ้านดินดาคาไฮ อ าเภอเขื่อง จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจาก
ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และการด าเนินงานด้านสารสนเทศ
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในการพัฒนาเว็บไซต์ 
ผู้จัดท าได้พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และใช้ระบบฐานข้อมูล 
MySQL เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งานมากที่สุด 
และผู้จัดท าสามารถปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงาน
ของโรงเรียนได้ง่ายที่สุด พร้อมทั้งมีความปลอดภัยด้านข้อมูลด้วย
การก าหนดสิทธิการแก้ไขจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
ปฐมพงษ์  แสงสุข (2555, บทคัดย่อ ) ได้กล่าวว่าระบบการ
จ าหน่ายรองเท้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษาร้าน Mc 
Paint มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดของการจ าหน่าย
รองเท้า เพื่อพัฒนา ระบบการจ าหน่ายรองเท้าบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ระบบสามารถอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บ 
ข้อมูลพื้นฐานของร้าน Mc Paint ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ
สามารถช่วยในการจัดท ารายงานให้  เจ้าของกิจการได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการจ าหน่าย
รองเท้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้จัดท าได้เลือกใช้โปรแกรม 
Adobe Dreamweaver CS4 ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ ใช้ภาษา 
PHP ในการพั ฒ นาระบบ และใช้ ฐานข้ อมู ล  MySQL ซึ่ งมี
ความสามารถสูงในการจัดเก็บข้อมูลของระบบการจ าหน่ายรองเท้า
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้าน Mc Paint ผลการพัฒนา

ระบบพบว่า ระบบการจ าหน่ายรองเท้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษาร้าน Mc Paint สามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้โดยสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน และการซื้อขาย
ตามความต้องการได้ ทั้งนี้ระบบจะจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล
โดยผู้จัดท าได้ออกแบบหน้าจอให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และ
ควบคุมการท างานด้วยภาษา PHP จึงอ านวยความสะดวกในการ
ซื้อขายรองเท้ามากขึ้นกว่าระบบงานเดิม 
2.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
หลักกำรออกแบบเว็บไซต์ 
การออกแบบเว็บไซต์คือ การวางแผนการจัดล าดับเนื้อหาสาระ
ของเว็บไซต์ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อจัดท าเป็นโครงสร้างในการจัด
วางหน้ าเว็บ เพจทั้ งหมดเปรียบเสมือนแผนที่ที่ ท าให้ เห็น
โครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ การจัดโครงสร้างของเว็บไซต์มี
จุดมุ่งหมายส าคัญคือ การที่จะท าให้ผู้ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บเพจได้อย่างเป็นระบบ 
ก ำหนดเป้ำหมำยของเว็บไซต ์ 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์จ าเป็นต้องทราบกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายที่เข้ามาใช้
บริการเว็บไซต์ เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้
อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่มีกลุ่มผู้ใช้หลากหลาย เช่น
เซิร์ทเอ็นจิน เว็บท่า และเว็บไดเรกทอรี่ แต่เว็บไซต์ส่วนใหญ่นั้น
จะตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เพราะไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของคนที่หลากหลายได้ในเว็บไซต์เดียว 
(จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2556) 
สิ่งที่ผู้ใช้ต้องกำรจำกเว็บไซต์ 
หลังจากที่ได้เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์แล้ว ล าดับ
ต่อไปคือ การออกแบบเว็บไซต์เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานให้ได้นานที่สุด 
ด้วยการสร้างสิ่งที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ใช้ โดยทั่วไปแล้วสิ่งที่ ผู้ใช้
คาดหวังจากการเข้าชมเว็บไซต์หนึ่ง ได้แก่  

1. ข้อมูลและการใช้งานที่เป็นประโยชน์
2. ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
3. ความตอบสนองต่อผู้ใช้
4. ความบันเทิง
5. ของฟรี

ข้อมูลหลักที่ควรมีอยู่ในเว็บไซต์
เมื่อทราบถึงความต้องการที่ผู้ใช้ ต้องการได้รับเมื่อเข้าชมเว็บไซต์
หนึ่ง ๆ แล้วเราก็ ออกแบบเว็บไซต์ให้มีข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่ง
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ข้อมูลต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่คาดหวังจะได้รับเมื่อ เข้าไป
ชมเว็บไซต์  

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
2. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
3. ความคืบหน้าและข่าวจากสื่อมวลชน
4. ข้อมูลในการติดต่อ

ทฤษฎีกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ 
การวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์แนะน าทริปทัวร์ Speed 
Republic บริษัท วัชร มารีน จ ากัด ผู้จัดท ามีการออกแบบขั้นตอน
ในการท างานของแผนภาพบริบทดังนี้  

1. Context Diagram คือ แผนภาพบริบท เป็นการแสดง
ถึงขอบเขตของระบบงาน โดยไม่แสดงสัญลักษณ์แหล่งจัดเก็บ
ข้อมูล 

2. Data Flow Diagram คือ แผนภาพกระแสข้อมูล เป็น
เครื่องมือเชิงโครงสร้างที่ใช้บรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดง
ขั้นตอนการท างานของระบบ ระบุแหล่งก าเนิดของข้อมูล การไหล
ของข้อมูล ปลายทางข้อมูล การเก็บข้อมูล และการประมวลผล
ข้อมูล  

3. E-R Diagram คือ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ เป็น
แบบจ าลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูล เขียนออกมาใน
ลักษณะของแผนผังแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลที่
เกิดขึ้นในระบบ และแสดงถึงข้อมูลที่ใช้ในระบบทั้งหมด 
2.3 เครื่องมือและภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ 
ในการพัฒนาเว็บไซต์แนะน าทริปทัวร์ Speed Republic บริษัท 
วัชร มารีน จ ากัด ผู้จัดท าได้เลือกใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้  

เครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo 
 -  CPU Intel® Core™ i7-4510U CPU @ 2.00GHz 
2.60 GHz 

-  Memory 4.00 GB Ram 
ภาษาที่น ามาใช้ในการพัฒนาเวบ็ไซต์แนะน าทริปทวัร์ Speed 

Republic บริษัท วัชร มารีนจ ากัด เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมเหมาะสมต่อการท างาน คือ  

1. ภ าษ า  SQL (Structures Query Language ) เป็ น
ภาษาส าหรับการจัดการฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มากในปัจจุบันเพราะง่ายต่อความเข้าใจและอยู่ในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ ง่ายต่อการใช้งานเพราะคล้าย ๆ กับภาษามนุษย์  

2. ภ า ษ า  PHP (Personal Home Page Tools) เป็ น
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษาซี ภาษา
จาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่งภาษา PHP นั้นง่ายต่อการเรียนรู ้ 

3. ภาษา HTML (Hypertext Markup Language) เป็ น
ภาษามาตรฐานที่ใช้พัฒนาเอกสารในรูปแบบของเว็บเพจบน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเรียกใช้เอกสารเหล่านี้ท าได้โดย
การใช้ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เช่น Internet 
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox เป็นต้น 

3. วิธีกำรด ำเนินงำน
3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

การพัฒนาเว็บไซต์แนะน าทริปทัวร์ Speed Republic บริษัท 
วัชร มารีน จ ากัด มีขั้นตอนในการพัฒนาระบบดังนี้ 

1. การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูล ก่อนที่จะท าการพัฒนาเว็บไซต์ 
ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และความต้องการในการพัฒนา
เว็บไซต์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของบริษัท 

2. การศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว
ก็น าข้อมูลที่ได้มาศึกษา และท าความเข้าใจถึงความต้องการของ
บริษัท พร้อมกับท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการ
จัดท าเว็บไซต์ 

3. การวิเคราะห์งาน เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของ
หน่วยงาน ว่าต้องการให้ออกมาแบบไหน เพื่อที่จะน าเสนอการ
ท างาน ว่ามีกระบวนการในการท างานอย่างไร 

4. การออกแบบเว็บไซต์ จากปัญหาที่พบในขั้นตอนการ
วิเคราะห์งาน และเมื่อท าการน าเสนอการท างานแล้ว ผู้จัดท าจึง
ได้ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อท าการน าเสนอ 

5. การพัฒนาเว็บไซต์ เมื่อท าการออกแบบเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ท าการพัฒนาเว็บไซต์โดยเลือกการใช้ภาษา PHP ในการ
พัฒนาระบบ ใช้ MySQL ในการสร้างฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม 
Adobe Dreamweaver CS6 ในการพัฒนาเว็บไซต์ 

6. ทดสอบเว็บไซต์ เมื่อท าการพัฒนาเว็บไซต์แล้ว ก็น า
เว็บไซต์มาท าการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ โดยให้
บุคคลทดลองใช้งานเว็บไซต์ ว่ามีความบกพร่องจุดไหนบ้าง แล้ว
ท าการแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

734



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

7. จัดท าเอกสาร เมื่อได้เว็บไซต์ที่สมบูรณ์แล้ว ก็ท าการ
จัดท าเอกสารและเข้ารูปเล่ม 
3.2 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 เว็บไซต์แนะน าทริปทัวร์ Speed Republic บริษัท วัชร มารีน 
จ ากัด มีขอบเขตการด าเนินงานประกอบไปด้วย ความเป็นมา และ
ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ ผลที่
คาดว่าจะได้รับ และแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดการข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อมูลจังหวัด
- ข้อมูลกิจการ
- ข้อมูลต าแหน่งงาน
- ข้อมูลพนักงาน
- ข้อมูลประเภททริปทัวร์
- ข้อมูลทริปทัวร์

2. เว็บบอร์ด
- ข้อมูลค าถาม
- ข้อมูลค าตอบ
- ข้อมูลโปรโมชัน
- ข้อมูลข่าวสาร

3. วิเคราะห์และออกรายงาน
- รายงานต าแหน่งงาน
- รายงานทริปทัวร์
- รายงานโปรโมชัน

แผนภำพบริบท (Context Diagram) 
 ขั้นตอนในการท างานของแผนภาพบริบทระบบการจอง
รถยนต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัท ยูเอ็มซี อิเล็คทรอนิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ออกแบบมาเพื่อแสดงภาพรวมของ
ระบบงาน ดังต่อไปนี้ 

0
ระบบการพัฒนา

เว็บไซต์แนะน าทริป
ทัวร์ Speed 
Republic 

A
ผู้ดูแลระบบ

N
ผู้เยี่ยมชม

ข้อมูลจังหวัด

ข้อมูลกิจการ

ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลประเภททริปทัวร์

ข้อมูลทริปทัวร์

ข้อมูลต าแหน่งงาน

ข้อมูลค าตอบ
ข้อมูลโปรโมชัน

ข้อมูลช่าวสาร

O
เจ้าของกิจการ

ข้อมูลค าถาม

รายงานต าแหน่งงาน

รายงานทริปทัวร์

รายงานโปรโมชัน

ภำพที่ 1 แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

4. ผลกำรด ำเนินงำน
ผลกำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 ส่วนของบุคคลทั่วไป 

หน้าจอหลัก 
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและทดลองใช้

เว็บไซต์ได้ เช่น ดูข้อมูลบริษัท และข้อมูลอื่น ๆ ของเว็บไซต์  

ภำพที่ 2 แสดงหน้าจอหลัก 

หน้าจอประเภททัวร์ 
 แสดงข้อมูลประเภทของทริปทัวร์ทั้ง 3 แบบ ได้แก่ เกาะหัวใจ
มรกต เกาะค๊อกเบิร์น เกาะฮันนีมูน เป็นต้น  
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ภำพที่ 3 แสดงหน้าจอประเภททัวร์ 

      หน้าจอโปรโมชัน 
 แสดงโปรโมชันของทริปทัวร์ โดยจะมีการปรับเปลี่ยนโปรโมชัน
ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  

ภำพที่ 4 แสดงหน้าจอโปรโมชัน 

หน้าจอร้านค้า 
 แสดงเส้นทางการเดินทางของทั้ง 3 เกาะ และราคาทริปทัวร์
ของแต่ละเส้นทาง  

ภำพที่ 5 แสดงหน้าจอร้านค้า 

หน้าจอข่าวสาร 
 แสดงข่าวสารต่าง ๆ ของทริปทัวร์ และประกาศรางวัลของผู้
โชคดีในแต่ละสัปดาห์  

ภำพที่ 6 แสดงหน้าจอข่าวสาร 

หน้าจอเกี่ยวกับเรา 
 แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัท วัชร มารีน 
จ ากัด  

ภำพที่ 7 แสดงหน้าจอเกี่ยวกับเรา 

หน้าจอติดต่อเรา 
 แสดงข้อมูลที่ใช้ติดต่อกับเว็บไซต์ ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
เวลาท าการ  

ภำพที่ 8 แสดงหน้าจอติดต่อเรา 
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ส่วนที่ 2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
การเข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ของผู้ดูแลระบบเพื่อท าการ

จัดการกับหน้าเว็บไซต์  

ภำพที่ 9 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ 

หน้าจอจัดการเมนู 
 การจัดการเมนูที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ประกอบด้วย จัดการ
เมนู  ข้อมูลพื้นฐาน อัพเดท จัดการข้อมูลกระดานสนทนา 
วิเคราะห์และออกรายงาน และออกจากระบบ  

ภำพที่ 10 แสดงหน้าจอจัดการเมนู 

เมื่อกดลิ้งค์ Approve ผู้ดูแลระบบดูรายละเอียดของการ
จองจากผู้ใช้งาน และจัดเตรียมรถยนต์ให้กับการจองนั้นๆ โดย
สามารถเลือกได้จะเป็นรถยนต์บริษัทหรือเช่ารถยนต์จากที่อื่น 

หน้าจอแก้ไขผู้ใช้งาน 
 สามารถแก้ไขรายละเอียดของผู้ใช้งานได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่
อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ระดับผู้ใช้งาน เป็นต้น 

ภำพที่ 11 แสดงหน้าจอแก้ไขผู้ใช้งาน 

5. สรุปผลกำรศึกษำ
5.1 สรุปผลกำรด ำเนินโครงงำน 
เว็บไซต์แนะน าทริปทัวร์ Speed Republic บริษัท วัชร มารีน 
จ ากัด ผู้จัดท าได้ เริ่มท าการศึกษาข้อมูล และขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ เป็นฐานข้อมูลในการจัดท า
โครงงาน ก่อนที่จะน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยระบบงานเดิม 
และการวิเคราะห์ปัญหาที่พบ เพื่อน ามาพัฒนาเว็บไซต์แนะน าทริป
ทัวร์ Speed Republic บริษัท วัชร มารีน จ ากัด 
 ผลที่ รับจากการพัฒนาเว็บไซต์แนะน าทริปทัวร์ Speed 
Republic บริษัท วัชร มารีน จ ากัด เป็นระบบที่มีการพัฒนา
เว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงท าให้บุคคล
ทั่วไปสามารถเข้าชมได้อย่างสะดวก และรวดเร็วในการรับรู้ถึง
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน
ในส่วนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการใช้งาน 
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ซึ่งผลที่ได้รับ
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในด้านการทดสอบ
ระบบด้านการทดสอบระบบด้านฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.10,  = 0.79) และการทดสอบ
ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบอยู่ในระดับดี ( = 
4.33,  = 0.67) 

5.2 ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
ปัญหำในกำรท ำงำน 

1. ปัญหาในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากผู้จัดท าขาด
ความช านาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP จึงท าให้ใช้
ระยะเวลานานพอสมควรในการพัฒนาเว็บไซต์ 

2. ปัญหาในการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ เนื่องจากมีการ
ปรับแก้หลายครั้งเพื่อให้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้จัดท าควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

ด้วยภาษา PHP ให้มากขึ้น เพื่อจะได้เกิดความช านาญในการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP  

2. ผู้จัดท าควรมีการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้เพื่อ
น าไปประกอบการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ 
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เว็บแอปพลิเคชันส ำหรบักำรประมำณแคลอรีอ่ำหำรและเครื่องดื่มจำกภำพ 

Web Application for Food and Drink Calorie Estimation from Image 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการ
ค านวณปริมาณแคลอรี่ของอาหารและเครื่องดื่มจากภาพถ่าย
ส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนักและรักษาสุขภาพ โดยอาศัย
เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ประกอบไปด้วย คลังชุดค าสั่ง  Tensorflow ที่มีแบบจ าลอง 
Inception v3 ในการจ าแนกภาพถ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การ
วิจัยในครั้งนี้จะท าการทดสอบการจ าแนกภาพถ่ายอาหารจ านวน 
20 รายการ และ ภาพถ่ายเครื่องดื่ม 10 รายการ จ านวนทั้งสิ้น 
3,900 ภาพ โดยแบ่งเป็นภาพถ่ายอาหารและเครื่องดื่มส าหรับ
การเรียนรู้ของเครื่องจ านวน 3,000 ภาพ และภาพถ่ายอาหาร
และเครื่องดื่มส าหรับการทดสอบ 900 ภาพ ผลการทดสอบความ
ถูกต้องของการจ าแนกภาพถ่ายพบว่าแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นมีค่า
ความถูกต้อง 43.67%  ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นจะท างานโดยการ
จ าแนกภาพถ่ายที่ผู้ใช้ต้องการและน าผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบ
กับข้อมูลภายในฐานข้อมูลเพื่อค้นหาปริมาณแคลอรี่ของอาหาร
นั้น ๆ และแจ้งปริมาณแคลอรี่ผ่านทางเว็บไซต์ 
ค ำส ำคัญ: การประมาณแคลอรี่อาหารและเครื่องดื่มจาก , 
Tensorflow, การรู้ภาพ, เว็บแอปพลิเคชัน 

ABSTRACT 
The objective of this research is to develop a web 
application to estimate the calorie for the diet persons 
or the persons who would like to be healthy. Deep 
Learning technique was used to classify the food and 
beverage from images for determining its calorie. 
Tensorflow library with Inception V3 model was used 
as a tool to develop the image classification model. In 
our research, the twenty menus of food and the ten 
menus of beverage were used as classes of the 
classification. The 3,900 images were used to build the 
model; 3,000 images for model training and 900 images 

for model testing. The experimental results showed 
that the accuracy of the proposed model was 43.67%. 
After the classification process, the name of food was 
obtained and used for searching the calories from the 
database. Finally, the discovered calorie was shown on 
the web application. 
Keywords:  Food and Drink Calorie Estimation, Color 
Model, Tensorflow, Image Recognition, Web Application 

1. บทน ำ
อาหารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
พฤติกรรมการรับประทานอาหารจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยทั่วไปแล้วร่างกายต้องการแคลอรี่
หรือพลังงานจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 
1,600-2,400 แคลอรี่ ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบตามความต้องการ
พลังงานได้ดังนี้ แบบที่ 1 ผู้หญิงตัวเล็กท่ีออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
ต้องการพลังงานวันละประมาณ 1,200-1,600 แคลอรี่ แบบที่ 2 
ผู้หญิงที่มีรูปร่างใหญ่ ผู้ชายที่มีรูปร่างเล็กที่ใช้แรงงานมาก 
ต้องการพลังงานวันละประมาณ 1,600-2,000 แคลอรี่ และแบบ
ที่ 3 ผู้หญิงหรือผู้ชายท่ีมีรูปร่างกายขนาดกลางถึงใหญ่ที่ชอบออก
แรงท้ังวัน ต้องการพลังงานวนัละประมาณ 2,000-2,400 แคลอรี่ 
[1] เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต ร่างกายแต่ละคนต้องการ
ปริมาณพลังงานแตกต่างกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับหลากหลายปัจจัย ไม่ว่า
จะเป็นขนาด รูปร่าง อายุ เพศ และกิจกรรมที่ท าในแต่ละวัน ผู้ที่
ต้องการรักษาน้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควรบริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มเท่ากับปริมาณพลังงานที่ใช้ออกไป หากได้รับ
พลังงานมากกว่าที่ร่างกายน าไปใช้ ร่างกายจะสะสมพลังงาน
ส่วนเกินเหล่านั้นไว้ในรูปของไขมัน ส่งผลให้น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น
และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  

การประมาณแคลอรี่ของอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ 
จะช่วยท าให้เลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม และได้รับ
พลังงานที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ซึ่งหากมีเว็บ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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แอปพลิเคชันที่ ช่วยในการค านวณแคลอรี่ ในอาหารโดยใช้
ภาพถ่าย จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลปริมาณแคลอรี่
ในอาหารได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น ผู้จัดท าจึงมี
แนวคิดพัฒนาในการเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการประมาณแคลอ
รี่จากภาพถ่าย โดยอาศัยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอล
โวลูชัน (CNN) ซึ่งโปรแกรมจะรับภาพจากผู้ใช้เป็นไฟล์ นามสกุล 
jpg และท าการประมวณผลภาพอาหารหรือเครื่องดื่ม  โดย
แสดงผลในรูปแบบไฟล์ภาพ และแสดงค่าต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ค านวณระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
ตัดสินใจการรับประทานอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาเทคนิคตรวจสอบชนิดอาหารจากรูปภาพ และพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชันส าหรับค านวณค่าแคลอรี่ของอาหารและ
เครื่องดื่มที่รับประทานในแต่ละวัน 

2. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
การประมวลผลภาพ (Image processing) หมายถึง การน าภาพ
มาประมวลผลหรือคิดค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ต้องการทั้งในคุณภาพและปริมาณ [2] โดยจะมีการปรับคุณภาพ
ของภาพให้มีความคมชัดมากขึ้น การก าจัดสัญญาณรบกวนออก
จากภายในภาพ การแบ่งส่วนของวัตถุที่สนใจ เพื่อให้สามารถน า 
ภาพวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง 
และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุในภาพ และน าข้อมูลเชิงปริมาณ
เหล่านี้ไปวิเคราะห์ และพัฒนาเป็นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในงาน
ด้านต่าง ๆ  

โดยในการประมวลผลภาพจะมีการใช้แบบจ าลองสี 
(Color Model) [3] ซึ่ งใช้วิธีการวัด และอยู่ ในรูปแบบของ
พลังงานช่วงของสเปกตรัม (Spectrum) ส าหรับการใช้ใช้อ้างอิง
ค่าของสีใด ๆ ท่ีมีการรับรู้ของมนุษย์ แบบจ าลองส ีแบ่งออกเป็น
หลายรูปแบบ เช่น แบบจ าลองสี RGB แบบจ าลอง สี CMY 
แบบจ าลองสี CMYK แบบจ าลองสี  HSV แบบจ าลองสี HIS 
แบบจ าลองสี HLS แบบจ าลองสี YIQ และแบบจ าลองสี YUV 
แบบจ าลอง YcbCR เป็นต้น 

TensorFlow เป็นคลังชุดค าสั่งที่ช่วยในการพัฒนา 
Machine Learning [4] โดยใช้ GoogleNet ที่ประกอบด้วยช้ัน 
Inception และเป็น Deep Learning ประเภท CNN ซึ่งมีค าสั่ง
ที่ใช้ท าการฝึกสอน (training) ทั้งหมด 1,000 ชนิด และท าการ
ฝึกสอน (training) ด้วยรูปภาพมากกว่า  1 ล้านรูป ที่ได้รับความ
นิยมในการน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ภาพ  

ในปัจจุบันมีนักวิจัยได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการจ าแนก
รูปภาพ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ณะรินทร์ [5] 
ท าการศึกษาเรื่อง ระบบระบุช่ือต้นไม้จากภาพถ่ายล าต้นโดยการ
ประมวลภาพ และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) 
ซึ่งระบบนี้จะสามารถระบุช่ือต้นไม้จากล าต้น ได้โดยใช้การ

ประมวลผลภาพ (Image processing) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
รวบรวม ข้อมู ลภาพถ่ ายของล าต้นของต้นไม้ รอบคณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อน ามาพัฒนาเป็นเว็บแอป
พลิเคชัน ซึ่งภาพที่ใช้ในระบบ อาจจะมีการประมวลผลก่อนแล้ว 
เช่น การปรับขนาดของภาพ และมีการบีบอัดข้อมูลของภาพ ท า
ให้ภาพมีขนาดเล็กลงจากรูปแบบของภาพเดิม หลังจากนั้นจะน า
ภาพที่เก็บรวบรวมมาสร้างเป็นโมเดล และน าโมเดลมาท าการ
วิเคราะห์ภาพถ่ายและแสดงผลช่ือต้นไม้ที่ท านายได้ผ่านเว็บแอป
พลิเคชัน 
เจริญจิตร และคณะ [6] ท าวิจัยเรื่อง ระบบแยกประเภทไข่มุก 
จะวิเคราะห์จากรูปทรง  ขนาด  สี  และภาพภายในแต่ละด้าน
ของไข่มุก  โปรแกรมวิเคราะห์ไข่มุกถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา C 
++  และชุดค าสั่ง  Library  OpenCV  version 2.1  โดยตัว
โปรแกรมใช้หลักในการประมวณผลภาพ (lmage  Processing) 
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ภำพที่ 2 หน้าต่างการน าเข้าภาพอาหารและเครื่องของเว็บแอปพลิเคชัน 

แบบจ าลองสี RGB เป็นแบบจ าลองที่เฉพาะเจาะจงกับจอภาพ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยก าหนดจ านวน 3 สี ได้แก่ สีแดง, สีเขียว, 
และสีน้ าเงิน แสงจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน และแบบจ าลองสี 
HSV ซึ่งเป็นแบบจ าลองสแียกความแตกต่างของแต่ละสี ค่าความ
สว่างของสี ระบบแยกประเภทไข่มุกนี้จะท าการแปลงระดับสจีาก 
RGB เป็น HSV โดยมีการท างานของระบบดังนี้ ผู้ใช้จะท าการ
เพิ่มรูปภาพเข้าไปในระบบ ระบบหาค่าสี RGB แยกภาพสีเทากับ
หาค่าสี HSV หลังจากได้ภาพสีเทาให้แปลงเป็นภาพขาว-ด า แล้ว
ระบบจะหาค่าจุดศูนย์กลางมวล เพื่อหาขนาดของไข่มุก และ
ตรวจสอบความกลมของไข่มุก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ว่าเป็นไข่มุก
ประเภทใด 

จากงานวิจัยที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นจะมีการ ใ ช้
อัลกอริทึม (CNN) ท่ีแตกต่างกันไปในแต่ระบบ ซึ่งแต่ระบบจะมี 
CNN ที่ดึงข้อมูลมาใช้ในการประมวลผลแตกต่างกัน อาจจะมีการ
จ าแนกสีโดยอ้างอิงถึงสีต่าง ๆ หรือการใช้ HOG ในการหาจุดเด่น
ของภาพ ซึ่ง CNN จะมีความสามารถในการประมวลผลทุก ๆ 

ภำพที่ 3 ฐานข้อมูลของระบบ 

ส่วนไปพร้อมกัน จึงสามารถใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์ได้เต็มที่
และยังสามารถท าการประมวลผลเป็นขั้นล าดับ จะช่วยในการ
ค้นพบโครงสร้างที่ซับซ้อนภายในข้อมูลได้ดียิ่งข้ึน 

3. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย
ในหัวข้อผู้วิจัยจะกล่าวถึงขั้นตอนการท างานในแต่ละขั้นตอนของ
ระบบรวมถึงการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีกรอบแนวคิด
การวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนหลัก
ดังต่อไปนี ้

3.1 กำรน ำเข้ำภำพอำหำรและเคร่ือง 
ในการวิเคราะห์ภาพถ่าย เพื่อที่แสดงช่ืออาหารหรือ

เครื่องดื่มและค่าจ านวนแคลอรี่นั้นสามารถน ารูปภาพเข้าสู่ระบบ  

ภำพที่ 1 ผังการท างานของระบบ 
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ภำพที่ 4 แผนภาพ Use Case ของระบบ 

ภำพที่ 5 การออกแบบ ER Diagram ระบบฐานข้อมูล 

ได้ 2 วิธี ได้แก่ การอัพโหลดรูปภาพจากภายในอุปกรณ์ และการ
ใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อรับภาพเข้าสู่ระบบดังแสดงในภาพที่ 2 
3.2 กำรวิเครำะห์ภำพถ่ำยโดยใช้โครงข่ำยประสำทเทียมแบบ
คอลโวลูชัน (Convolutional Neural Network)  

การอาศัยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอลโวลูชันเพื่อ
การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพถ่ายนั้นจะประกอบไปด้วย 4 
ส่วนหลัก [7] ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 คอนโวลูชัน (Convolution) มีหน้าที่ระบุ
หรือสกัดคุณลักษณะทีส่ าคัญภายในภาพถ่าย 

ส่วนที่ 2 กำรพูลลิ่ง (Pooling) มีหน้าที่ลดมิติของ
ฟีเจอร์แมพให้มีขนาดเล็กลงและยังคงรักษารายละเอียดข้อมลูทีม่ี
ความส าคัญของภาพไว ้

ส่วนที่ 3 กำรเชื่อมต่อกันของแต่ละชั้นอย่ำงสมบูรณ์ 
(Fully Connected Layer) การเช่ือมต่อกันของแต่ละชั้นอย่าง
สมบูรณ์ (Fully Connected Layer) ท าการแปลงจาก 

ภำพที่ 6 หนา้ต่างการแสดงข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันของ 
เว็บแอปพลิเคชัน 

ข้อมูลจากช้ันคอนโวลูชันให้เป็น 1 มิติ เพื่อจัดจ าแนกประเภท
ของข้อมูล 

ส่วนที่ 4 Softmax Layer มีหน้าที่ค านวณหาความ
น่าจะเป็นของผลลัพธ์ โดยท าการเปลี่ยนค่าที่รับเข้ามาจาก
ขั้นตอนข้างต้นให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ซึ่งเป็นค่า 0 ก็ต่อเมื่อไม่มี
ความคล้ายคลึงกับคลาสดังกล่าว ขณะที่จะมีค่าเป็น 1 ก็ต่อเมื่อมี
ความคล้ายคลึงกับคลาสดังกล่าวมาก โดยที่ผลรวมของค่าความ
น่าจะเป็นในแต่ละคลาสจะมีค่าเท่ากับ 1 ระบบก็จะแสดงภาพท่ี
รับเข้ามา และแสดงว่าภาพดังกล่าว น่าจะมีช่ือคลาสว่าอะไร มี
เปอร์เซ็นต์ค่าความแม่นย าเท่าไหร่ 
3.  3 กำรตรวจสอบข้อมูลในฐำนข้อมูล 

น าข้อมูลช่ืออาหารและเครื่องดื่มที่วิเคราะห์ได้จาก
ขั้นตอนที่  3.2 มาท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่จัดเก็บใน
ฐานข้อมูล ดังภาพที่ 3 เพื่อแสดงปริมาณแคลอรี่ของอาหารชนิด
นั้น จากนั้นแสดงผลให้ผู้ใช้งาน 
3.4 กำรออกแบบและพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน 

เริ่มจากการออกแบบ Use Case ของระบบท างาน
ภายในเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ส าหรับการออกแบบเว็บแอป
พลิเคชันว่าควรมีหน้าต่างใดบ้าง และแต่ละหน้าต่างควรมีฟังก์ชัน
การท างานอย่างไร ซึ่ง Use Case  ของเว็บแอปพลิเคชันจะ
ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักส าหรับผู้ใช้งาน ได้แก่ (1) ตรวจสอบ
ภาพอาหารหรือเครื่องดื่ม (2) วิเคราะห์ผล และ (3) แสดงผลการ
วิเคราะห์ ดังแสดงในภาพที่ 4  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลของ
เว็บแอปพลิเคชัน โดยอาศัย ER Diagram ส าหรับจัดเก็บข้อมูล
ผู้ใช้งาน (Register) รายการอาหาร (List) และรายการอาหารที่
บริโภคต่อวัน (List_food_per_day) ดังแสดงในภาพที่ 5 
3.5 กำรแสดงข้อมูลผ่ำนเว็บแอปพลิเคชัน 

น าผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนท่ี 3.3 มาแสดงผ่านเว็บแอป
พลิเคชันสร้างจากขั้นตอนที่ 3.4 โดยจะแสดงภาพที่ผู้ใช้ป้อนเข้า
สู่ระบบดังภาพที่ 2 และแสดงผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายและ
จ านวนแคลอรี่ดังภาพท่ี 6 
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4. ผลกำรทดลอง
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับ
การประมาณแคลอรี่อาหารและเครื่องดื่มจากภาพ ซึ่งมีรายการ
อาหารและเครื่องดื่มจ านวน 30 รายการ ซึ่งประกอบไปด้วย
อาหาร 20 รายการ ได้แก่ (1) ผัดกะเพรา, (2) ราดหน้าหมี่กรอบ, 
(3) คะน้าหมูกรอบ, (4) ข้าวหมูทอดกระเทียม, (5) ข้าวผัด, (6) 
แกงเขียวหวาน, (7) ข้าวเหนียวหมูปิ้ง, (8) ขนมจีน, (9) ข้าวไข่
เจียว, (10) ผัดไท, (11) ส้มต า, (12) ก๋วยจั๊บ, (13) ข้าวหมูแดง, 
(14) ผัดเผ็ดปลา, (15) หมูผัดพริกแกง, (16) ข้าวมันไก,่ (17) ข้าว
ขาหมู, (18) ไข่พะโล้, (19) สุกี้ และ (20) ต้มย า ขณะที่ในส่วน
ของเครื่องดื่มนั้นมีจ านวน 10 รายการ ได้แก่ (1) น้ าบลูเบอร์รี่, 
(2) น้ าเก็กฮวย, (3) น้ ากาแฟ, (4) น้ านมเย็น, (5) น้ าชาเขียว, (6) 
น้ าชาเย็น, (7) น้ าชามะนาว, (8) น้ าโอริโอ้ป่ัน, (9) น้ าสตอเบอร์รี่ 
และ (10) น้ าเต้าหู้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกน ามาแบ่งเป็นชุดเรียนรู้
และชุดทดสอบ โดยที่ภาพเครื่องดื่มจ านวน 1,000 ภาพ ส าหรับ
การเรียนรู้เพื่อสร้างแบบจ าลองและทดสอบประสิทธิภาพจ านวน 
300 ภาพ นอกจากนั้น ภาพอาหารจ านวน 2,000 ภาพส าหรับ
การเรียนรู้เพื่อสร้างแบบจ าลองและทดสอบประสิทธิภาพจ านวน
600 ภาพ ซึ่งอาศัยค่าความถูกต้องส าหรับการชี้วัดประสิทธิภาพ 
โดยในการทดลองนี้จะแบ่งออกเป็น 3 การทดลองย่อย ได้แก่ 
ภาพอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้มาจากการ Test ข้อมูล 900 รปู 
ท าการประมวลผลและจะแสดงข้อมูลผลการตรวจสอบใน
รูปแบบของตาราง ซึ่งเป็นการตรวจสอบภาพว่ามีจ านวนภาพที่
จ าแนกถูกต้องตาม class จ านวนกี่ภาพ และ จ าแนกไม่ถูกต้อง
ตาม class จ านวนกี่ภาพ และหากมีการจ าแนกไม่ถูกต้องภาพ
นั้นจะถูกจ าแนกอยู่ใน class ใดบ้าง หากมีการจ าแนกภาพ
ถูกต้องตาม class น้อยกว่า 4 ภาพ จะแสดงโดยใช้สแีถบสี โดยมี
ผลการจากการทดลองจาก 3 การทดลอง ได้แก่ (1) การทดลอง 

ตำรำงที่ 1 แสดง Confusion Matrix ของรายการเครื่องดื่ม 

ตำรำงที่ 2 แสดง Confusion Matrix ของรายการอาหาร 

หาค่าความถูกต้องเมื่อใช้พารามิเตอร์การเรียนรู้ของเครื่องจักรที่
ชุดค าสั่งแนะน า, (2) การทดลองปรับค่าพารามิเตอร์การเรียนรู้
ของเครื่องจักร และ (3) การทดลองหาค่าความถูกต้องโดยการ
ปรับขนาดของภาพ 

กำรทดลองที่ 1 การทดลองหาค่าความถูกต้องเมื่อใช้
พารามิเตอร์การเรียนรู้ของเครื่องจักรที่ชุดค าสั่งแนะน า ซึ่งจาก
ผลการทดลองของค่าความถูกต้องของรายการเครื่องดื่มและ
อาหารดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ผู้วิจัยพบว่าเครื่องดื่ม
รายการน้ าชาเขียว, น้ าชาเย็น, น้ าชามะนาว, น้ าโอริโอ้ปั่น, และ
น้ าสตอเบอร์รี่มีค่าความถูกต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ภาพ ซึ่ง
คิดเป็นค่าความถูกต้องของแต่ละคลาสที่น้อยกว่า 25% ขณะที่
รายการอาหารราดหน้าหมี่กรอบ, คะน้าหมูกรอบ, ข้าวผัด, แกง 

ภำพที่ 7 แสดงกราฟแท่งการเปรียบเทยีบค่าความถูกต้องของรายการ
เครื่องดื่มเมื่อมีการปรับค่าพารามิเตอร์ training_steps และ 

Leaning_rate 
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ภำพที่ 8 แสดงกราฟแท่งการเปรียบเทยีบค่าความถูกต้องของรายการ
อาหารเมื่อมกีารปรับค่าพารามิเตอร์ training_steps และ Leaning_rate 

เขียวหวาน, ผัดไท, ส้มต า, ก๋วยจั๊บ, ข้าวขาหมู, สุกี้ และต้มย า มี
ค่าความถูกต้องน้อยกวา่ 25% เช่นกัน 

นอกจากน้ี จากข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 1 และ 2 ใน
รูปแบบของ Confusion Matrix ทั้งรายการอาหารและเครื่องดื่ม
สามารถน ามาสรุปผลได้ว่า มีบางรายการอาหารและเครื่องดื่มที่
ยังทดสอบไม่ถูกต้อง ซึ่งเมื่อน ามาค านวณค่าความถูกต้องจะ
พบว่าในกลุ่มของรายการเครื่องดื่มจะมีค่าความถูกต้องสูงถึง 
51.33% และอาหารจะมีค่าความถูกต้องถึง 39.83% สาเหตุหลกั
ที่ส่งผลให้ค่าความถูกต้องค่อนข้างน้อย เนื่องจากการฝึกสอน
เครื่องจักรต้องอาศัยภาพจากชุดฝึกสอนค่อนข้างมาก ถ้าการ
ฝึกสอนการเรียนรู้ของเครื่องจักรมีจ านวนภาพไม่เพียงพอจะ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพค่อนข้างน้อย  จึงท าให้ เกิดค่าความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลมาก หรือสามารถกล่าวได้ว่า สี ลวดลาย  
ตำรำงที ่3 แสดง Confusion Matrix ของรายการเครื่องดื่มหลัง
การปรับค่าพารามิเตรอร์เรียบร้อยแล้วและคุณลักษณะต่าง ๆ 
ภายในอาหารมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จึงท าให้แบบจ าลองมีการ
คลาดเคลื่อนและมีค่าความถูกต้องค่อนข้างน้อย 

ตำรำงที่ 4 แสดง Confusion Matrix ของรายการอาหารหลังการปรับค่า
พารามิเตรอร์เรียบร้อยแลว้ 

กำรทดลองที่ 2 การทดลองปรับค่าพารามิเตอร์การ
เรียนรู้ของเครื่องจักร เพื่อจะทดลองว่าการปรับค่าพารามิเตอร์ 
จะสามารถท าให้ค่าความถูกต้องสูงขึ้นได้หรือไม่ โดยมีการ
ก าหนดค่าค่า training_steps เป็น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 
0.7, 0.8, 0.9 ขณะที่ ค่า Leaning_rate เป็น 500, 600, 700, 
800, 900, 1000 ดังแสดงในภาพที่ 7 และ 8 ตามล าดับ  

ผลลัพธ์จากการปรับค่าพารามิเตอร์ ผู้วิจัยจะน าค่า
ความถูกต้องที่ดีที่สุดของเครื่องดื่มและอาหาร มาท าการการ
ฝึกสอน (training) การเรียนรู้ของแบบจ าลองไปใช้งาน จากนั้น
จะท าการทดสอบโมเดลของแบบจ าลองอีกครั้ง โดยที่  ค่า 
training_steps ก าหนดให้ เป็น 0.1 และ ค่า Leaning_rate 
ก าหนดให้เป็น 700 ส่งผลท าให้ค่าความถูกต้องสูงถึง 85.7%
ส าหรับรายการเครื่องดื่ม ขณะที่ ค่า training_steps ก าหนดให้
เป็น 0.4 และ ค่า Leaning_rate  ก าหนดให้เป็น 900 ส่งผลท า
ให้ค่าความถูกต้องสูงถึง 89.9% ส าหรับรายการอาหาร 
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        จากนั้น ท าการทดสอบแบบจ าลองข้อมูลและแสดงผล
การตรวจสอบในรูปแบบของตาราง Confusion Matrix เพื่อบ่ง
บอกว่าระบบสามารถบอกช่ืออาหารของภาพได้ถูกต้องหรือไม่ 
ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4 ซึ่งจากการทดลองที่ 1 และ 2 
ผู้วิจัยพบว่าการปรับค่าพารามิเตอร์ท าให้ ค่าความถูกของ
เครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ส่งผลให้ค่าความถูกต้องของอาหาร
ลดลงจากเดิมมาก ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากการเกิด overfitting 

        ดังนั้น จากการทดลองที่ 1 และ 2 ท าให้ผู้วิจัยเลือกใช้
ค่าพารามิเตอร์จากการทดลองที่ 1 ซึ่งเป็นค่าที่แนะน าจาก
ชุดค าสั่ง Tensorflow  
กำรทดลองที่ 3 การทดลองหาค่าความถูกต้องโดยการปรับขนาด
ของภาพให้ภาพมีขนาดที่เล็กลง 25%, 50% และ 75% ของ
ขนาดภาพดังเดิม โดยอาศัยค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ จากการ
ทดลองที่ 1 และช้ีวัดค่าประสิทธิภาพจากค่า Precision ค่า 
Recall และค่า  F-measure โดยที่ค่า Recall คือ ค่าที่บ่งบอก
ว่าโปรแกรมสามารถท านายได้ว่าจริงเป็นอัตราส่วนเท่าไรของจริง
ทั้งหมด ขณะที่ Precision คือ ค่าที่บอกว่าโปรแกรมสามารถ
ท านายว่าจริงถูกต้องเท่าไร และค่า F-measure คือ ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง Precision และ Recall ดังแสดงในภาพที่ 9 – 14 จาก
การทดลองที่ 3 การทดลองทดสอบวัดค่าของแบบจ าลองโดยการ 

 

ตำรำงที่ 5 แสดงค่า Precision  Recall และ F-measure  ของรายการ
เครื่องดื่ม 

100% 75% 50% 25% 
Precision 51.70% 50.80%  62.10% 42.30%  
Recall 51.00% 51.20%  50.60% 46.60%  

F-measure 37.65% 46.00% 44.40% 41.90%  

ตำรำงที่ 6 แสดงค่า Precision  Recall และ F-measure  ของรายการ
อาหาร 

100% 75% 50% 25%  
Precision 49.85% 48.05%  52.00% 29.55%  
Recall 39.50% 34.25%  27.05% 18.70%  

F-measure 36.00% 30.75%  22.55% 13.85%  

ย่อขนาดรูปภาพให้เล็กลง คือ 25%, 50% และ 75% ซึ่งผลการ
ทดลองพบว่า การปรับขนาดของภาพให้เล็กลง ส่งผลท าให้ค่า 
Recall ที่ได้รับมีค่าที่น้อยลง ในกลุ่มของภาพที่มีส่วนประกอบ
หรือรายละเอียดค่อนข้าง เช่น ลักษณะ หรือสีที่มีความคล้ายคลึง 
หรือ มีสีที่หลากหลายภายในรูปภาพ ในส่วนของค่า Precision 
ส่วนมากจะได้รับค่าทีสู่งในขนาดรปูท่ี 50% และ 75% ของขนาด
ภาพเดิม นอกจากน้ัน ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบผลการทดลอง
ระหว่างภาพที่มีขนาดดังเดิมกับภาพที่ถูกย่อขนาดให้เล็กลง 
พบว่ายิ่งปรับขนาดภาพให้เล็กลง จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของ
ระบบยิ่งลดลง ดงัแสดงในตารางที่ 5 - 6  

5. สรุปและอภิปรำยผล
ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจ าแนกภาพด้วยโครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลูชัน ยิ่งจ านวนภาพฝึกสอนมากจะช่วยให้
ประสิทธิภาพการฝึกสอนคอมพิวเตอร์สูงยิ่งขึ้น และจ านวนรอบ
ในการฝึกสอนซ้ า ๆ ก็มีส่วนส าคัญเช่นกัน ยิ่งจ านวนรูปภาพและ
จ านวนรอบในการฝึกมากจะส่งผลให้ค่าความถูกต้องในการ
จ าแนกสูงขึ้นตาม แต่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า ควรใช้
ภาพจ านวนเท่าใด และจ านวนรอบในการฝึกสอนควรเป็นเท่าใด 

(ก) (ข) (ค) 

(ง) (จ) (ฉ) 
ภำพที่ 9 กราฟเปรียบเทียบ Precision  Recall และ F-measure ของ (ก) เครื่องดื่ม 25%, (ข) 50% และ (ค) 75% ของขนาดภาพเดิม และ (ง) อาหาร 

25%, (จ) 50% และ (ฉ) 75% ของขนาดภาพเดิม 
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เพราะประสิทธิภาพในการท านายขึ้นอยู่กบัชนิดของภาพ ซึ่งภาพ
แต่ละชนิดมีความซับซ้อนที่แตกต่างกัน เช่น จ าแนกภาพชนิด
อาหาร กับจ าแนกภาพวัตถุ สิ่งของ โดยการจ าแนกภาพชนิด
อาหารที่มีความใกล้เคียงกันมากจะมีขนาด สี และลักษณะของ
ภาพอาหารมีความคล้ายคลึง จึงควรใช้ภาพจ านวนมาก และรอบ
ในการฝึกสอนที่สูง แต่หากต้องการจ าแนกวัตถุ เช่น การจ าแนก
ภาพรถยนตร์ หรือ เรือ ซึ่ งมีความซับซ้อนไม่มาก อาจไม่
จ าเป็นต้องใช้ภาพและรอบในการเรียนรู้มากเท่ากับการจ าแนก
ภาพชนิดอาหาร ส าหรับจ านวนรอบที่ใช้ในการฝึกสอน สามารถ
เปรียบเทียบค่าความแม่นย าใน การจ าแนกภาพกับจ านวนรอบ
ในการฝึกสอน หากค่าความแม่นย าใน การจ าแนกถึงจุดที่สูงใน
ระดับที่พอใจและค่าเริ่มคงท่ี ก็สามารถหยุดการ ฝึกสอนได้  

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดล CNN ใน
อนาคต สามารถท าได้โดย (1) การเพิ่มจ านวนรอบในการฝึกสอน
ให้มากขึ้น และ (2) ใช้เทคนิคการเพิ่มจ านวนภาพให้มากยิ่งขึ้น 
ข้อควรค านึงถึง คือ การเพิ่มรูปภาพให้มีจ านวนมากขึ้น เวลาที่ใช้
ในการฝึกสอนก็จะสูงตามไปด้วยเช่นกันโดยในงานวิจัยนี้การ
จ าแนกภาพถ่ายโดยใช้ TensorFlow โมเดล Inception จะใช้
ภาพถ่ายท้ังหมด 3,900 รูป แบ่งเป็น การฝึกสอน 3,000 รูป และ
การทดสอบ 900 รูป ผลพบว่า สามารถวิเคราะห์ภาพถ่าย ภาพ
อาหารได้ถูกต้องในระดับน้อย เครื่องดื่มในระดับปานกลาง โดย
ในการวิเคราะห์ภาพอาหารยังมีค่าความถูกต้องน้อยเนื่องจาก (1) 
จ านวนภาพส าหรับการฝึกสอนยังไม่เพียงพอ และ (2) การแยกสี
และลักษณะต่าง ๆ ของอาหารภายในอัลกอริทึมนี้ มีลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน จึงท าให้แบบจ าลองมีการคลาดเคลื่อนและมีค่า
ความถูกต้องทีน่้อย 
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บทคัดย่อ 
แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ได้จัดท าขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดชัยนาท โดย 
แอปพลิเคชันสามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนและแท็บแล็ตระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ แอปพลิเคชันสามารถแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยว ศาสนสถาน ร้านอาหาร และสินค้า OTOP สามารถ
เชื่อมโยงกับ Google Map เพื่อน าทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่
ต้องการได้ สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประจ าปีใน
จังหวัดชัยนาทได้อีกด้วย ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท จากผู้
ทดสอบใช้งานแอปพลิเคชันที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 35 
คน พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการท างานของ 
แอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.640) ระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบแอป
พลิเคชันอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.640)  

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, ท่องเที่ยว, ชัยนาท 

ABSTRACT 
Chainat tourism guide application prepared with the 
objective to present information on various tourist 
attractions, including OTOP products in Chainat 
Province. The application can be used on smartphones 
and tablets with an Android operating system. The 
application can suggest tourist attractions, religious 
places, restaurants and OTOP products. Remembering 
to link to Google Map to navigate to the desired tourist 
destination. In addition, it is able to publicize the 
annual event activities in Chainat Province as well. The 
result of the satisfaction evaluation of the users of the 
tourism promotion application in Chainat province from 
35 application testers aged 18 years and over,  
found that the level of satisfaction with the application 
functionality is high (average 4.11, standard deviation 
0.64 ) The level of application design satisfaction is at 
the highest level (average 4.31, standard deviation 
0.54). 

Keywords: Application, Tourism Guide, Chainat 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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1. บทน า
ความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้คน
ไทยสามารถศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลการเดินทางได้ง่ายขึ้นประกอบกับสถานการณ์
ทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้คนไทยมีพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปตามความพร้อมและความต้องการของ
แต่ละบุคคล การเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวท าให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนพยายามที่จะเข้าถึงพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศของคนไทยให้มากยิ่งขึ้น ภาครัฐจึงได้เห็นถึง
ความส าคัญและได้จัดท านโยบายในการกระตุ้นตลาดคนไทย
เที่ยวในประเทศ  ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันรายได้ตลาดไทย
เที่ยวไทยให้มีมูลค่า  1 ล้านล้านบาท โดยหนึ่ ง ในนโยบาย
สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย คือ 
มาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง 
55 จังหวัด [1] คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรอง จึงได้ด าเนินโครงการการ
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้สู่
เมืองรอง โดยสามารถน าค่าใช้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองมา
คิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 
15,000 บาท [2] จากมาตรการภาษีดังกล่าว  การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ได้ก าหนดแนวทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองรอง โดยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ภายใต้
แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local หรือ เที่ยวท้องถิ่น
ไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต  ”เพื่อกระจายโอกาสในเชิง
พื้นที่ คือ การเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชนไม่
น้อยกว่า 10 ล้านคน โดยจะเป็นการปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้ง

คนไทยและคนต่างชาติในพื้นที่ เมืองหลักต่อเมืองรอง  [3] 
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายภาครัฐที่ต้องการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ า
ให้กับประชาชนภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬามุ่งหวังให้การท่องเที่ยวเมืองรองเป็นกลไกที่ช่วยกระจาย
รายได้สู่ชุมชน สร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง น าไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคม [4] ทั้งนี้จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดขนาดเล็ก
ที่อยู่ ในพื้นที่ภาคกลางและเป็นหนึ่ งใน 55 จังหวัดที่อยู่ ใน
โครงการการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนและการ
กระจายรายได้สู่เมืองรองที่กระทรวงการท่องเที่ยวและหน่วยงาน

รัฐบาลได้จัดท าขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้
ให้กับชุมชน  

ดั งนั้ นคณะผู้พัฒนาได้มอง เห็นช่องทางที่ จะน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนในจังหวัด
ชัยนาทให้เป็นที่รู้จักและสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้มาก
ขึ้น ผู้พัฒนาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดชัยนาท เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นช่องทางในการเข้าถึง
กลุ่มนักท่องเที่ยวได้อย่างแพร่หลาย โดยท าการรวบรวมสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดชัยนาท รายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยวและรวมถึงการแนะน าผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP พร้อม
บอกเส้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
ชัยนาทและสถานที่ผลิตสินค้า OTOP ของชุมชนได้  

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดชัยนาท บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์        
2  .เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดชัยนาท 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท 
จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี [5] ซึ่งบุคคลส่วนใหญ่จะรู้จัก
จังหวัดชัยนาทที่เป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดนครสวรรค์หรือ
เป็นเส้นทางหลักในการขึ้นสู่ภาคเหนือ แบ่งเขตการปกครองเป็น 
8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชัยนาท อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอวัด
สิงห์ อ าเภอสรรพยา อ าเภอสรรคบุรี อ าเภอหันคา อ าเภอหนอง
มะโมง และอ าเภอเนินขาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญและเป็นที่
รู้จักกันทั่วไปของจังหวัดชัยนาท ได้แก่ สวนนกชัยนาท เขื่อน
เจ้าพระยา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ตลาดโรงพักเก่า
สรรพยา (ตลาดกรีนดี)  วัดไกลกังวล)เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม( 
วัดธรรมามูลวรวิหาร วัดปากคลองมะขามเฒ่า นอกจากนี้จังหวัด
ชัยนาทยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งที่บุคคลส่วน
ใหญ่อาจจะไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคย เช่น วัดพระแก้ว วัดทรงเสวย 
วัดปทุมธาราม โบราณสถานวัดมหาธาตุ สวนส้มโอโชคชัย และ
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ตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ เป็นต้น และยังมีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
ที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนเป็นสินค้า 
OTOP ที่มีคุณภาพ โดดเด่น และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ออกใบรับรองให้โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 
ได้แก่ ผ้าซิ่นตีนจกที่ทอด้วยมือ ผ้าขาวม้าทอ 5 สี ผลิตภัณฑ์
เซรามิค ข้าวแตนรวมรส ธรรมรสฟาร์มผึ้ง จักสานผักตบชวา 
และกล้วยอบกรอบ เป็นต้น 
3.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

Android Studio เป็ น โปรแกรมที่ ใ ช้ พัฒนา  IDE : 
Integrated Development Environment ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
การพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน โดยมีความสามารถในการ
ท างานที่โดดเด่น ได้แก่ ความยืดหยุ่นในการใช้งานด้วยการใช้ 
Gradle-based การสร้างตัวแปรและการสร้ างไฟล์  APK : 
Android Package Kit ซึ่ ง ไฟล์ แพ็ ก เ กจหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ใ น ระบบ 
แอนดรอยด์ที่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนได้ [6] 
ในหลาย ๆ แบบที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้งาน
คุณสมบัติที่ถูกใช้งานบ่อย ตัวช่วยแก้ไขรูปแบบ )Layout) ที่
รองรับการลากและวางเครื่องมือที่จะตรวจจับประสิทธิภาพการ
ใช้งาน การท างานร่วมกัน การสนับสนุนบิวท์อินส าหรับ
แพลตฟอร์ม Google Cloud ท าให้ ง่ ายต่อการรวม FCM : 
Firebase Cloud Messaging ซึ่ง เป็นบริการส่งข้อความแจ้ง
เตือนไปยังแต่ละแพลตฟอร์มได้ทั้ง iOS, Android และ Web 
โดย Google สามารถเปิดใช้งานได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย [7] และ 
GAE : Google App Engine เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อ
นักพัฒนาสามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบน google data 
center ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งที่ให้บริการแบบ 
Platform-as-a-Service จากกูเกิล) [8] 

กูเกิลแมพ )Google Maps) เป็นบริการแผนที่ของกู
เกิล ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับแผนที่ทั้งหมด แผนที่ของกูเกิลนั้นมี
หลายประเภท อาทิ ใช้บริการแผนที่บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบน 
สมาร์ทโฟน และทางช่องทางอื่น ๆ โดยบริการเหล่านี้สามารถ
เรียกใช้งานได้ฟรี ในกรณีที่ผ่านแอปพลิเคชันทั่ว ๆ ไป แต่ถ้าใน
กรณีที่จะมีการเรียกใช้งานในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้นเอง Google Maps ก็จะมี API ให้ใช้งานได้เช่นเดียวกัน 
แต่บริการต่าง ๆ ของ Google นั้นมีข้อจ ากัดในการใช้งาน แต่ถ้า
หากต้องการใช้ในบริมาณที่สูงขึ้น ก็จะต้องซื้อ Package ที่ทาง 

Google Maps มีมาให้ ซึ่งโดยปกติจะมีการจ ากัดจ านวนที่การ
เข้ามาเรียกใช้งาน 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
4.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
ในจังหวัดชัยนาท สินค้า OTOP ร้านอาหารที่มีชื่อเสียง โดยการ
ลงพื้นที่เพื่อไปยังสถานที่จริง ถ่ายภาพ ศึกษารายละเอียดแต่ละ
สถานที่  ศึ กษาข้อมูล เกี่ ยวกับ เทคโนโลยีที่ น ามาพัฒนา 
แอปพลิเคชันจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.2 การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน 
การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดชัยนาทนั้น โดยใช้แผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา (Content 
Network Chart) แ ล ะแผนภาพกระแสข้ อ มู ล  (Dataflow 
Diagram) 

ภาพที่ 1 แผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา 
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล 

5. ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงานการพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดชัยนาท 

ภาพที่ 3 แสดงโลโก้แอปพลิเคชัน 

ภาพที่ 4 หน้าจอเมนูหลักให้ผู้ใช้เลือก ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว วัด 
ร้านอาหาร สินค้า OTOP 

ภาพที่ 5 หน้าจอค้นหาแหล่งท่องเที่ยว 

ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงแผนที่น าทางด้วย Google Map 

ภาพที่ 8 หน้าจอค้นหาวัด 

ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงรายละเอียดวัด 

ภาพที่ 10 หน้าจอค้นหาร้านอาหาร 

ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงรายละเอียดร้านอาหาร 

ภาพที่ 12 หน้าจอค้นหาสินค้า OTOP 
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ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงสินค้า OTOP 

ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้า OTOP 

6. สรุปผลการด าเนินการ
ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิชันการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามที่
ได้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน จ านวน 35 คน โดยมีขัน้ตอนดังนี้ 
6.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ 

1) คณะผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามกับบุคคลทั่วไปที่มี
อายุตั้งแต่ 18 – 60 ป ี

2) คณะผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ทดลองใช้แอปพลิเคชัน 

3) คณะผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของ
แบบสอบถามและวิธีการตอบแบบสอบถาม 

4) คณะผู้วิจัย ได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมาย
และรอจนได้ค าตอบแบบสอบจากผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วน 
ซึ่งระหว่างนั้นถ้าผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค าถาม 
คณะผู้วิจัยจะท าการตอบข้อสงสัยนั้นทันท ี

6.2 วิธีด าเนินการสร้างเครื่องเมือ 
1) สร้างแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจใน

ประเด็นต่าง ๆ 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่ วนที่  1 ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ รายได้
ต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเค
ชันส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ได้แก่ ด้านการท างานได้
ตามฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอป
พลิเคชัน และด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน โดยก าหนด
เกณฑ์ ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
3 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
1 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

     ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามแบบปลายเปิด ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นหรือค าแนะน าในการ
ตอบแบบสอบถามได้ เพื่อคณะผู้วิจัยจะได้น าไปด าเนินการ
ปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 
2) น าแบบสอบถามที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงและแก้ไข 
3) ท าการปรับปรุงและแก้ไข น าเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจก
แบบสอบถาม 
4) น าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มเป้าหมายจ านวน 35 คน เพื่อหา
ค่าความพึงพอใจ 
6.3 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นน ามาเทียบเกณฑ์
และแปลผล โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์และแปลผล ดังนี้ 

4.21 – 5.00 ความพึงพอใจมากที่สุด 
3.41 – 4.20 ความพึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 ความพึงพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60 ความพึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.80 ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของ
แอปพลิเคชัน และด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน แสดงดัง
ตารางที่ 1 – 2  

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชัน 

ประเด็นประเมิน �̅� S.D. 
การแปล

ผล 
ล าดับ 

แอปพลิเคชันมีขั้นตอนใน

การเข้าใช้งานที่ง่ายและ

เหมาะสม 

4.49 0.507 มากที่สุด 1 

แอปพลิเคชันมีสถานที่

ท่องเที่ยว ศาสนสถาน 

ร้านอาหาร และสินค้า 

OTOP ให้เลือกดูหรืออ่าน 

ข้อมูลได้หลากหลายตามที่

ต้องการ 

4.23 0.646 มากที่สุด 2 

แอปพลิเคชันมี

ความสามารถแสดงต าแหน่ง

สถานที่ได้ตามความต้องการ

ของผู้ใช ้

3.91 0.702 มาก 4 

แอปพลิเคชันมี

ความสามารถในการค้นหา

สถานที่ท่องเที่ยว ศาสน

สถาน ร้านอาหาร และ

สินค้า OTOP 

3.91 0.702 มาก 5 

แอปพลิเคชันมีความรวดเร็ว
ในการท างาน 

4.00 0.642 มาก 3 

คะแนนเฉลี่ย 4.11 0.640 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความพึงพอใจในด้านการท างานได้
ตามฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน พบว่า แอปพลิเคชันมีขั้นตอนใน
การเข้าใช้งานที่ง่ายและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด 4.49 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.507 แอปพลิเคชันมีสถานที่ท่องเที่ยว 
ศาสนสถาน ร้านอาหาร และสินค้า OTOP ให้เลือกดูหรืออ่าน
ข้อมูลได้หลากหลายตามที่ต้องการ มีค่าเฉลี่ยที่  4.23 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.646 แอปพลิเคชันมีความรวดเร็วในการ
ท างาน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.642 แอป

พลิเคชันมีความสามารถแสดงต าแหน่งสถานที่ได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.702 และแอปพลิเคชันมีความสามารถในการค้นหาสถานที่
ท่องเที่ยว ศาสนสถาน ร้านอาหาร และสินค้า OTOP มีค่าเฉลี่ยที่ 
3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.702 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 

ประเด็นประเมิน �̅� S.D. 
การแปล

ผล 
ล าดับ 

ความเหมาะสมของขนาด

และการเลือกใช้ตัวอักษร 
3.80 0.677 มาก 4 

แอปพลิเคชันการใช้สีและ

รูปภาพที่สวยงาม น่าสนใจ 
4.69 0.471 มากที่สุด 1 

ไอคอนที่ใช้ในแอปพลิเคชัน

มีความเหมาะสมและเข้าใจ

ง่าย 

4.57 0.502 มากที่สุด 2 

แอปพลิเคชันมีการออกแบบ

ที่เข้าใจง่ายและเหมาะสม 
4.20 0.531 มาก 3 

คะแนนเฉลี่ย 4.31 0.545 มากที่สุด 
จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความพึงพอใจในด้านการออกแบบ
แอปพลิเคชัน มีการใช้สีและรูปภาพที่สวยงาม น่าสนใจ  มี
ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.471 ไอคอน
ที่ใช้ในแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 
4.57 ส่วนเบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  0.502 แอปพลิ เคชันมีการ
ออกแบบที่ เข้าใจง่ายและเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย  4.20 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.531 และความเหมาะสมของขนาดและ
การเลือกใช้ตัวอักษร มีค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.677 ตามล าดับ 

7. การอภิปรายผล
จากผลการศึกษา แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ชัยนาท น ามาอภิปรายผล ดังนี้  แอปพลิเคชันส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ที่พัฒนาขึ้นจัดอยู่ในรูปแบบแอปพลิเค
ชันที่สามารถท างานได้บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ สามารถดู
ข้อมูลรายละเอียดการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถาน 
ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในจังหวัดชัยนาท รูปภาพ 
ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสินค้า การแนะน าการเดินทางไปยัง
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สถานที่โดยท าการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี Google Map และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานของจังหวัดชัยนาทได้ เพื่อให้
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดชัยนาทก่อนตัดสินใจเลือกรายการสถานที่ทองเที่ยว และ
ไปยังสถานที่ทองเที่ยวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงสะดวก
ต่อการสั่งซื้อสินค้า OTOP โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่จัด
จ าหน่าย โดยการอภิปรายผลการทดลอง มีดังนี้ 

1. ด้านฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชัน พบว่าอยู่
ในระดับ มาก แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันมีขั้นตอนในการเข้า
ใช้งานที่ง่ายและเหมาะสม สามารถค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว 
ศาสนสถาน ร้านอาหาร และสินค้า OTOP ให้เลือกดูหรืออ่าน
ข้อมูลได้หลากหลายตามที่ต้องการ มีความสามารถแสดง
ต าแหน่งสถานที่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และมีความรวดเร็ว
ในการท างาน [9] งานวิจัยของสุธิรา จันทร์ปุ่ม พิเชนทร์ จันทร์
ปุ่ม และแพรตะวัน จารุตัน ได้ศึกษาการท างานวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการวิจัยพบว่า โมบายแอปพลิเค
ชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงข้อมูลสถานที่ ระบุต าแหน่ง
ปัจจุบันของผู้ใช้งาน แสดงข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ และ
ค้นหาข้อมูลสถานที่ได้ ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งาน
โมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร มีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน พบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การใช้สีและรูปภาพมีความสวยงาม 
น่าสนใจ การเลือกใช้ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม และไอคอน
ที่ใช้ในแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย [10] จุฑา
วรรณ วรงค์ ได้ศึกษาการท างานวิจัยเรื่อง การออกแบบสื่อ
อินเตอร์แอคทีฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม
ไทย กรณีศึกษา วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาวัด
อรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารและเป็นแนวทางในการ
สร้ า งสรรค์ ง านออกแบบในรูปแบบสื่ ออิน เตอร์แอคทีฟ 
ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
เลขนศิลป์ 2 ท่าน และการออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ 2 ท่าน 
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งจาก

การศึกษาในครั้งนี้สามารถยืนยันสมมติฐาน ที่ว่า การออกแบบ
สื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม
ไทย กรณีศึกษาวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร สามารถ
อ านวยความสะดวกให้แก่ นั กท่ อง เที่ ย ว  ให้ ความรู้ เ ชิ ง
ประวัติศาสตร์ ท าให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจวัดอรุณราชวรา
ราม ราชวรวิหารได้อย่างลึกซึ้ง นักท่องเที่ยวสามารถศึกษา
ล่วงหน้ามาก่อน วางแผนการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ลดขั้นตอน
ที่ซับซ้อนยุ่งยากในการเดินทางและหัวใจส าคัญที่สุด คือ สามารถ
สะท้อนเอกลักษณ์ทางมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติที่มี
ความชัดเจนและโดดเด่นให้แก่ชาวโลกได้ประจักษ์และถือเป็น
การสืบทอดทางวัฒนธรรมที่มีมาช้านานให้ด ารงอยู่ต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กรมการท่องเที่ยว. )2561(. ท่องเที่ยวเมืองรองลดหย่อน

ภาษี. สืบค้น 17 สิงหาคม 2562, จาก 
https://www.dot.go.th/content-sharing/content-
sharing-detail/4            

[2] ธนพิชฌน์ แก้วกา. (2561). การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ขานรับมติคณะรัฐบาล ออกเคมเปญเที่ยวเมืองรอง. สืบค้น 
17 สิงหาคม 2562, จาก http://thainews.prd.go.th/ 
th/website_th/news/news_detail/ 
TNECO6103280010018 

[3] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. )2561(. เที่ยวเมืองรอง 
ลดหย่อนภาษีปี 61. สืบค้น 17 สิงหาคม 2562, จาก 
https://www.bltbangkok.com/article/info/8/584 

[4] วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ .2561. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 
กระตุ้นเที่ยวไทยกระจายรายได้สู่ 55 เมืองรอง ชู 
“จันทบุรี” ต้นแบบเมืองรอง.  สืบค้น 18 สิงหาคม 2562, 
จาก ttps://www.brandbuffet.in.th/2018/09/tourism-
thailand-less-visit-city-chanthaburi/ 

[5] วิกิพีเดีย. 2561. จังหวัดชัยนาท. สืบค้น 17 สิงหาคม 2562, 
จาก https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดชัยนาท 

[6] iphone-droid.net. 2561. ไฟล์ APK คืออะไร แล้วเราจะ
ติดตั้งไฟล์ APK ได้อย่างไร. สืบค้น 17 สิงหาคม 2562, จาก 
https://www.iphone-droid.net/what-is-apk-how-to-
install/ 

754



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

[7] Supakorn Thongtra. 2561. Firebase Cloud 
Messaging. สืบค้น 17 สิงหาคม 2562, จาก https://blog. 

nextzy.me/firebase-cloud-messaging-with-nodejs-
108296586a85. 

[8]  Mindphp.com. 2561. Google App Engine (GAE) คื อ 
อะไร. สืบค้น 17 สิงหาคม 2562 , จาก https://www. 
mindphp.com. 

[9]   สุธิรา จันทร์ปุ่ม พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และแพรตะวัน จารุตัน. 
)2560). การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. สาขาวิชา
คอมพิ ว เ ตอร์  คณะวิ ทยาศาสตร์ และ เทค โน โลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

[10]  จุฑาวรรณ วรงค์. )2559). การออกแบบสื่ออินเตอร์แอค
ทีฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมไทย 
กรณีศึกษา วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร. สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ มหาวิทยาลัย
ศิลปกร. 

755



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

การจัดการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมของประชาคม 
ด้วยแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

A Management of Motorcycle Parking from Community 
Participation with Application Development on an Android 

Operating Systems 
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บทคัดย่อ 
การจัดการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมของ
ประชาคมด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์  มี วัตถุประสงค์ดั งนี้  ( 1 )  เพื่ อช่ วยให้ผู้ ขับขี่
รถจักรยานยนต์มีทางเลือกในการค้นหาที่จอดรถจักรยานยนต์
แบบปลอดภัย ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เดือดร้อนผู้อื่น และช่วยให้ผู้ที่
ต้องการให้บริการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์มีแนวทางการสร้าง
รายได้ (2) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิ 
เคชัน โดยแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันการท างานหลัก ได้แก่ สามารถ
บันทึกข้อมูลพื้นที่ ให้บริการที่จอดรถ ความพร้อมของการ
ให้บริการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ แสดงสถานะว่าง - ไม่ว่าง 
อัตราค่าบริการพื้นที่ให้บริการ (ถ้ามี) ในแอปพลิเคชัน แสดงพิกัด
สถานที่ให้ผู้ใช้บริการได้เห็นเป็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ใช้บริการเพื่อจองพื้นที่ได้ตามระยะทางและอัตราค่าบริการ 
การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรม Android Studio ภาษา 
JavaScript โปรแกรม PHP และโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
ออกแบบกราฟิกในการออกแบบส าหรับแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระดับความพึงพอใจการใช้งาน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̄=4.08, S.D.=0.71) 

ค ำส ำคัญ: การพัฒนาแอปพลิเคชัน , การจัดการพื้นที่จอด
รถจักรยานยนต์, การมีส่วนร่วมของประชาคม 

ABSTRACT 
A Management of motorcycle parking from community 
participation with application development on an 
android operating system developed from the 
objectives were: (1) to help motorcyclists to have the 
options of finding a safe motorcycle parking lots legally, 
safety, and do not cause others trouble, and help 
service provider of motorcycle park lots to generate 
income, (2) to evaluate the user satisfaction. The 
application has core functionalities such as able to 
display and save parking lots information, availability of 
motorcycle parking lots, available or not available 
status, service area charges (if any) that may be shown 
on display, show location coordinates for users to 
reserve from the comparison of service charges and 
distance. Developed from Android Studio, JavaScript, 
PHP and graphic design program for applications on an 
android operating system. The overall satisfaction level 

of using is at a high level (X̄=4.08, S.D. =0.71). 

Keywords: application development, management of 
motorcycle parking, community participation 
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1. บทน า
การเดินทางส าหรับการประกอบอาชีพ การศึกษาเล่าเรียนเป็น
กิจวัตรประจ าวันที่คนกรุงเทพฯ โดยส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์
เป็นพาหนะในการเดินทาง สถิติจากเว็บไซต์กรมการขนส่งทาง
บก กลุ่มสถิติการขนส่งกองแผนงาน กรมการขนส่งทางบกระบุ
จ านวนรถที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มี
จ านวนรถที่จดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานคร กว่า 9.8 ล้าน
คัน เป็นรถจักรยานยนต์กว่า 3.5 ล้านคัน ในจ านวนนี้มี
รถจักรยานยนต์สาธารณะกว่าแสนคัน [1] ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
มีจ านวนมากและเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อ
อ านวยความสะดวก รถจักรยานยนต์มีเครื่องยนต์ขนาดเล็กท าให้
มีความประหยัดน้ ามันมากกว่าชิ้นส่วนประกอบที่น้อยกว่า
รถยนต์ท าให้ประหยัดค่าบ ารุงรักษา รถจักรยานยนต์มีความ
รวดเร็ว คล่องตัวในการขับขี่มากกว่ารถยนต์ ด้วยขนาดที่เล็ก
กะทัดรัดของรถจักรยานยนต์ เป็นการลดเวลาการเดินทางซึ่งเป็น
เหตุผลหลักของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้ขับ
รถยนต์จะประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดไม่มีทางอื่นไป
นอกจากนั่งรอเวลาอยู่ในรถ เพื่อให้รถขยับวิ่งออกไปได้  แต่
รถจักรยานยนต์สามารถซิกแซก ซอกแซกไปตามช่องทางได้
สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้รถจักรยานยนต์สร้างมลพิษท าลาย
สิ่งแวดล้อมได้น้อยกว่ารถยนต์อีกด้วย ปัญหาในเรื่องของที่จอด
รถจักรยานยนต์มีอยู่ทุกพื้นที่ในเมืองของกรุงเทพมหานคร 
จ านวนรถที่อยู่บนถนนเป็นจ านวนมาก ท าให้การจราจรติดขัดอัน
เนื่องมาจากการหาที่จอดจักรยานยนต์ ได้ยากจึงต้องน า
จักรยานยนต์มาจอดบนบาทวิถี หรือจอดหน้าบ้านผู้อื่น  การ
ค้นหาที่จอดรถจักรยานยนต์ได้อย่างสะดวก มีความปลอดภัยจึงมี
ความส าคัญ ก่อให้เกิดแนวคิดการพัฒนาระบบ 

ดังนั้นคณะผู้พัฒนาจึงให้ความสนใจวิเคราะห์ปัญหาที่จอด
รถจักรยานยนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครโดยการพัฒนา 
แอปพลิเคชันการจัดการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม
ของประชาคม (Bike Parking) ต้นแบบ ดังวัตถุประสงค์ 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการค้นหาที่
จอดรถจักรยานยนต์แบบปลอดภัย ไม่ผิดกฎหมาย ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้ผู้อื่น และเป็นแนวทางให้ผู้ ให้บริการพื้นที่จอด
รถจักรยานยนต์มีรายได้จากการให้บริการ 

2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน 

3. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1 Google Maps 
Google Maps บริการของ Google ที่ให้บริการเทคโนโลยีด้าน
แผนที่ประสิทธิภาพสูงใช้งานง่ายและให้ข้อมูลของธุรกิจใน
ท้องถิ่น โดยเน้นการค้นหาการให้บริการร้านค้า การบริการของ
สถานที่ให้บริการ ที่ตั้งของธุรกิจ รายละเอียดการติดต่อ และ
เส้นทางการขับขี่ โดยบริการแผนที่จะจัดให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลกได้ใช้
งาน ส่วนประกอบที่ส าคัญของกูเกิลแผนที่  คือแผนที่และ
ภาพถ่ายดาวเทียมคุณภาพดีซึ่งคลอบคลุมพื้นผิวโลกในมาตรา
ส่วนต่าง ๆ [2] 
3.2 Google Maps API 
Google Maps เป็นแอปพลิเคชันที่แสดงบนเว็บไซต์ของ Google 
และให้บริการในการค้นหาแผนที่หรือการระบุต าแหน่งของ
สถานที่ ต่ า ง  ๆ เป็นต้น  ส่วน API ย่อมาจาก  Application 
Programing Interface ส า ม า ร ถ เ รี ย ก ใ ช้ ข้ อ มู ล  ( data) 
ความสามารถ (method) ของโปรแกรมผ่านผู้ให้บริการ (service 
provider) ได้ก าหนดไว้ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลหรือ
เรียกใช้บริการนั้น ดังนั้น Google Maps API จึงเป็นบริการของ 
Google อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถน าข้อมูลของ Google Maps 
ที่  Google ให้บริการเพื่อเป็นอีกช่องทางที่ ให้ผู้ ใช้ ได้ทราบ
ต าแหน่งของสถานที่นั้น ๆ ได้อย่างสะดวก ประกอบเป็นโมดูลใน
การพัฒนาระบบได้ [3] 
3.3 การจัดการ  
การจัดการ หมายถึง การด าเนินงานของกระบวนการ กิจกรรม
ผ่านบุคคลอื่นให้งานส าเร็จลุล่วง และสามารถท าให้องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์  อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยความ
รับผิดชอบตามหลักทางการจัดการ การด า เนินงานตาม
กระบวนการทางธุรกิจในองค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จนอกจากจะต้องมี
ความมุ่ งมั่ น ในการด า เนิ นกิ จการของตน ให้ส า เ ร็ จแล้ ว 
ความสามารถด้านการบริหารจัดการยังเป็นอีกองค์ประกอบที่
ส าคัญยิ่งในการที่จะช่วยให้การด าเนินงานขององค์การนั้น
สามารถอยู่รอดจนเจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ 
จนท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในหน้าที่หลักของ
การจัดการได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การน าองค์การ 
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และการควบคุมการด าเนินงานโดยใช้ความรู้ด้านการจัดการมา
ประกอบการุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะท าให้ผู้ประกอบการ
มีแบบแผนในการด าเนินงานชัดเจน จัดสรรการใช้ทรัพยากรของ
องค์การได้อย่างคุ้มค่า สามารถใช้ก าลังความสามารถของ
บุคลากรอย่างเต็มที่  รวมถึงมีกระบวนการการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที [4] 
3.4 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) เป็นการใช้งานบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและช่วยให้มีมูลค่าเพิ่มในกระบวนการทางธุรกิจมี
ความสามารถนิยามได้ว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร
ภายในองค์การ การร่วมมือกันภายในบริษัทและที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้าของบริษัท ผู้จัดจ าหน่าย และผู้ถือผลประโยชน์ร่วม ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอกซ์
ทราเน็ตและเครือข่ายอื่น ๆ ในการสนับสนุนกระบวนการทาง
การค้าของผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  (e-
Commerce) ได้แก่ การซื้อและการขายทางการตลาดหรือการ
บริการด้วยบริการผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการของการติดต่อกับลูกค้า ผู้จัด
จ าหน่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
กระบวนการทางธุรกิจโดยการใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายหรือเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย การซื้อและการขายด้วยระบบ
พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ การจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์การ
กระจายสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการลูกค้าทาง
ออนไลน์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงปลอดภัยในการ
ท าธุรกรรม กระบวนการท างานอย่างอัตโนมัติ การสร้างความ
ร่วมมือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบโครงร่างที่เหมาะสม
ที่สุดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับผู้ที่ขายสินค้าหรือ
บริการให้กับลูกค้า ลักษณะการด าเนินธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) 
ลักษณะการด าเนินธุรกิจกับลูกค้า (B2C) ลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างลูกค้ากับลูกค้า (C2C) ความสามารถในการสร้าง
แรงกระตุ้นความสนใจจ านวนผู้เข้าระบบธุรกิจได้สูงสุดสามารถ
ประสบความส าเร็จมากที่สุด [5] 
3.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การดูแลจัดหา

อุปกรณ์ การติดตั้ง การด าเนินงาน การตรวจสอบประเมินผล 
การพัฒนาระบบสารสนเทศได้ส าเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ
จะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างและบุคคลหลากหลายสาขาที่มี
ความเชี่ยวชาญแตกต่างกันร่วมเป็นทีมพัฒนาระบบ เนื่องจาก
บุคคลเพียงคนเดียวจะมีความรู้ไม่เพียงพอในการพัฒนาระบบได้
ครอบคลุม การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนั้นต้องมีการ
วางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ระบบที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้และสามารถท างานได้ตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ยังต้องมี
การวางแผนส าหรับความต้องการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก
ด้วย เพราะการพัฒนาระบบแต่ละครั้งจะเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
จ านวนมาก ดังนั้นระบบที่มีอยู่ควรจะต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับ
ความต้องการที่เปลี่ยนไปได้ ระบบสารสนเทศของธุรกิจที่มีอยู่นั้น
ไม่มีระบบใดที่มีความสมบูรณ์ได้ตลอดเวลา เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
สังคม การเมือง ท าให้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่นั้นไม่สามารถ
แก้ปัญหาหรือช่วยในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ให้ผู้ใช้เกิดความไม่พึงพอใจต่อระบบที่มีการใช้งานอยู่นั้น จึงเป็น
สาเหตุที่ท าให้ผู้ใช้งานระบบต้องการให้พัฒนาระบบใหม่เพื่อ
น ามาใช้ทดแทนระบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ [6] 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อภิสิทธิ์ ขนอม และอารีรัตน์ ชูพันธ์ ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแอป
พลิเคชันค้นหาร้านซ่อมรถจักรยานต์บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการค้นหาร้านซ่อมจักรยานต์
แก่นักท่องเที่ยว ในการใช้งานแอปพลิเคชันจากนักท่องเที่ยว 40 
คน ผลการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ พบว่าความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̄=4.66, S.D.=0.71) สรุปได้ว่า
แอปพลิเคชันเพื่อท าการค้นหาร้านซ่อมรถจักรยานยนต์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถน าไปใช้เพื่อค้นหาร้านซ่อม
รถจักรยานต์ยนต์ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็น
อย่างดี [6] 

4. วิธีการด าเนินการพัฒนาระบบ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ ผู้ให้บริการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ และ
ผู้ใช้บริการพื้นที่จอดรถจักรยานต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานนคร 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้บริการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ และ
ผู้ใช้บริการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 
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จ านวน 50 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามสัดส่วนประกอบด้วย ผู้ใช้บริการ
พื้นที่จอดรถฯ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันในการค้นหาพื้นที่ จ านวน 
30 คน และผู้ให้บริการพื้นที่จอรถ จ านวน 20 คน  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
2 . 1  ส่ ว น  Mobile Application ใ ช้  Android Studio และ 
JavaScript 
2.2 ส่วน Web Application ใช้ภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL 
และ Bootstrap ส าหรับส่วนแสดงผล และใช้ AVD (Android 
Virtual Device) เป็นสภาพแวดล้อมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
แบบจ าลองเพื่อใช้ในการแสดงผล 
3. เครื่องมือการประเมินระบบ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพื้นที่จอดรถจักรยานต์
ในการใช้งานแอปพลิเคชันการจัดการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์
แบบมีส่วนร่วมของประชาคมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ใน
แต่ละด้านมีค าตอบให้เลือกจ านวน 5 ระดับ โดยมีค่าระดับ
คะแนน ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
3 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
1 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( X̄) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์ก าหนดความหมายตาม
ขอบเขตของค่าเฉลี่ย 
การแปลผลข้อมูล  
คณะผู้วิจัยได้ก าหนดค่าอันตรภาคชั้น ส าหรับการแปลผลข้อมูล
โดยค านวณค่าอันตรภาคชั้น ระดับ 5 ชั้น ได้จากการค านวณแต่
ละช่วงชั้น ((5-1)/5) เท่ากับ 0.8 ก าหนดช่วงชั้น ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

5. วิธีด าเนินการ
5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่จอด
รถจักรยานต์ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
5.2 ออกแบบระบบ โดยออกแบบแผนภาพยูสเคส (Use Case 
Diagram) 

5.3 วิเคราะห์และออกแบบการไหลของข้อมูล  
5.4 ออกแบบฐานข้อมูล (ER-Diagram) การน าเข้าข้อมูลและการ
แสดงผลลัพธ์ 
5.5 พัฒนาโปรแกรมตามการวิเคราะห์และออกแบบ 
5.6 ทดสอบระบบ และปรับปรุงแก้ไข 
5.7 จัดท าคู่มือการใช้งาน 
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6. ผลการพัฒนาระบบ
1. แอปพลิเคชันการจัดการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์แบบมี
ส่วนร่วมของประชาคมด้วยแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ดังนี้ 

1. ตราสัญลักษณ์เมื่อเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 1 แอปพลิเคชัน BIKE PARKING 

2. หน้าหลักของแอปพลิเคชันส าหรับผู้ใช้งาน

ภาพที่ 2 เลือกประเภทผู้ใช้งาน 

3. แสดงพิกัดสถานที่ ให้บริการจอดรถจักรยานยนต์ส าหรับ
เลือกใช้น าทางไปยังพื้นที่ให้บริการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ 

ภาพที่ 3 พิกัดสถานที่ให้บริการจอดจักรยานยนต์ 

4. รายละเอียดพิกัด สถานที่  ผู้ ให้บริการ ค่าบริการ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้บริการ 

ภาพที่ 4 พิกัดสถานที่ให้บริการจอดจักรยานยนต์ 
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5. การบันทึกข้อมูลลงทะเบียนผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

ภาพที่ 5 การบันทึกข้อมูลลงทะเบียนผู้ใช้งาน 

6. การบันทึกข้อมูลพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ของผู้ให้บริการ
พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ 

ภาพที่ 6 เพิ่มข้อมูลพ้ืนที่ให้บริการที่จอดรถจักรยานยนต์ 

7. การตอบรับเพื่อยืนยันการจอง

ภาพที่ 7 ตอบรับยืนยันการจอง 

8. แสดงการ แก้ไข - ลบ ข้อมูลพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ของผู้
ให้บริการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ 

ภาพที่ 8 แก้ไข - ลบ ข้อมูลพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ 
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9. รายการแสดงการช าระเงิน

        ภาพที่ 9 รายการแสดงการช าระเงิน 

7. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้งาน 
แอปพลิเคชันการจัดการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม
ของประชาคมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  จ านวน 50 คน
พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X̄ = 4.08, S.D.= 0.71) ด้านการบริการข้อมูลมีความ
พึงพอใจสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.02, S.D.= 0.63) ดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

ประเด็นประเมิน 
ผลการประเมิน 

X̄ S.D. แปลผล 

1. ด้านการบริการข้อมูล 4.02 0.63 มาก 
2. ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 3.78 0.71 มาก 
3. ด้านประสิทธิภาพของระบบ 3.85 0.53 มาก 
4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 3.89 0.45 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.08 0.71 มาก 

สามารถสรุปได้ว่า แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม
ของประชาคม เขตดุสิต กรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี 

8. สรุปผล
การพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์
แบบมีส่วนร่วมของประชาคมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการจัดการ การค้นหา การให้บริการพื้นที่
จอดรถจักรยานยนต์ ผลการด าเนินการพบว่า แอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้นสามารถค้นหา สถานที่เพื่อจอดรถจักรยานยนต์ แสดง
สถานะความพร้อมของสถานที่ แสดงพิกัด รายละเอียของผู้
ให้บริการและหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับการติดต่อ การเชื่อมโยง
แนะน าเส้นทางเพื่อไปยังพื้นที่ให้บริการ เปรียบเทียบทางเลือก
เพื่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ความสะดวกและความปลอดภัย
จากการตัดสินใจเลือกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม สามารถเป็น
แนวทางในการสร้างรายได้กับผู้ให้บริการที่มีความสนใจได้ และ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในระดับ
มาก (X̄ = 4.08 , S.D.0.71) ดังนั้นสรุปได้ว่า แอปพลิเคชันการ
จัดการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมของประชาคม
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถให้บริการข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเป็นทางเลือกในการค้นหาที่จอดรถจักรยาน
ยนตร์ แบบปลอดภัย ไม่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการสร้าง
รายได้ของผู้ให้บริการพื้นที่จอดรถ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน
ระดับมากเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

9. อภิปรายผล
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การจัดการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์
แบบมี ส่ วนร่ วมของประช าคมจากผู้ ใ ช้ สมาร์ ต โฟ นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̄ 

= 4.08 , S.D.0.71)  เป็น ไปตามการศึกษาการจั ดการที่ จอด
รถจักรยาน  พบกลุ่มผู้ ใช้บริการให้ความส าคับเรื่องจอด
รถจักรยานที่ปลอดภัยความร่วมมือของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
การออกแบบที่จอดรถจักรยานและต าแหน่งของการติดตั้งที่จอด
รถจักรยาน [8] อ านวยความสะดวกในการใช้งาน [7] ได้ศึกษา
ก า ร พั ฒ น า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ค้ า ห า ร้ า น ซ่ อ ม จั ก ร ย า น บ น
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ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้เป็นอย่างดี ตามรูปแบบของ
การจัดการและการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ [4] ในสังคม
เศรษฐกิจดิจิทัล 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีด 
The development of information system for laundry shop management. 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีด  มี
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา เพื่อจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการร้านซักรีด และเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการร้านซักรีด โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาษา PHP ใน
รูปแบบ Web Application ใช้โปรแกรม MySQL ในการจัด
ฐานข้อมูล  
        ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีด โดยมีระบบการ
ท างานอย่างเช่น การบันทึกจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล การแจ้ง
ช าระเงินในระบบ การสรุปยอดรายงานประจ าวัน และการแสดง
รายงานประจ าวนัในรูปแบบของกราฟได้ เป็นต้น โดยผ่านทาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีด จากการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานจ านวน 30 คน พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 

ABSTRACT 

The development of information system for laundry 
shop management With the purpose of education In 
order to create information systems for laundry shop 
management And to find the efficiency of the 
information system for laundry shop management By 
using information technology to help store basic 
information, including PHP in the form of Web 
Application, using MySQL to organize the database. 
           Therefore, the producer has analyzed and 
designed to develop the information system for 

laundry management. With working systems such as 
The record is stored in the database. Payment 
notification in the system Daily report summary And 
showing daily reports in graph form, etc. through the 
information system for laundry shop management 
From the evaluation of the satisfaction of 30 users, it is 
found that the users have a high level of satisfaction 
With an average of 4.15 

1. บทน า
การศึกษาในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความส าคัญเป็น
อย่างมาก ทั้งในชีวิตประจ าวันชีวิตการท างานและการด าเนินงาน
ขององค์การต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่ผู้คนก าลังให้ความสนใจกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการ
ท างานในระดับบุคคล กลุ่ม หรือในองค์การต่างๆ จนบางครั้งอาจ
เปรียบได้เสมือนกับสายเลือดที่หล่อเลี้ยงการท างานแทบทุก
องค์การ และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอย่างกว้างขวาง ทั้งใน
ระดับบุคคล กลุ่มและองค์การ รวมทั้งการท างานในสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานภาครัฐธุรกิจ กฎหมาย 
วิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์
และงานบริการสังคมด้านต่าง ๆ องค์การที่สามารถจัดเก็บสารน
เทศได้ดีภายใต้การเปลี่ยนแปรงดังกล่าว ย่อมจะด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมีความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการท างานมาก
ขึ้นอันจะน าไปสู่ความส าเร็จในที่สุด 

 การด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจ
ขนาดเล็กล้วนต้องมีระบบสารสนเทศด้วยเหตุผลต่างๆ กัน ใน
การท าธุรกิจนั้นบริษัทและผู้บริหารต้องการสารสนเทศเพื่อการ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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บริหารจัดการ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา หากไม่มี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
แล้ว การตัดสินใจก็อาจจะผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหาย
ได้ ด้วยเหตุผลนี้เองการจัดเก็บสารสนเทศที่ถูกต้องและเหมาะสม
เอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถน ามาใช้เมื่อจ าเป็นจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะท าให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจ จะเห็นได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างมากในการจัดการและการพัฒนางานทุกด้านทุกระบบ จึง
ต้องจัดท าระบบสารสนเทศให้ดีมีคุณภาพ มีความเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ 

 ร้านซักรีดเป็นร้านบริการด้านการซักรีดเสื้อผ้าทุก
ประเภท การบริการจัดการภายในร้านมีพนักงานจะท าการจด
บันทึกข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งการบันทึกรายการ
ภายในร้านจะท าการบันทึกการรับและส่งสินค้าในรูปแบบ
เอกสารเกิดความสับสนและเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง ยังไม่มี
ระบบสารสนเทศในการจัดการการให้บริการและยังไม่มีการออก
ใบเสร็จ 

จากการรับบริการให้กับลูกค้า เนื่องจากเป็นกิจการ
ขนาดเล็ก และยังไม่มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ  จึงท าให้เกิดปัญหาในการสืบค้นข้อมูล 
จากปัญหาดังกล่าว ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภายในร้านที่ขาดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ ผู้บริหารยังมีความจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศจากการ
ด าเนินกิจการมาช่วยในการตัดสินใจและ การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีดขึ้น 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารงานภายในร้านให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีด
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้าน
ซักรีด 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชยธร ค าภูเวียง (2555) ได้ศึกษาเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการซักรีด กรณีศึกษา : บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด 

(มหาชน) สาขาบางพลี ได้ท าการศึกษากระบวนการซักรีดโดยใช้
ความรู้และหลักการศึกษางานและแนวคิดแบบลีนมาใช้เป็น
เครื่องมือเพื่อต้องการทราบสภาพการท างานในปัจจุบันของ
กระบวนการซักรีด เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิของ
กระบวนการให้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 

วัชรี อัศวโสภณ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านซักรีด 
ของผู้บริ โภคในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้ศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านซักอบรีด และเพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการร้านซักอบรีดของผู้บริโภค เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ 
ก าหนดกลยุทธิ์ส่วนประสมทางการตลาดของเจ้าของร้านซักอบ
รีด 

สุรีย์ วิเศษสุข (2550) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นและ
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้านซักรีดย่านมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ได้ท าการศึกษาถึงแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บริการร้านซักรีดย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ าแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ลักษณะที่อยู่อาศัย จ านวน
สมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ความถี่ในการใช้บริการต่อ/เดือน 
เหตุผลส าคัญที่สุดในการใช้บริการ 

อัญชลี ปุณณกะศิริกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
และการตัดสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีด ของผู้บริโภคเขตหลัก
สี่ กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการ
ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการซักอบรีด ของผู้บริโภค เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะกล่าวถึงเฉพาะธุรกิจการซักอบรีด ที่
ผู้ประกอบการลงทุนด้วยตนเอง ไม่รวมถึงธุรกิจซักอบรีด แบบแฟ
รนไชส์ และธุรกิจบริการเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ เนื่องจาก
มีวิธีการด าเนินธุรกิจและขนาดของการลงทุนที่แตกต่างกัน 

เบญญาภา สุวรรณทอง (2557) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพล
ความผูกพันของพนักงานในภาคธุรกิจบริการ ที่ส่งผลต่อความ
ภักดีของลูกค้า เป็นการค้นหาความผูกพันของพนักงานที่ส่งผล
ต่อความภักดีของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะธุรกิจบริการ
ประเภทสปา ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และศึกษาทฤษฎีความผูกพันของพนักงาน และทฤษฎีความ
จงรักภักดีของลูกค้า โดยที่ได้ใช้กรอบแนวคิด สามารถก าหนด
เป็นตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ (1) การยอมรับเป้าหมายและ
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ค่านิยมขององค์กร (2) ความเต็มใจในการทุ่มเทความสามารถ 
และ (3) ความต้องการในการปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไป 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าในการ
จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีดในครั้งนี้ ได้
ศึกษาค้นคว้าต ารา บทความ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซัก
อบรีด และเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจบริการ ดังนั้น
หากต้องที่จะจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีดนั้น 
จะต้องมีการพัฒนาให้ระบบมีความทันสมัย ช่วยในการจัดเก็บ
ข้อมูลของทางร้าน และง่ายต่อการใช้งาน โดยที่ทางคณะผู้จัดท า
ได้มีการศึกษาเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบนั้น 
จะต้องมีความทันสมัยหรือเป็นรุ่นใหม่ๆ เพื่อที่รูปแบบของระบบ
ที่จัดท าขึ้นมานั้นจะได้มีความสวยงาม ทันสมัย ช่วยในการจัดเก็บ
ข้อมูล และมีความง่ายต่อการใช้งาน 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1.1 ศึกษาระบบงานเดิม 
       จากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการพบว่า ร้านซักรีดมีการ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ข้อมูล และการจัดท ารายงาน
เป็นส่วนใหญ่ โดยในแต่ละขั้นตอนการท างานจะต้องมีการบันทึก 
ข้อมูลได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และมีการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
เรียกใช้อยู่เสมอ โดยเฉพาะขั้นตอน การท ารายงานที่จะต้องมี
การน าข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟ้มเอกสารมาท าการประมวลผู้นั้น ยิ่ง
ท าให้การท างานมีความยุ่งยากมากขึ้น จึงท าให้การปฏิบัติงานใน
ส่วนของการจัดท ารายงาน ยังไม่มี ประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร 
เกิดความล่าช้าในการท างาน มีความซับซ้อนของข้อมูลที่จัดเก็บ 
ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารมีการฉีกขาด หรือสูญ
หาย ท าให้ข้อมูลที่ได้ขาดความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการตรวจสอบ 
และแก้ไขก็ท าได้ล าบากอีกด้วย 

ภาพที่ 3-1 แผนภูมิก้างปลา 

4.1.2 การสร้างระบบงานใหม่ 
การพัฒนาสร้ า ง ระบบงานใหม่  ได้พัฒนาตาม

กระบวนการ SDLC (System Development Life Cycle) มา
ใช้ในการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4. 1 . 2 . 1  เ ข้ า ใ จปัญหา  ( Problem Recognition)
ระบบงานเดิมของร้านซักรีด 
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ท าการศึกษาปัญหาของระบบงานเดิมในระบบ
การด าเนินกิจการร้านซักรีด สามารถสรุปปัญหา ได้ดังนี้ 
ก) ยังไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้าน 
ข) ท าการจดบันทึกในสมุดรายงานเท่านั้น 
ค) ไม่มีระบบฐานข้อมูลส าหรับจัดการร้านโดยเฉพาะ 
จ) ไม่มีการจัดท าใบเสร็จจากการซื้อสินค้าให้กับลูกค้า 
ฉ) ไม่สามารถทราบถึงผู้ก าไรหรือขาดทุนของกิจการ 
            4.1.2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility  Study) ใน
การสร้างระบบ 
ซึ่งจุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือ การก าหนดว่า
ปัญหาคือ อะไรและตัดสินใจว่าการพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ
มีความเป็นไปได้หรือไม่ โดยเสียค่าใช้จ่าย และเวลาในการพัฒนา
สร้างระบบน้อยที่สุด และได้ผู้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้า
ท าการศึกษา ความเป็นไปได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
ก)  เก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับปัญหา โดยการ
สังเกต   
ข)  ศึกษาความต้องการระบบใหม่และความเป็นไปได้เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าได้ท าการ
ประมาณการรายจ่ายในการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการร้านซีกรีด 
4.2 วิเคราะห์ระบบ 

การวิ เคราะห์ เป็นขั้นตอนของการวิ เคราะห์การ
ด าเนินงานของระบบปัจจุบัน เพื่อท าการพัฒนาเป็นแบบจ าลอง
ลอจิคัล (Logical Model)  ซึ่งประกอบด้วย แผนภาพกระแส
ข้อมูล   (Data Flow Diagram) ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล 
(Process Description) และแบบจ าลองข้อมูล  (Data Model) 
ในรูปแบบ ของ ER-Diagram ท าให้ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอน
การด าเนินงานในระบบว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความ
เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งใด 
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4.2.1 Context Diagram 
        Context Diagram คือการออกแบบในระดับหลักการ 
เป็นแผนภาพหรือไดอะแกรม (Diagram) ที่แสดงเพียงหนึ่ง
กระบวนการ คือชื่อของระบบงาน และ Boundaries ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับระบบ ซึ่งจะไม่มี Data store โดย Context Diagram 
จะแสดงผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักๆ เท่านั้น 

ภาพที่ 4-2 Context Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ร้านซักรีด 

ภาพที่ 4-3 ขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ร้านซักรีด 

ภาพที่ 4-4 แสดงดีเอฟดีเฟร์กเมนต์ของโปรเซสที่ 1: ปรับปรุงข้อมูล 

ภาพที่ 4-5 แสดงดีเอฟดีเฟร์กเมนต์ของโปรเซสที่ 2: การบริการซักรีด 

ภาพที่ 4-6 แสดงดีเอฟดีเฟร์กเมนต์ของโปรเซสที่ 3: ส่งคืนเสื้อผ้า 
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ภาพที่ 4-7 แสดงดีเอฟดีเฟร์กเมนต์ของโปรเซสที่ 4: พิมพ์ใบเสร็จ 

ภาพที่ 4-8 Data Flow Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ร้านซักรีด 

4.3 การออกแบบระบบ 
การออกแบบระบบเป็นการน าการตัดสินใจที่ได้จากขั้นตอนการ
วิเคราะห์ที่เป็นแผนภาพต่างๆ ที่เขียนขึ้นมาแปลงเป็นแผนภาพ
ล าดับขั้น เพ่ือให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอนของระบบว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร หลังจากนั้นก็เริ่มตัดสินใจว่าควรจะจัด
โครงสร้างของระบบอย่างไร 

ซึ่งในการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซัก
รีด ผู้ศึกษาได้ท าการออกแบบระบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี้ 
4.3.1 การออกแบบตารางฐานข้อมูล 

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีด ได้
ออกแบบให้จัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ โดยใช้
โปรแกรม XAMPP เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ได้แยกเก็บ
ข้อมูลดังนี้ 
4.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

ตารางที่ 4-1 พจนานุกรมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน 

ตารางที่ 4-2 พจนานุกรมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า 

ตารางที่ 4-3 พจนานุกรมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการซักรีด 

ตารางที่ 4-4 พจนานุกรมข้อมูลเกี่ยวกับการซักรีด 
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5. ผลการด าเนินงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีด ส าหรับผู้ดูแลระบบ มี
ผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
5.1 การเข้าสู่ระบบ 

ภาพที่ 5-1 หน้า login ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีด 

5 .2 หน้าเว็บหลัก 

ภาพที่ 5-2 หน้าแรกของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีด 

หน้าหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีด เป็นส่วน
ที่แสดงรายชื่อลูกค้าทั้งหมด และแถบเมนูต่างๆ  
5 .3 การเพิ่มรายการซักรีด 

ภาพที่ 5-3  การเพิ่มรายการซักรีด 

เมื่อ login เข้ามาหน้าหลักของระบบ จะมีปุ่มสีเขียวให้คลิกเพื่อ
เพิ่มรายการซักรีด จากนั้นจะมีช่องให้กรอกข้อมูลของลูกค้า เมื่อ
กรอกครบแล้วให้กดปุ่มตกลง 
5.4 การแจ้งช าระเงิน 

ภาพที่ 5-4การแจ้งช าระเงิน 

5.5 หน้าแสดงประเภทของการซักรีด 
หน้านี้จะแสดงประเภทของการซักรีดทั้งหมด สามารถ

เพิ่ม ลบ แก้ไข ประเภทของการซักรีดได้ 

ภาพที่ 5-5หน้าแสดงประเภทของการซักรีด 

กดเครื่องหมายถูกหน้าชื่อลูกค้าที่ช าระเงิน แล้วกดที่ปุ่ม claim 
แล้วกดตกลงเพื่อยืนยันการช าระเงิน 
5 .6 หน้าแสดงกราฟ 

ภาพที่ 5-6 เลือกวันเดือนปี ที่จะแสดงกราฟ 
ให้เลือกวันเดือนปีที่จะแสดงกราฟ แล้วกดปุ่มค้นหา 
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5.7 หน้ารายงานการซักรีด 

ภาพที่ 5-7 หน้าแสดงกราฟ 

เมื่อเลือกวันเดือนปีแล้ว ระบบจะค านวณรายการซักรีดทั้งหมด
ภายในช่วยระยะเวลาที่เลือก ออกมาแสดงในรูปแบบของกราฟ 
5.8 แสดงรายงานการซักรีด 

ภาพที่ 5-8 แสดงรายงานการซักรีด 
ระบบจะแสดงรายการซักรีดทั้งหมดที่ช าระเงินแล้วของแต่ละวัน จากนั้นก็

กดที่ปุ่ม print เพื่อที่จะปริ้นใบรายงานประจ าวัน 

5.9 หน้าใบแสดงรายงานประจ าวัน 

ภาพที่ 5-9 ใบแสดงรายงานประจ าวัน 

6. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ในการประเมินประสิทธิภาพการท างานเพื่อการจัดการ ร้านซัด
รีด จากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ใช้ จ านวน 30 ท่าน รวมทั้งสิ้น 30 คน 
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้ง ในภาพรวมของความพึง 
พอใจเกี่ยวกับรูปแบบรายการและในข้อ รายการ โดยเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.50  - 5.00 อยู่ในเกณฑ์  มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50  - 4.49 อยู่ในเกณฑ์  มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50  - 3.49 อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง 
คะแนนเฉลย 1.50  - 2.49 อยู่ในเกณฑ์  น้อย 
คะแนนเฉลย 1.00  - 1.49  อยู่ในเกณฑ์  น้อยที่สุด 

ตารางที่ 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
หัวข้อการประเมิน 𝑥̅  S.D. แปล

ผล 
ด้านการออกแบบ 
การออกแบบหน้าแรกและหน้าหลักมี
ความเหมาะสม 

4.05 0.69 มาก 

เมนูหัวข้อมีความเหมาะสมกับระบบ 4.20 0.62 มาก 
ภาษาที่ใช้ในส่วนต่าง ๆ มีความชัดเจน
เข้าใจง่าย 

4.15 0.49 มาก 

รูปแบบขอตัวอักษร ขนาดและสีใน
ภาพรวมมีความเหมาะสม 

4.05 0.69 มาก 

ค่าเฉลี่ยรายด้าน 4.11 0.53 มาก 
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 
ความรวดเร็วในการตอบสนองของ
ระบบ 

4.35 0.59 มาก 

ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึก 4.25 0.55 มาก 
ระบบสารสนเทศนี้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่จะน าไปใช้งาน 

4.15 0.74 มาก 

ระบบมีประโยชน์เหมาะสมที่จะน ามาใช้
งานได้จริง 

4.25 0.55 มาก 

ค่าเฉลี่ยรายด้าน 4.25 0.49 มาก 
รวม 4.11 0.47 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพ ของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการร้ านซักรีด  มีผล
ประสิทธิภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแบบ   
รายด้านพบว่า ด้านการออกแบบ มีผลประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
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มาก และด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ มีผล 
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก   

7. สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ
7.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการร้านซักรีด พบว่าสามารถอ านวยความสะดวกในการ
จัดเก็บข้อมูล ดูรายงานประจ าวัน และเกิดประโยชน์ต่อร้านซัก
รีดในหลายๆ ด้าน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลของลูกค้าได้
2. ระบบสามารถค้นหาข้อมูลของลูกค้าได้
3. ระบบสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลไว้

อย่างดีและรวดเร็ว 
4. ระบบสามารถดูรายงานประจ าวันได้
5. ระบบสามารถแสดงรายงานประจ าวันในรูปแบบ

ของกราฟ 
7.2 ข้อเสนอแนะในการน าระบบไปใช้ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีด ได้พัฒนาให้
มีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า การจัดการ
เกี่ยวกับการซักรีด การออกใบเสร็จช าระเงิน การตรวดดูรายงาน
ประจ าวัน และการแสดงรายงานประจ าวันในรูปแบบของกราฟ 
อีกทั้งผู้ดูแลระบบสามารถน าระบบไปพัฒนาต่อให้มีความ
สะดวกสบายยิ่งขึ้น 
7.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบครั้งต่อไป 

จากการวิเคราะห์ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซักรีด สามารถน าระบบไปพัฒนา
ต่อให้เหมาะสมกับแนวโน้มในอนาคตได้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการท างานของระบบ โดยควรมีการพัฒนาเพิ่มเติม คือ 

1. เพิ่มช่องทางในการช าระเงิน ผ่านทางช่องทางการ
ช าระเงินต่างๆ ได้สะดวกมายิ่งขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนาระบบให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นมี
การสรุปยอดเป็นรายเดือน เพื่อรองรับการอออกรายงานแต่ละ
เดือน 

3. พัฒนาตกแต่งให้มีความสวยงามมากกว่านี้
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แอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลมทอง 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

The Application for Data Management of White-Leg Shrimp Farm  
at Baan Laemthong Community, Pak Phayun District, Phatthalung Province 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน 
การจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลม
ทอง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ส าหรับเกษตรกรท านากุ้ง 
(2) เพื่อให้เกษตรกรนากุ้งบันทึกข้อมูลจ านวนการให้อาหารกุ้งใน
แต่ละมื้อและข้อมูลคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยง (3) เพื่อประมวลผล
ข้อมูลการเลี้ยงกุ้งให้ได้สารสนเทศส าหรับเกษตรกรท านากุ้ง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้
แอปพลิเคชัน ค านวณค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ด้านความพึงพอใจต่อการใช้งาน

แอปพลิเคชัน อยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅� = 4.56, S.D = 0.64) 

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน อยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.10, S.D = 
0.78) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ อยู่ในระดับ มาก

ที่สุด (�̅� = 4.21, S.D = 0.71)  

ค ำส ำคัญ: การพัฒนาแอปพลิเคชัน, การจัดการข้อมูล, การเลี้ยง
กุ้งขาว 

Abstarct 

The objectives of this research are as follows: (1) to 
develop applications for data management of white-leg 
shrimp farms for farmers at Baan Laemthong 
Community, Pak Phayun District, Phatthalung Province. 
(2) to provide the system for shrimp farmers to record 
the amount of shrimp feeding in each meal and water 
quality data in the pond. (3) to process the information 
of shrimp farming for shrimp farmers. The collected 
data was analyzed by the statistic application program 
to calculate the mean and standard deviation. The 
results showed that the overall satisfaction level in 
terms of the function requirement testing was very 

satisfied (�̅� = 4.56, S.D = 0.64), the usability testing also 

was satisfied (�̅� = 4.10, S.D = 0.78), and regarding the 
satisfaction with the application, it was very satisfied 

(�̅� = 4.21, S.D = 0.71). 

Keywords: Application Development, Data 
Management, White-Leg Shrimp 
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1. บทน า
สภาพปัจจุบันเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวทั่วไปต้องจดบันทึกจ านวน
การให้อาหารกุ้งในแต่ละมื้อของทุกวันและจดบันทึกคุณภาพน้ า
ในบ่อเลี้ยงทุกวันลงสมุดบันทึกการเลี้ยงกุ้ง เป็นการปฏิบัติที่มี
ความส าคัญต่อการเลี้ยงและกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพ  
[7] ท าให้มีการค านวณจ านวนการให้อาหารกุ้งทั้งหมดโดยใช้
เครื่องคิดเลขในการคิดค านวณจ านวนอาหารทั้งหมดที่ให้กุ้งกิน
ไปจนครบก าหนดได้มี การน า เทคโนโลยี  Smart Farmer 
Thailand 4.0 [1] มาใช้ในการจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาวโดย
มีการบันทึกข้อมูลฟาร์ม แหล่งพันธุ์ลูกกุ้ง จ านวนการให้อาหาร
กุ้งในแต่ละมื้อของทุกวันคือ เช้า เที่ยง เย็น และมื้อค่ า คุณภาพ
น้ าในบ่อเลี้ยง ได้แก่ กรด-ด่าง pH ความเค็ม แอมโมเนีย ไนไตรท์ 
อัลคาไลน์ แคลเซียม แมกนีเซียม สุขภาพของกุ้ง เบอร์อาหารที่
กุ้ งกิน อายุของกุ้ ง  บันทึกวันที่และมีการจัดเก็บข้อมูลบน
ฐานข้อมูล เพื่อให้ เกษตรกรยุคใหม่ได้ใช้แอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว ที่
ช่วยในการแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงกุ้งและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น และ
เกษตรกรจ านวนมากที่มีความต้องการใช้แอปพลิเคชันที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อน าไปพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งช่วยในการบันทึกข้อมูลการให้อาหารกุ้งในแต่ละมื้อและ
บันทึกคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

การเกษตรในประเทศไทยประสบปัญหาหลายด้าน 
เกษตรกรไม่มีความรู้เพียงพอ ด้านการตลาดส าหรับวางแผนการ
ผลิต รวมทั้งความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพสูงที่มี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรยังขาดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ขาดการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในระยะยาว แนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” จึงมี
ความส าคัญในการพัฒนาดังกล่าว [5] แนวคิดหลักของสมาร์ท
ฟาร์ม คือ การใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาสินค้าการเกษตร เพื่อ
เพิ่มมาตรฐานสินค้า และลดต้นทุน โดยการพัฒนาเกษตรกรรม
ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ลดต้นทุน 2) เพิ่มคุณภาพการผลิตและ 
มาตรฐานสินค้า 3) ลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชและภัยธรรมชาติ 
และ 4) การจัดการและส่งผ่านความรู้  ส่วน แนวคิด “สมาร์ท
ฟาร์มเมอร์” [4] ในมุมมองของกระทรวงเกษตรฯ หมายถึง 
เกษตรกรที่มีความรู้ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สามารถวางแผนโดยรู้ถึงความต้องการทางการตลาด และ
เตรียมการผลิตให้สอดคล้อง รวมทั้งมีความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และในการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นองค์ประกอบในการ
ตัดสินใจ อย่างมีหลักการและเหตุผล ตลอดจนรู้จักการน า
เทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในการเกษตร 

การท านากุ้ งของเกษตรกรในอ า เภอปากพะยูน 
เกษตรกรในปัจจุบันมีปัญหาในการจดบันทึกข้อมูลลงในสมุด
บันทึกของแต่ละวัน เนื่องจากเกษตรกรบางกลุ่มมีจ านวนบ่อเลี้ยง
ที่มากกว่าเกษตรกรทั่วไปจึงท าให้การจดบันทึกข้อมูลลงในสมุด
บันทึกเกิดความสับสนเกี่ยวกับข้อมูลของบ่อนั้น ๆ ได้ง่าย และ
เมื่อรวบรวมข้อมูลของจ านวนบ่อ จ านวนวันที่ที่ต้องบันทึกในแต่
ละวัน และสูตรการค านวณที่ต้องใช้ค านวณหาข้อมูลของกุ้งเข้า
ด้วยกันแล้วจะ พบว่า ข้อมูลที่บันทึกมานั้นมีปริมาณข้อมูลที่มาก
ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดและได้ข้อมูลการบันทึกไม่ครบถ้วน
แล้ว อาจจะส่งผลกระทบต่อการสรุปผลผลิตที่ได้จากการคิด
ค านวณและท าให้เกษตรกรไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ในส่วนของเกษตรกรที่ท าการบันทึกข้อมูล
ด้วยตัวเองนั้นยังพบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องจดบันทึกนั้นต้อง
ใช้คนจดบันทึกเพียงคนเดียวเนื่องจากบุคคลอื่นไม่มีความรู้
เกี่ยวกับการบันทึกจ านวนการให้อาหารกุ้งในแต่ละมื้อ คุณภาพ
น้ าในบ่อเลี้ยงและค านวณอัตราแลกเนื้อ อัตราการเจริญเติบโต 
ขนาดกุ้ง อัตรารอด ที่ต้องจดบันทึกท าให้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่
เกษตรกรที่บันทึกคนเดียวนั้นจะสรุปค่าข้อมูลที่ผิดพลาดออกมา
เพราะจะต้องค านวณค่าและจดบันทึกค่าต่าง ๆ ของแต่ละบ่อ
เพียงคนเดียวด้วยเหตุนี้เองท าให้เกษตรกรเสียเวลาในการบันทึก
ข้อมูลและเสียผลประโยชน์จากค านวณข้อมูลที่ผิดพลาด 

ดังนั้นคณะผู้พัฒนาโครงงานจึงค านึงถึงความส าคัญ
และประโยชน์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษาชุมชน
บ้านแหลมทอง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นการพัฒนา
สมุดบันทึกข้อมูลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรแบบเดิมให้อยู่ใน
รูปแบบของแอปพลิเคชัน เพื่อให้เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งขาวใช้งานได้
ง่ายมากขึ้น โดยแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว
นั้น สามารถบันทึกข้อมูลฟาร์ม และบันทึกจ านวนการให้อาหาร
กุ้งในแต่ละมื้อ คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยง สรุปผลการเลี้ยงการกุ้ง 
สูตรการค านวณ สามารถแสดงรายงานข้อมูล และสามารถ
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ค านวณยอดจ านวนการให้อาหารกุ้งในแต่ละมื้อจนครบก าหนด
อายุของวันจับกุ้ง  โดยมีขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ได้แก่ การท าความเข้าใจกับปัญหา การศึกษา
ความเป็นไปได้ การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยท าความ
เข้าใจกับระบบเดิม เก็บข้อมูลความต้องการของฝ่ายบริหาร ผู้ใช้
ระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบ การออกแบบ
ระบบใหม่ที่ต้องการ จากนั้นท าการพัฒนา ทดสอบ และการน า
ระบบไปใช้โดยเกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้ง ในการพัฒนาระบบได้
ประยุกต์เว็บเทคโนโลยีทั้ง โปรแกรมส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน
ส าหรับสมาร์ตโฟน ได้แก่ โปรแกรม Android Studio และระบบ
การจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ ได้แก่ โปรแกรม PHP โปรแกรม 
HTML และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ให้ผู้ใช้งานสามารถ
ใช้ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล ท าให้จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และเรียกใช้งานได้
ง่าย 

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การ

จัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลมทอง 

อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ส าหรับเกษตรกรท านากุ้ง 

2. เพื่อให้เกษตรกรนากุ้งบันทึกข้อมูลจ านวนการให้อาหารกุ้งใน

แต่ละมื้อและข้อมูลคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยง 

3. เพื่อประมวลผลข้อมูลการเลี้ยงกุ้งให้ได้สารสนเทศส าหรับ

เกษตรกรท านากุ้ง ได้แก่ ขนาดกุ้ง อัตรารอด อัตราแลกเนื้อ 

อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารกุ้ง 

3. วิธีด าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้พัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว 

กรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลมทอง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

ส าหรับเกษตรกรท านากุ้ง โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน การพัฒนาแอปพลิเคชัน 

จากนั้นน าแอปพลิเคชันไปทดลองใช้โดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30

คน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอปพลิเคชันการจัดการ

ข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลมทอง อ าเภอ

ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชัน

ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคณะผู้วิจัยมีขั้นตอนการ  ด าเนินงาน

ดังต่อไปนี้

 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลข้อมูล

เกี่ยวกับการท าเกษตรกรรมนากุ้ง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ที่ใช้ในพัฒนาแอปพลิเคชัน โปรแกรม Android Studio และ

ระบบการจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ โปรแกรม PHPโปรแกรม 

HTML และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL จากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน 

1) วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเนื้อหา

ความเหมาะสมของข้อมูลและข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา

แอปพลิเคชัน 

2) วิเคราะห์และออกแบบระบบ Web Application โดยการ

ออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแส

ข้อมูล (Data Flow Diagram) และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์

ของข้อมูล (E-R Diagram)  

3) การออกแบบหน้าจอและฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชัน

จากการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาและโครงร่างหน้าจอของแอป

พลิเคชัน คณะผู้พัฒนาได้สร้างสตอรี่บอร์ดเพื่อแสดงรายละเอียด

แต่ละเฟรมตั้งแต่เฟรมแรกถึงเฟรมสุดท้ายเพื่อแสดงวิธีการ

น าเสนอข้อมูล ดังตัวอย่างภาพที่ 1  

เนื้อหาหน้าจอตัวเลือกสูตร
ค านวณ 

เฟรมที่ 11 

โครงร่างหน้าจอ สื่อและปฏิสัมพันธ ์
พื้นหลัง : สีน้ าเงิน สีเทา บ่อ
กุ้ง 
ข้อความ : สูตรค านวณ 
อัตราแลกเนื้อ (FCR) ขนาด
กุ้ง (SIZE) อัตราการ
เจริญเติบโต (ADG) อัตรา
รอด (SURVIVAL RATE) 
รูปภาพ : ไอคอนหน้าหลัก 
ภาพเคลื่อนไหว : - 
เสียง : - 
ปฏิสัมพันธ์การโต้ตอบ 
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เนื้อหาหน้าจอตัวเลือกสูตร
ค านวณ 

เฟรมที่ 11 

ผู้ใช้เลือก  
(1) อัตราแลกเนื้อ (FCR) 
(2) ขนาดกุ้ง (SIZE) 
(3) อัตราการเจริญเติบโต 
(ADG) 
(4) อัตรารอด (SURVIVAL 
RATE) 
การเชื่อมโยง  
(1) ไปยังหน้าสูตรค านวณ
อัตราแลกเนื้อ (FCR) 
(2) ไปยังหน้าสูตรค านวณ
ขนาดกุ้ง (SIZE) 
(3) ไปยังหน้าสูตรค านวณ
อั ต ร า ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต 
(ADG) 
(4) ไปยังหน้าสูตรค านวณ
อัตรารอด (SURVIVAL 
RATE) 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสตอรีบ่อร์ด 

4) ออกแบบกราฟิกที่ใช้ประกอบเนื้อหาในแอปพลิเคชัน

5) พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยมีขอบเขต ได้แก่ ระบบสามารถ

บันทึกข้อมูลฟาร์ม แหล่งพันธุ์ลูกกุ้ง เลือกบันทึกข้อมูลในแต่ละ

บ่อได้ และบันทึกจ านวนการให้อาหารกุ้งในแต่ละมื้อ คุณภาพน้ า

บ่อเลี้ยง สรุปผลการเลี้ยงการกุ้ง ระบบสามารถค านวณจ านวน

การให้อาหารกุ้งในแต่ละมื้อจนครบก าหนดอายุของวันจับกุ้งจะ

ได้ผลลัพธ์ของจ านวนการให้อาหารกุ้งทั้งหมดประมาณการณ์

จ านวนน้ าหนักกุ้งที่ได้และค านวณกุ้งทั้งหมดที่มีอยู่ในบ่อ ระบบ

สามารถแสดงรายงานข้อมูล ขนาดกุ้งที่จับ ปริมาณอาหารกุ้งที่ใช้ 

ราคากุ้งที่ขายได้ ค่าใช้จ่าย และผลก าไรที่ได้  ระบบสามารถ

บันทึก แก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูลได้ ได้แก่ ข้อมูลการให้อาหารกุ้ง 

ข้อมูลคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยง ซึ่งใช้เครื่องมือในการพัฒนา ได้แก่ 

1. อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่าย และเครื่อง

ลูกข่าย 

2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์
ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ดังนี้ 

2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้ในการพัฒนาระบบทดสอบ
การใช้งานรวมทั้งท าหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่ายเว็บจ าลอง ใน
ระหว่างขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม 

2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์  ประกอบด้วย โปรแกรม 
Android Studio ใช้ส าหรับการเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
ประมวลผลใช้ควบคุมการท างานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใน
การใช้งานในการสร้างแอปพลิเคชันส าหรับโทรศัพท์มือถือ ช่วย
อ านวยความสะดวก ในการเขียนโปรแกรมภาษา HTML5 
โปรแกรมภาษา JavaScript และโปรแกรมภาษา CSS  โปรแกรม
จ าลอง XAMPP โปรแกรมส าหรับจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล ให้ท างานในลักษณะของ Web Server ท าให้สามารถ
ทดสอบเว็บไซต์ที่ใช้จัดการข้อมูลหลักของแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น
ได้ และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ได้แก่ โปรแกรม 
MySQL ท างานในลักษณะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  

การออกแบบแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ส าหรับเกษตรกรแสดงผลบทสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต 
ได้แก่ หน้าจอเมนูหลัก หน้าจอข้อมูลฟาร์ม หน้าจอบันทึกการให้
อาหาร หน้าจอคุณภาพน้ า หน้าจอแหล่งพันธุ์ลูกกุ้ง หน้าจอ
ค านวณอัตราแลกเนื้อ หน้าจอค านวณขนาดกุ้ง หน้าจอค านวณ
อัตราการเจริญเติบโต หน้าจอค านวณอัตรารอด หน้าจอสรุปผล
การเลี้ยง หน้าจอรายงานผลข้อมูล เป็นต้น ตังอย่างดังภาพที่ 2-4 

ภาพที่ 2 หน้าบันทึกการให้อาหารกุ้ง ส าหรับเกษตรกรนากุ้ง 
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ภาพที่ 3 หน้าค านวณอัตราแลกเนื้อ ส าหรับเกษตรกรนากุ้ง 

ภาพที่ 4 หน้ารายงานผลข้อมูล ส าหรับเกษตรกรนากุ้ง 

การออกแบบระบบการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ ส าหรับการ
จัดการข้อมูลฟาร์มบ่อเลี้ยง สรุปผลการเลี้ยง และรายงานผล
ข้อมูล โดยลักษณะของระบบการจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว
บนเว็บไซต์ใช้งานผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการเพิ่ม ลบ 
และแก้ไขข้อมูล โดยเลือกใช้ โปรแกรมระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL เข้ามาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลและใช้
ภาษา JavaScript และภาษา PHP ในการท างานบนเครื่องแม่
ข่าย ซึ่งการท างานจะส่งผ่านมายังแอปพลิเคชันและท าการ
ประมวลผล จะแสดงผลในโปรแกรมประยุกต์ของผู้ใช้งานแต่ละ
คน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้บริการในด้านต่าง ๆ ที่สนใจผ่าน

โปรแกรมประยุกต์ได้ตามต้องการ โดยมีการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ตังอย่างดังภาพที่ 5-8 

ภาพที่ 5 รายการรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน 

ภาพที่ 6 Process Decomposition Diagram แอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 7 Process Decomposition Diagram ระบบบริหารจัดการ 

 แอปพลิเคชัน 

ภาพที่ 8 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

การจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลมทอง อ าเภอ

ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 การทดสอบแอปพลิเคชัน 

เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามระเบียบวิธีการ

พัฒนาต้นแบบการทดสอบแอปพลิเคชัน คณะผู้พัฒนาโดยแบ่ง

การทดสอบเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1. การทดสอบหน่วยย่อย (Unit Testing) เป็นการ

ทดสอบขณะท าการพัฒนาระบบซึ่งจะพิจารณาที่ความถูกต้องใน

การท างานของหน้าที่งานแต่ละหน้าที่ว่าสามารถท างานได้ถูกต้อง

หรือไม่ โดยคณะผู้พัฒนาได้ท าการทดสอบโดยจ าลองตนเป็นผู้ใช้

ทุกระดับ 

2. การทดสอบแบบบูรณาการ (Integration Testing)

เป็นการทดสอบการท างานร่วมกันของหน่วยย่อยในระบบ เมื่อได้

ทดสอบหน่วยย่อยแล้วจึงมาตรวจสอบดูว่าเมื่อท างานร่วมกันจะ

ยังมีความถูกต้องหรือไม่ โดยคณะผู้พัฒนาได้ท าการทดสอบโดย

จ าลองตนเป็นผู้ใช้ทุกระดับ 

3. การทดสอบระบบ (System Testing) เป็นการ

ทดสอบที่กระท าหลังจากพัฒนาระบบเสร็จสิ้นครบทุกหน้าที่การ

ท าการแล้ว โดยคณะผู้พัฒนาได้ท าการทดสอบโดยจ าลองตนเป็น

ผู้ใช้ทุกระบบ เข้าใช้ระบบในทุกฟังก์ชันการท างาน การทดสอบ

ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว เป็นการทดสอบการท างานของระบบโดย

การน าข้อดีของแอปพลิเคชันมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

4. การทดสอบเพื่อยอมรับ (Acceptance Testing)

เป็นการทดสอบที่กระท าโดยกลุ่มผู้ใช้งานระบบจริง โดยท าการ

ทดสอบการท างานของระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการ

ท างาน และเสนอสิ่งที่ควรแก้ไข รวมทั้งท าการรวบรวมข้อคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท างานเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง

ต่อไป โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเค

ชันจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลมทอง 

อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นเกษตรกรนากุ้ง ที่มี
สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ คณะผู้ วิ จั ย
ด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากเกษตรกรนากุ้งผู้ที่ใช้สมาร์
โฟนหรือแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ทั้งชายและหญิง 
โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอป
พลิเคชันการจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษาชุมชนบ้าน
แหลมทอง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จากจ านวนตัวอย่าง
โดยประมาณ 30 คน โดยคณะผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบมีจุ ดมุ่ งหมาย หรื อการ เลือกแบบจ า เพ าะ เจาะจง 
(Purposive Sampling) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้  

1) คณะผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามกับเกษตรกรนากุ้ง
ชุมชนบ้านแหลมทอง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

2) คณะผู้วิจัยให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้แอปพลิเค
ชัน และอธิบายวิธีการใช้งาน 
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3) คณะผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา
ภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม 

4) คณะผู้วิจัย ได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมาย
และรอจนกระทั่ง ตอบค าถามครบถ้วน ซึ่งในระหว่างนั้นถ้า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค าถาม คณะผู้วิจัยจะตอบ
ข้อสงสัยนั้น 
วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือ 

คณะผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้
แบบสอบถามที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ การสร้างแบบสอบถาม 
ดังนี้ 

1) สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่ วนที่  1 ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนบ่อเลี้ยงกุ้ง 
จ านวนบ่อเลี้ยงกุ้งคิดเป็นพื้นที่กี่ไร่  

ส่วนที่ 2 แบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูล
การเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลมทอง อ าเภอปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง โดยลักษณะของแบบสอบถามมี 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของระบบ ด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบ และความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้ง
ขาว ทั้งนี้ในแต่ละด้านมีค าตอบให้เลือกจ านวน 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ในการตอบ
แบบสอบถามได้ เพื่อที่คณะผู้วิจัยจะน าไปแก้ไขและปรับปรุง
ต่อไป  

2) น าแบบสิบถามที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไข 

3) ท าการปรับปรุงแก้ไขละน าเสนอให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้อาจารย์ที่
ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม 

4) น าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มเป้าหมายจ านวน 30
คน เพื่อหาค่าความพึงพอใจ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
หลังจากผู้ใช้งานประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเค
ชัน จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์การประเมิน
ระดับความพอใจซึ่งแปลผลตามแนวเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.21 - 5.00 มากที่สุด 
3.41 - 4.20 มาก 
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 น้อย 
1.00 - 1.80 น้อยที่สุด 

4. ผลการวิจัย

จากการพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว 

กรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลมทอง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

โดยโปรแกรมมีการก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานโปรแกรมโดยแบ่ง

ผู้ใช้ออกเป็น ผู้ดูแลระบบ และเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถ

บันทึกและเรียกดูข้อมูลการเลี้ยงกุ้งของแต่ละบ่อ สามารถ

ค านวณข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง และสามารถเรียกดู

รายงานผลข้อมูลการเลี้ยงกุ้งในแต่ละบ่อได้  ส่วนผู้ดูแลระบบ

สามารถเรียกดูประวัติของผู้ใช้งานได้ สามารถเพิ่ม ลบ บัญชี

ผู้ใช้งานได้ สามารถเพิ่มลบและแก้ไขข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน 

โดยแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม ช่วยอ านวยความสะดวกใน

การบันทึกข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว และค านวณข้อมูลต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งได้ เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้เข้ามาใช้

งานแอปพลิเคชัน ในหัวข้อความพึงพอใจของผู้ใช้การพัฒนาแอป

พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลการ

เลี้ยงกุ้งขาว โดยมีผู้ใช้งานร่วมทดสอบเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ชุมชนบ้านแหลมทอง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จ านวน 

30 คน จากนั้นผู้ใช้งานประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอป

พลิเคชัน แล้วตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเค

ชัน จากนั้นน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นเทียบเกณฑ์

และแปลผล แสดงดังตารางที่ 1-3 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน

ของแอปพลิเคชัน 

ประเด็นประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
แอปพลิเคชันมีขั้นตอนการ
สมัครสมาชิกที่ง่ายเหมาะสม 

4.10 0.71 มาก 

แอปพลิเคชันมีคุณภาพน้ าในบ่อ
เลี้ยงให้บันทึกตามที่ต้องการ 

4.30 0.65 มากที่สุด 

แอปพลิเคชันมีการค านวณ
ปริมาณอาหารกุ้งได้ถูกต้องและ
แม่นย า 

4.33 0.66 มากที่สุด 

แอปพลิเคชันมีสรุปผลการเลี้ยง
ที่ครบถ้วน 

4.16 0.69 มาก 

แอปพลิเคชันมีการแสดง
รายงานผลข้อมูลที่ถูกต้อง 

4.16 0.87 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 0.71 มากที่สุด 
จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้านการท างานได้ตาม

ฟังก์ชันก์ของแอปพลิเคชัน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 เมื่อ

วิเคราะห์รายประเด็น พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 3 

ล าดับแรก ได้แก่ แอปพลิเคชันมีการค านวณปริมาณอาหารกุ้งได้

ถูกต้องและแม่นย า ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.66 รองลงมา ได้แก่ แอปพลิเคชันมีคุณภาพน้ าในบ่อ

เลี้ยงให้บันทึกตามที่ต้องการ ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.30 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และ แอปพลิเคชันมีการแสดง

รายงานผลข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

ประเด็นประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
สีของแอปพลิชันมีความสวยงาม 3.93 0.82 มาก 
สีมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 3.83 0.91 มาก 
ความเหมาะสมในการวาง
องค์ประกอบแต่ละส่วนใน
หน้าจอ 

4.16 0.69 มาก 

ประเด็นประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ขนาดของตัวอักษรและง่ายต่อ
การอ่าน 

4.36 0.55 มากที่สุด 

การออกแบบแอปพลิเคชัน มี
การออกแบบอย่างน่าสนใจและ
ชัดเจน 

4.00 0.87 มาก 

รูปแบบเมนูมีความสวยงาม 
และเข้าใจง่าย 

4.33 0.84 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.10 0.78 มาก 
จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งาน

แอปพลิเคชัน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 เมื่อวิเคราะห์ราย

ประเด็น พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 3 ล าดับแรก 

ได้แก่ ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรและง่าย

ต่อการอ่าน ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ ยงเบน

มาตรฐาน 0.55 รองลงมา ได้แก่ รูปแบบเมนูมีความสวยงาม 

และเข้าใจง่าย ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.84 และ ความเหมาะสมในการวางองค์ประกอบแต่

ละส่วนในหน้าจอ ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.69 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน 

ประเด็นประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
แอปพลิเคชันโดยรวมสวยงาม
และมีความทันสมัย 

4.50 0.68 มากที่สุด 

แอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

4.63 0.61 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.56 0.64 มากที่สุด 
จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 

พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 เมื่อวิเคราะห์รายประเด็น พบว่า ระดับ

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ ง า น  2  ล า ดั บ แ ร ก  ไ ด้ แ ก่  

แอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ระดับมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ย 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 รองลงมา ได้แก่ 
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แอปพลิเคชันโดยรวมสวยงามและมีความทันสมัย ระดับมากที่สุด 

มีค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 ตามล าดับ 

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ใช้งาน

ระบบ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของ

ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้เพื่อก าหนดเนื้อหา

ความเหมาะสมของข้อมูล จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ สร้างแผนภาพบริบท แผนภาพกระแสข้อมูล 

และการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบใหม่ 

[8] ตลอดจนพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้ง

ขาว กรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลมทอง อ าเภอปากพะยูน จังหวัด

พัทลุง  น ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน ใน

ภาพรวมอยู่ใน พบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า 

แอปพลิเคชันมีการค านวณปริมาณอาหารกุ้งได้ถูกต้องและ

แม่นย า มีคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงให้บันทึกตามที่ต้องการ ซึ่ง [6] 

ได้ศึกษาการท างานวิจัยเรื่อง การจัดการการเลี้ยงปลานิลบน

โทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแอน

ดรอยด์ที่สามารถแสดงสภาพอากาศ ปริมาณและคุณภาพน้ า 

และราคาอย่างเป็นปัจจุบัน รวมถึงให้ข้อมูลด้านการจัดการการ

เลี้ยงปลานิล ซึ่งประกอบด้วยการวัดความยาวและประเมิน

น้ าหนัก การจัดการด้านอาหาร ประสิทธิภาพการเลี้ยง โรคและ

การป้องกันรักษา คุณภาพน้ า รวมถึงการค านวณต้นทุนและ

ผลตอบแทนเพื่อให้เกษตรกรน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่าอยู่ใน

ระดับ มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ความเหมาะสมในการเลือกใช้

ขนาดของตัวอักษรและง่ายต่อการอ่าน และรูปแบบเมนูมีความ

สวยงาม และเข้าใจง่าย ซึ่ง [3] ได้ศึกษาการท างานวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับศาสนสถาน การวิจัยครั้งนี้

น าเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับศาสนสถาน มี

วัตถุประสงค์  เพื่ อศึกษาความต้องการระบบการจัดการ

สารสนเทศส าหรับศาสนสถาน เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศส าหรับาศาสนสถาน เพื่อพัฒนาและออกแบบเว็บไซด์

ส าหรับศาสนสถาน มีการออกแบบระบบสารสนเทศให้ง่ายต่อ

การใช้งานมากขึ้น 

ด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน พบว่าอยู่ในระดับ 

มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ได้จริง เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ซึ่ง [2] ได้ศึกษา ต้นแบบโมบาย

แอปพลิ เคชันแพลตฟอร์ม เพื่ อการ เกษตรยุคดิจิ ตอล  มี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างต้นแบบหน้าจอโมบายแอปพลิเคชันแฟลต

ฟอร์ม ส าหรับเกษตรกรและผู้ซื้อทุเรียน ที่เป็นแหล่งความรู้ และ

เพิ่มช่องทางในการซื้อขายของเกษตรกรและผู้ซื้อ แอปพลิเคชัน

จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 

6. ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาแอปพลิ เคชันการจัดการข้อมูลการเลี้ยงกุ้งขาว

กรณีศึกษาชุมชนบ้านแหลมทอง อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

สามารถน าไปปรับใช้ส าหรับเกษตรกรนากุ้งในเขตพื้นที่อื่น 

นอกจากนี้ควรพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถบันทึกสุขภาพของ

กุ้งได้
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เว็บแอปพลิเคชันร้านขายไก่สด 

Fresh Chicken Shop Web Application 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านขายไก่สด มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
พัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันร้านขายไก่สด และ 2) เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ ผู้วิจัยใช้หลักการวงจรการพัฒนา
ระบบ(System Development Life Cycle : SDLC)วิเคราะห์และ
ออกแบบโดยใช้แผนภาพ Data Flow Diagram  และ ER Diagram 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ Visual Studio Code ภาษา PHP 
และฐานข้อมูล MySQL ผลการทดสอบเว็บแอปพลิเคชันฯ พบว่า
สามารถท างานได้อย่างถูกต้องและผู้วิจัยได้ท าแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 30 คน 
ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.75 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.34 ซึ่งมีความหมายทางสถิติจัดอยู่ใน
ความพึงพอใจระดับมาก เว็บแอปพลิเคชันร้านขายไก่สด แบ่งสิทธิ์
การใช้งานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ ประกอบด้วย
ฟังก์ชันการจัดการข้อมูลสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การตรวจสอบราคา
สินค้า การช าระเงิน รวมถึงสามารถดูแผนที่ในการเดินทางเพื่อส่ง
สินค้าได้ ระบบสามารถท างานได้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ มีประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริง 
 
ค ำส ำคัญ: เว็บแอปพลิเคชันขายไก่, ขายไก่สด 
 

 

 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research is 1) to develop a fresh 
chicken shop web application and 2) to assess user 
satisfaction. The researcher uses the System 
Development Life Cycle (SDLC) principles, analysis and 
design by using Data Flow Diagram and ER Diagram. The 
tools used in development are Visual Studio Code, PHP 
language and MySQL database. The researchers have 
made a user satisfaction assessment of the system. There 
are 30 respondents. The assessment result has an 
average rating of 3.75 and the standard deviation is at 
0.34, which has a statistical meaning arranged in a good 
level. The system is functioning correctly and meets 
requirements, useful and is actually practical. The 
privileges of system are divided into two parts: 
administrator and user. The system contains product 
management, purchase order, price check and payment. 
It also shows the location of the customer for the 
delivery.  

 
Keyword: Fresh chicken shop 
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1. บทน า 

1.1 ความเป็นมา 
ปัจจุบันการขายสินค้าออนไลน์ด้านอาหารนั้น มีสินค้าให้เลือก
หลากหลายชนิด แต่สินค้าที่มีการขายออนไลน์ประเภทอาหารสด
ยังมีไม่มากนัก เนื่องจากปัจจุบันผู้วิจัยได้ท าการค้าเกี่ยวกับสินค้า
ประเภทไก่สด ได้แก่ ไก่ตัว น่องไก่ อกไก่ สันในไก่ ฯลฯ โดยลูกค้า
จะใช้โทรศัพท์ในการสั่งซื้อสินค้า และเจ้าของร้านจะท าการจด
บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อในเอกสารที่เป็นกระดาษ  ท าให้เกิดปัญหา
การจดข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลตกหล่น บางครั้งลืมจดบันทึก หรือ
เอกสารที่จดบันทึกสูญหาย การส่งของให้ลูกค้าเกิดความล่าช้า และ
ผิดพลาดบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของร้าน และความพึง
พอใจของลูกค้าผู้มาใช้บริการ อีกทั้งการสรุปข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลรายได้ ท าได้ล่าช้าหรือบางครั้งไม่สามารถท า
ได้เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน ท าให้เกิดความยุ่งยากในการบริหาร
จัดการ 

ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดพัฒนาและต่อยอดร้านขายไก่สด
ธรรมดาให้เป็นตลาดการค้าไก่สดออนไลน์ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยพัฒนาระบบการสั่งซื้อไก่สดผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกให้ลูกค้า อีกทั้งช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาใน
การสั่งซื้อ บริการลูกค้าได้รวดเร็ว สร้างความพึงพอให้ใจแก่ลูกค้า
และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น  
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันร้านขายไก่สด 
 1.2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ความเป็นมาแนวคิดทฤษฎีการค้าอิเล็กทรอนิกส์  
การพัฒนาระบบให้สามารถซื้อขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่เรียกว่า 
การค้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ช่วยลด
ขั้นตอนและความยุ่งยากเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า การค้า
อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาแทนที่วิธีการซื้อขายสินค้าในรูปแบบเดิม 
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในขณะเดียวกันบริษัทผู้พัฒนา
ซอฟต์แวร์ก็เร่งพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้มีความสามารถในการสร้าง

เว็บไซต์ รวมทั้งสร้างระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้ง่ายต่อการใช้
งานมากขึ้น ลักษณะขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ที่พบเห็น
ทั่วไปนั้นจะมีรูปแบบและวิธีการเดียวกัน โดยสามารถแยกออกได้
เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่  เว็บเพจหน้าร้าน(Store Front) คือ หน้า
เว็บเพจส าหรับใช้ในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ และเว็บเพจ
หลังร้าน(Back Office) คือ เว็บเพจที่ใช้เฉพาะบุคลากรของร้านค้า
ซึ่งผู้ใช้งานภายนอกไม่สามารถเข้ามาในส่วนนี้ได้ ส่วนนี้ใช้ก าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า หน้าเว็บร้านค้า เป็นต้น [1] 
2.2 วงจรการพัฒนาระบบ 
วงจรการพัฒนาระบบ( System Development Life Cycle : 
SDLC) คือ กระบวนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหา
ทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยภายในวงจรนั้น
จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะต่าง ๆ ดังนี้ ระยะการ
วางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) 
ระยะการออกแบบ (Design Phase) ระยะการสร้างและพัฒนา 
(Implementation Phase) [2] 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
จันทร์จิรา ทองพริก, มารีย๊ะ สันเกาะ และเสาวลักษณ์ ธานีรัตน์ 
(2559) ท าวิจัยเรื่องร้านโทรศัพท์จอมโมบาย ด าเนินธุรกิจขาย
โทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ 
และระบบสามารถจัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลสมาชิก จัดการ
ข้อมูลข่าว ประชาสัมพันธ์ จัดการการแจ้งช าระเงินและสามารถ
สรุปยอดขายตามช่วงเวลาโดยโปรแกรมที่ ใช้พัฒนา Adobe 
Dreamweaver CS6 ในการพัฒนาเว็บไซต์ Appserv Version 
2.5.10 ในการจัดการเซิฟเวอร์ และ My SQL ในการจัดการ
ฐานข้อมูล [3] 

ทิพวรรณ เย็นใจรอด, น้ าเพ็ญ เปลี่ยนมา และพงศ์กรณ์  
ปุบผาโสมตระกูล (2560) ท าวิจัยเรื่องระบบขายสินค้าออนไลน์ของ
บริษัท  Techwood Far-East จ ากั ด  ปั จจุบั นพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป โดยดูจากพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้า จากที่ซื้อสินค้าจากร้านค้า เป็นการสั่งซื้อสินค้าในลักษณะ
ออนไลน์มากขึ้น  ท าให้บริษัทซ่ึงด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเครื่องประดับ
และ    อัญมณี ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงขอให้จัดท า
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ระบบขายสินค้าออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มช่องทาง
ในการด าเนินธุรกิจ ลดงานด้านเอกสารรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงระบบที่ต้องการนั้นต้องยืดหย่นุและสามารถปรับแต่ง
แก้ไขได้ง่าย รวมถึงต้องสามารถแสดงผลบนอุปกรณ์หลายประเภท
ได้ โดยครั้งนี้ได้น าเทคโนโลยี Codeigniter Framework มาท าการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ในลักษณะ Model-View-Controller 
(MVC) ด้ วย  PHP ร่ วมกั บ  Bootstrap Framework เพื่ อ ให้ ไ ด้
คุณสมบัติรองรับทุกขนาดหน้าจอ(Responsive) ส่วนการจัดการ
ข้อมูลนั้นใช้ MySQL ระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่ม
ผู้ใช้งานทั่วไป และกลุ่มสมาชิก สามารถดูรายการสินค้า , ค้นหา
สินค้า, สมัครสมาชิก, ตั้งและตอบกระทู้เว็บบอร์ดและสั่งซื้อสินค้า
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้  กลุ่มพนักงาน และกลุ่มเจ้าของ กิจการ
สามารถจัดการรายการสั่งซื้อสินค้า , ตรวจสอบการแจ้งช าระเงิน 
และตรวจสอบการจัดส่งสินค้า กลุ่มผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์  โดยผลการประเมินจากพนักงาน
และเจ้าของกิจการระบบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.34 คะแนน ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี [4] 

ปองพล ธูปทอง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล (2559) ท า
วิจัยเรื่องระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร 
กรณีศึกษาร้านยิ่งเจริญการค้า การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตร และ 
2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานระบบ 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบงาน
นี้ โ ดยใช้ภาษา  PHP และระบบจัดการฐานข้ อมู ล  MySQL 
ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าสามารถเลือกดูรายการสินค้าได้จากหน้า
เว็บสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้า ค านวณค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ 
ท าให้การจัดการข้อมูลการซื้อมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง
ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการ
ใช้งานระบบจัดการข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์ทางการเกษตรร้านยิ่ง
เจริญการค้าโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด [5] 

อัคคพล วิศิษฎ์ชัยนนท์ (2558) ท าวิจัยเรื่องโครงการ
พัฒนาระบบซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีระบุ
ต าแหน่งเพื่อให้ เกิดประโยชน์กับผู้ที่ เกี่ยวข้องในธุรกิจภาค

การเกษตร ได้แก่เกษตรกรผู้บริโภค และผู้ขนส่ง ระบบนี้จะช่วย
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง
มากขึ้น ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าการเกษตรท้องถิ่นที่สด
ใหม่ และช่วยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการหาแหล่งวัตถุดิบเพื่อใช้ใน
การผลิต หรือแปรรูปสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบเหล่านั้นได้ในวง
กว้างมากขึ้น นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีระบุต าแหน่งของระบบยัง
เป็นเครื่องมือที่ช่วยด้านกิจกรรมการขนส่งของระบบโลจิสติกส์ใน
การขนส่งสินค้าจากเกษตรกรหรือผู้ขาย ไปยังผู้บริโภค ตลอดจน
เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรในแต่ละพื้นที่เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป[6] 

 
3. วิธีการด าเนินงาน 

3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
3.1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของ

ผู้ใช้จากลูกค้าและผู้ประกอบการร้านขายไก่สด จากตลาดสดบาง
กะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

3.1.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลหลักการทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ จากหนังสือ งานวิจัย บทความ และ
เว็บไซต ์

3.1.3 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรม
Visual Studio Code ภาษา PHP ร่วมกับ Bootstrap Framework  
และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ผู้ วิ จั ย ใช้ แผนภาพกระแสข้ อมู ล (Data Flow Diagram) และ
แผนภาพอีอาร์(Entity Relationship Diagram) ในการวิเคราะห์ 
และออกแบบระบบ ดังแสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1 Context Diagram 

 

 
ภาพที่ 2 ER Diagram 

 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านขายไก่
สด โดยแบ่งการเข้าถึงเป็นสองส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 

  1) ส่วนของสมาชิก โดยสมาชิกจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อ
ท าการสั่งซื้อสินค้าและช าระเงินได้ 

2) ส่วนของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของร้าน จะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและจัดการข้อมูลทั้งหมดในระบบได้ 
 
 
 

3.3 การพัฒนาและทดสอบระบบ 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านขายไก่สด ใช้โปรแกรม Visual 
Studio Code เขียนชุดค าสั่งด้วยภาษา PHP ร่วมกับ Bootstrap 
Framework เ พื่ อ ใ ห้ ร ะ บ บ ร อ ง รั บ กั บ ทุ ก ข น า ด ห น้ า จ อ
(Responsive)  และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดเก็บฐานข้อมูล 
ท าการทดสอบระบบ โดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบกล่องด า(Black 
Box Testing) ท าการทดสอบการท างานของฟังก์ชันหลัก 5 
ฟังก์ชัน ได้แก่ ฟังก์ชันการสมัครสมาชิก ฟังก์ชันการสั่งซื้อสินค้า 
ฟังก์ชันการช าระเงิน ฟังก์ชันการจัดการข้อมูล และฟังก์ชันการ
แสดงแผนที่ (Google Map) ผลการทดสอบระบบ พบว่าสามารถ
ท างานได้ถูกต้องทุกฟังก์ชัน  

 
4. ผลการด าเนินงาน 

4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
เว็บแอปพลิเคชันร้านขายไก่สด แบ่งสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเป็นสอง
ส่วนได้แก่ ผู้ใช้ระบบหรือสมาชิก และผู้ดูแลระบบ   
 4.1.1 ผู้ใช้ระบบหรือสมาชิกสามารถท าการสั่งซื้อสินค้าผ่าน
ระบบได้โดยแบ่งเป็นหน้าต่าง ๆ ดังนี้    
 1) หน้าเข้าสู่ระบบของสมาชิก และปุ่มส าหรับเข้าสู่หน้า
สมัครสมาชิกของระบบ ดังแสดงในภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 หน้าเข้าสู่ระบบ 

    2) หน้าเมนูรายการชิ้นส่วนไก่เป็นหน้าที่ท าการแสดงเมนู
รายการสินค้าที่เป็นประเภทชิ้นส่วนไก่ทั้งหมด ลูกค้าสามารถใส่
จ านวนน้ าหนักที่ต้องการและท าการกดสั่งซื้อสินค้าได้รายการที่
สั่งซื้อจะถูกส่งไปเก็บในหน้าตระกร้าสินค้า ดังแสดงในภาพที่ 4 

785



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

 

 
ภาพที่ 4 หน้าเมนูรายการชิ้นส่วนไก่  

 3)  หน้าตระกร้าสินค้าเมื่อผู้ใช้ท าการสั่งซื้อสินค้าจากหน้า
เมนูสินค้า รายการสินค้าทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในตระกร้าสินค้าผู้ใช้
สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ ก่อนท าการกดบันทึกการสั่งซื้อ
สินค้าทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 หน้าตระกร้าสินค้า 

 4) หน้าแสดงวิธีการช าระเงิน หน้านี้แสดงเมนูของรายการ
ช าระเงินโดยมีสองวิธีให้เลือก ระหว่าง การโอนผ่านเลขที่บัญชีหรือ
พร้อมเพย์(Promp tpay) และ การโอนผ่านบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท
(True Monney Wallet) ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการช าระเงินได้อย่าง
ใดอย่างหนึง่เท่านั้น ดังแสดงในภาพที่ 6 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าแสดงวิธีการช าระเงิน 

 5) หน้าการช าระเงิน ผู้ใช้จะต้องกรอกวันเวลาการโอนและ
ยอดเงินที่โอนพร้อมแนบสลิปการโอนเงินผ่านระบบ ดังแสดงใน
ภาพที่ 7  

 
ภาพที่ 7 หน้าการช าระเงินผ่านรายการ Promptpay 

 4.1.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของร้าน โดยแบ่งเป็น
หน้าต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) หน้าแสดงรายงานสรุปผล จะแสดงผลสรุปการสั่งซื้อ
สินค้า ผลสรุปการช าระเงิน ผลสรุปยอดรายได้ประจ าเดือน และ
ผลสรุปจ านวนผู้เข้าชมระบบทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 หน้าแสดงรายงานสรุปผล 
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   2) หน้าเมนูการช าระเงิน จะแสดงข้อมูลการแจ้งช าระ
เงินของลูกค้า ผู้ดูแลระบบจะท าการยืนยัน ระบบจะปรับปรุง
สถานะรายการสั่งซื้อสินค้าให้ลูกค้าทราบ และระบบจะแสดง
รายการสั่งซื้อสินค้า พร้อมปุ่มแสดงแผนที่ ดังแสดงในภาพที่ 9  
ภาพที่ 10 และภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 9 หน้าเมนูแสดงรายการช าระเงิน 

ภาพที่ 10 หน้าเมนูแสดงรายการสั่งซื้อ 

 
ภาพที่ 11 หน้าเมนูแสดงแผนที่ 

   3) หน้าเมนูจัดการสินค้า ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม
รายการหรือแก้ไขปรับปรุงรายการสินค้าทั้งหมดได้ ดังแสดงในภาพ
ที่ 12 
 

 
ภาพที่ 12 หน้าเมนูจัดการสินค้า 

4.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม 
เพื่อน าข้อมูลที่รวบรวมที่ได้มาเป็นตัวชี้วัดความสามารถและ
คุณสมบัติของระบบ และน ามาแก้ไขส่วนที่เป็นข้อบกพร่องของ
ระบบ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน แบ่งเป็นลูกค้าร้าน
ขายไก่สด 10 คน ผู้ประกอบการร้านขายไก่สด 5 คน  และบุคคล
ทั่วไป 15 คนดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. เกณฑ์

ประเมิน 
1.ด้านการท างานของแอปพลิเคชัน 
1.1 ระบบมีการท างานที่ถูกต้อง  4.00 0.74 มาก 
1.2 ระบบมีการท างานที่รวดเร็ว 3.30 0.70 ปาน

กลาง 
1.3 ระบบมีการจัดหมวดหมู่ที่ถูกต้อง 4.00 0.74 มาก 
1.4 ข้อมลูของระบบมีความน่าเชือ่ถือ 4.00 0.74 มาก 
1.5 ระบบมีการท างานที่สเถยีร 3.50 0.64 มาก 
1.6 ระบบสามารถค านวณได้ถูกต้อง 3.50 0.64 มาก 
1.7 สามารถน าข้อมลูทีไ่ด้จากการค านวณมา
แสดงได้ถูกต้อง 

4.00 0.74 มาก 

2.ด้านความพึงพอใจตอ่แอปพลิเคชัน 
2.1 ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย 4.00 0.74 มาก 
 2.2 สีพื้นหลังและหน้าจอมีความเหมาะสม 4.00 0.74 มาก 
 2.3 ขนาดตัวอักษรมคีวามเหมาะสม 3.00 0.64 ปาน

กลาง 
 2.4 ระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 4.00 0.74 มาก 
 2.5 ระบบมีความยืดยุน่ในการใช้งาน 3.50 0.64 มาก 
 2.6 ระบบมีประโยชนต์่อผู้ใช้งานและ
ประหยัดเวลา 

4.00 0.74 มาก 

รวม 3.75 0.34 มาก 
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ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวม มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75  คิดเป็นร้อยละ 75.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.34 ซึ่งมีความหมายทางสถิติจัดอยู่ในความพึง
พอใจระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกกลุ่มตามรายด้าน เรียงล าดับ
คะแนนจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) ด้านการท างาน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 
3.78 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.63 จัดอยู่ในระดับมาก 2) 
ด้านความพึงพอใจของระบบ มีคะแนนเฉลี่ยที่  3.71 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.61 จัดอยู่ในระดับมาก  

 
5. บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
เว็บแอปพลิเคชันร้านขายไก่สด ใช้ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle :SDLC) โ ดย ใ ช้ แ ผนภาพ 
DFD Diagram และ ER Diagram เครื่องมือที่ใช้พัฒนาคือ Visual 
Studio Code ภาษา PHP ร่วมกับ Bootstrap Framework และ
ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75 คิดเป็นร้อยละ 75.00 มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.34 ซึ่งมีความหมายทางสถิติจัดอยู่
ในความพึงพอใจระดับมาก 

ระบบแบ่งสิทธิ์การเข้าใช้งานเป็นสองส่วน ได้แก่ สมาชิก 
และผู้ดูแลระบบ ส าหรับผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบราคา
กลางของสินค้า และช าระเงินได้ ส่วนของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของ
ร้าน จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและจัดการข้อมูลทั้งหมดในระบบ 
สามารถดูแผนที่ในการเดินทางเพื่อส่งสินค้าได้  เว็บแอปพลิเคชัน
ร้านขายไก่สดสามารถท างานได้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ สามารถแสดงผลให้เหมาะสมกับหน้าจอขนาดต่างๆ ระบบมี
ประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริง 
5.2  ข้อจ ากัด 

5.2.1  ระบบควรอนุญาตให้ผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สามารถเข้าชมรายการสินค้าได้ 

5.2.2  ลูกค้ายังไม่สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อจากระบบได้ 
 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชันท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรพัฒนา
เพิ่มเติมดังนี้ 

5.3.1 ระบบควรพัฒนาให้ผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สามารถเข้าชมรายการสินค้าได้เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกซื้อสินค้า 

5.3.2 ระบบควรให้ลูกค้าสามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อเพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐานได้ 
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Baby Health Application Development for New Parents on 
Android Operating System  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชัน 
เบบี้ เฮลท์ ส าหรับพ่อแม่มือใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
โดยการพัฒนานี้ได้ใช้โปรแกรม Android Studio ในการสร้าง
ระบบในรูปแบบแอปพลิเคชัน และได้น าหลักการพัฒนาระบบ
แบบ SDLC (System Development Life Cycle) มาใช้ เพื่ อ
วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แอปพลิเคชัน เบบี้  เฮลท์ สามารถน ามาพัฒนาเพื่อใช้กับ
ระบบปฏิบัติการ Android บนมือถือและแท็บแล็ตได้ และพัฒนา
ระบบขึ้นให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผู้สนใจสามารถ
น าไปพัฒนาต่อได้  

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, พ่อแม่มือใหม,่ แอนดรอยด ์

ABSTRACT 
The purpose of this research to study and develop the 
baby health application for new parents. On the 
android operating system and to assess the 
performance of a baby health application. By this 
development, using android studio program to create 
the system in the form of an application and 
introduced the SDLC (System Development Life Cycle). 
Used to analyze system design and development the 
research instruments are baby health applications that 
can be developed for use with the android mobile and 

tablet operating systems and develop the system to 
meet the needs of users by interested parties can be 
further developed. 

Keywords: application, new parents,  android 

1. บทน า
ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะในด้านเครื่องมือสื่อสารหรือที่หลาย ๆ คน 
เรียกว่าสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เทคโนโลยีเหล่านี้ เข้ามามี
บทบาทในการด าเนินชีวิตของคนเราอย่างมากจนเทคโนโลยี
เหล่านี้กลายเป็นปัจจัยที่ 6 ต่อการด าเนินชีวิต ในยุคปัจจุบันวิธี
เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่และสังคมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน 
และต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ นักวิชาการและจิตเวชเด็กชี้ว่า
ช่วงขวบปีแรกของลูกเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่พ่อแม่ควรให้ความ
รัก คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพราะว่าช่วงขวบปีแรก เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงหรือการเจริญเติบโตเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ของ
ทารก โดยเริ่มตั้ งแต่แรกคลอดจนถึงช่วงที่ เริ่มเดินได้  ซึ่ ง
ครอบคลุมช่วงเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน ทารกเปลี่ยนแปลงทาง
พัฒนาการทุกเดือน โดยพัฒนาการของทารกจะเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของแต่ละคน ทารกบางคนอาจพูดค า
แรกได้เมื่ออายุ 8 เดือน ในขณะที่ทารกคนอื่นจะเริ่มพูดเมื่ออายุ
ครบ 1 ขวบ ทั้งนี้ พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของทารกแบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางสติปัญญา

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………… 
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และภาษา และพัฒนาการด้านสังคม ช่วงวัย 3 ปีแรกของชีวิต
เด็กเป็นรากฐานที่ส าคัญของสุขภาพในทุกมิติต่อช่วงชีวิตที่เหลือ
ของเด็ก เป็นระยะที่เด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายของพัฒนาการในทุก ๆ ด้านจะเห็นได้
ว่าสัดส่วนร่างกายเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้ง
น้ าหนักและส่วนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นรอบศีรษะซึ่งบ่งบอก
ถึงการเติบโตของสมองของเด็กและจากเดิมที่เด็กยังท าอะไรเอง
ไม่ได้ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ทั้งหมดในการด ารงชีวิต เด็กสามารถ
เคลื่อนไหวได้เอง หยิบอาหารกินเอง ดื่มนมเอง ชี้บอกความ
ต้องการ พูดสื่อสารอย่างง่าย ๆ ได้แก้ปัญหาเล็กน้อยด้วยตัวเอง
ได้ ในปัจจุบันพ่อแม่มือใหม่คือการได้ลูกคนแรก เมื่อมีสมาชิก
เพิ่มขึ้นสิ่ งที่พ่อแม่จะต้องพบเจอคือปัญหาในการเลี้ยงลูก
โดยเฉพาะเรื่องของเวลา เด็กอ่อนเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กขวบปีแรก ยิ่งพ่อแม่ให้เวลากับลูก
มากเท่าไหร่ แนวโน้มที่โตไปเป็นเด็กที่มีคุณภาพยิ่งมากเท่านั้น 
ดังนั้นพ่อแม่ต้องบริหารจัดการเวลาท างานและกิจกรรมอื่น ๆ ให้
ดี เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่สุด ซึ่งบางครอบครัวก็
อาจให้คุณย่า คุณยาย หรือญาติพี่น้องช่วยเลี้ยง ในปัจจุบันมีแอป
พลิเคชันส าหรับการติดตามพัฒนาการของเด็กแรกเกิด 0–3 ขวบ 
จ านวนมาก โดยส่วนมากเป็นมากเป็นแอปพลิ เคชันของ
ผลิตภัณฑ์สินค้าส าหรับเด็ก เช่น นมอาหารเสริมเป็นต้นซึ่งจะ
แอบแฟงไปด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทผู้ผลิต
แอปพลิเคชัน โดยไม่ค านึงถึงความต้องการในการใช้งานจริงของ
ผู้ใช้ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ าสมัยในปัจจุบันท าให้พ่อแม่
มือใหม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสื่อต่างๆ ทางมือถือ
ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเค
ชัน เบบี้ เฮลท์ ส าหรับพ่อแม่มือใหม่บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เพื่อรองรับพ่อแม่มือใหม่และแก้ปัญหาการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์สินค้าภายในแอปพลิเคชันของตนเอง 
โดยการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับพัฒนาการช่วงอายุส าหรับเด็กแรก
เกิด 0–3 ขวบ แนะน าการเลี้ยงลูกให้สอดคล้องกับช่วงอายุ 
แนะน าสุขภาพเกี่ยวกับเด็ก โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย เคล็ด
ลับการเลี้ยงลูก และยังสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
บันทึกการให้นม บันทึกการขับถ่ายลูก รวมถึงบันทึกฟัน โดย
พัฒนาด้วยเครื่องมือ Android Studio และประมวลผลบน
ระบบปฏิบัติการ Windows และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

เพื่อเข้าใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชัน เบบี้ เฮลท์ ส าหรับพ่อแม่
มือใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ด้านผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

1) สามารถ Login เข้าใช้งานได้
2) สามารถลงทะเบียนเพื่อท าการสมัครสมาชิก โดย

ข้อมูลส่วนตัวได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เพศ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และ
รหัสผ่าน 

3) สามารถรีเซตรหัสผ่านได้ โดยระบบจะส่งรหัสผ่าน
มาให้สมาชิกผ่านช่องทางอีเมล 

4) สามารถบันทึก เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลลูก
และรูปภาพโปรไฟล์ได้ 
3.2 ด้านหน้ารูปแบบหน้าจอหลัก 

1) สามารถคลิกเลือกเมนูหลัก ได้แก่ เมนูพัฒนาการ
ช่วงอายุ สุขภาพลูก โภชนาการ และเมนูเคล็ดลับการเลี้ยงลูก 

2) สามารถคลิกเลือกเมนูแถบด้านล่าง ได้แก่ เมนู
เครื่องมือลัด Home และ เมนูวีดีโอแนะน า 

3) สามารถคลิกเลือกเมนูตั้งค่า (Settings) ได้แก่ เมนู
ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลลูก วิธีการเข้าใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน 
เกี่ยวกับเรา และเมนูออกระบบ 
3.3 ด้านเนื้อหาภายในเมนู   

1) สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการต่าง ๆ ในแต่
ละช่วงอายุของลูกและสามารถคลิกบันทึกได้ 

2) สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพลูกในแต่ละช่วง
วัย 

3) สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการในแต่ละช่วง
วัย 

4) สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเคล็ดลับการเลี้ยงลูกใน
แต่ละช่วงวัย 

5) สามารถแสดงเครื่องมือคุณแม่ ภายในเครื่องมือลัดมี
เมนูย่อย ได้แก่ บันทึกการให้นม บันทึกการขับถ่ายลูก และ
บันทึกฟัน 
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4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1) พัฒนาการทารกแรกเกิด 0-3 ขวบ เป็นวัยที่ส าคัญ
ที่สุดในการวางรากฐานส าคัญต่างๆในทุกๆด้าน เป็นช่วงวัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คุณพ่อคุณแม่จึงต้องให้ความส าคัญ
และติดตามพร้อมทั้งกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย 
พัฒนาการทางด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์และสติปัญญา พัฒนาการด้านภาษาและการพูด
สื่อสารของลูกน้อย เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมของช่วงวัย จะท า
ให้การเลี้ยงดูในวัยต่อมาง่ายยิ่งขึ้น [1] 

2) พ่อมือใหม่ คือการได้ลูกคนแรกเมื่อมีสมาชิกใหม่เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ซึ่งหลังจากที่คุณแม่ต้องอุ้มท้องมา
นานถึง 9 เดือน พอคลอดเจ้าตัวน้อยออกมาก็ยังต้องคอยให้นม
ทั้งกลางวัน กลางคืน จนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน ช่วงขวบปีแรก
ของลูกเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่พ่อแม่ควรให้ความรัก คอยดูแลเอา
ใจใส่อย่างใกล้ชิด เพราะว่าช่วงขวบปีแรกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
หรือการเจริญเติบโตเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ของทารก โดยเริ่มตั้งแต่
แรกคลอดจนถึงช่วงที่เริ่มเดินได้ ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาทั้งสิ้น 12 
เดือน ในปัจจุบันพ่อแม่มือใหม่ มักมีปัญหาในการเลี้ยงลูก
โดยเฉพาะเรื่องของเวลาเด็กอ่อนเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กขวบปีแรก ยิ่งพ่อแม่ให้เวลากับลูกมาก
เท่าไหร่ แนวโน้มที่ลูกก็โตไปเป็นเด็กที่มีคุณภาพยิ่งมากเท่านั้น 
ดังนั้น พ่อแม่ต้องบริหารจัดการเวลาท างานและกิจกรรมอื่น ๆ 
เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่สุดเมื่อผ่านไปแล้วไม่
สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก ซึ่งบางครอบครัวก็อาจให้คุณย่า คุณ
ยาย หรือญาติพี่น้องช่วยเลี้ยง [2] 

3) Android Studio ซึ่งเป็น IDE Tool จาก Google
ไว้พัฒนา Android ส าหรับ Android Studio เป็น IDE Tools 
ล่าสุดจาก Google ไว้พัฒนาโปรแกรม Android โดยเฉพาะ การ
พัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานมาจาก InteliJ IDEA คล้าย ๆ กับการ
ท า ง า น ข อ ง  Eclipse แ ล ะ  Android ADT Plugin โ ด ย
วัตถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องการพัฒนาเครื่องมือ 
IDE ที่สามารถพัฒนา App บน Android ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ GUI ที่ช่วยให้สามารถ Preview ตัว 
App มุมมองที่แตกต่างกันบน Smart Phone แต่ล่ะรุ่น สามารถ
แสดงผลบางอย่างได้ทันที โดนไม่ต้องท าการรัน App บน 
Emulator รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของความเร็วของ 

Emulator ที่ยังเจอปัญหากันอยู่ในปัจจุบัน การเขียน Android 
บน Android Studio จะมีขั้นตอนอยู่  2 ขั้นตอนก็คือ ติดตั้ง 
Java SDK และดาวน์ โหลด Android Studio มาติดตั้ งก็ จะ
สามารถใช้งานได้ทันที โดยที่เราไม่ต้องท าการติดตั้ง Android 
ADT Plugin แต่อย่างใด ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการติดตั้งเครื่องมือ   
ต่าง ๆ ได ้[3] 

 4 )  ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  SDLC (System 
Development Life Cycle) เป็นการด าเนินการตามขั้นตอน
หรือกระบวนการต่าง ๆ ที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการเงิน เพื่อสร้างระบบงานคอมพิวเตอร์ให้
ท างานเป็นไปตามที่ต้องการ ความส าคัญระบบสารสนเทศ
ทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายวงจรนี้จะเป็น
ขั้นตอน ที่เป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้
งานได้ [4] 

5) MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่
พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้
ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้
ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นท างานร่วมกับ
เครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์
ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา PHP 
ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับ
โปรแกรมประยุกต์ เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา 
หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถ
ท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบ
ฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท  (Open Source) ที่ถูกน าไปใช้งาน  
มากที่สุด [5] 

6) พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะ
เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส 
ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา 
ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อ
การเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์
สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว [6] 

7) ภาษาจาวา ( Java Language) คือ ภาษาที่ถู ก
พัฒนาขึ้นโดยบริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems 
Inc.) เป็นภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง มีลักษณะ
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สนับสนุน   การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ  (OOP : Object-
Oriented Programming) ที่ชัดเจน โปรแกรมต่าง ๆ ถูกสร้าง
ภายใน class โปรแกรมเหล่านั้นถูกเรียกว่า method หรือ 
behavior โดยปกติจะเรียกแต่ละคลาสว่าวัตถุ โดยแต่ละวัตถุมี
พฤติกรรมมากมาย โปรแกรมที่สมบูรณ์จะเกิดจากหลายวัตถุ 
หรือหลายคลาสมารวมกัน โดยแต่ละคลาสจะมีเมทธอด หรือ
พฤติกรรมแตกต่าง  กันไป [7] 
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัยส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้
ศึกษางานวิจัยเรื่องกรมอนามัยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2560 พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง บิดา มารดา หรือ ผู้เลี้ยงดูเด็กอย่างน้อย 6 เดือนอย่าง
ต่อเนื่อง และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึงอายุ5 ปี  11 
เดือน 29 วัน จ านวน 10,053 คน สุ่มตัวอย่างแบบ Stratified 
Three-stage Sampling วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนาวิ
เคาระห์ปัจจัยสถิติ Multiple Logistic Analysis ผลการศึกษา : 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรวมทุกด้าน ร้อยละ 67.5 เมื่อ
จ าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า เด็กอายุ 0-2 ปี มีพัฒนาสมวัยรวมทุก
ด้าน ร้อยละ 76.80 เด็กอายุ 3-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยรวมทุก
ด้าน ร้อยละ 58.00 เมื่อจ าแนกตาม รายด้าน พบว่าด้าน
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ร้อยละ 94.8 ด้านสังคมและการช่วยเหลือ
ตนเอง ร้อยละ 92.10 ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ร้อยละ 90.4 และ
ด้านภาษาและการใช้ภาษา ร้อยละ 79.4 เมื่อเปรียบเทียบกับผล
การส ารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย 6 ครั้ง ปีพ.ศ.2442 , 2447, 
2550, 2553, 2557 และ 2560 พบว่า สถานการณ์พัฒนาการ
สมวัยเด็กปฐมวัยยังคงที่และมีแนวโน้ม ลดลง ที่ร้อยละ 71.7 , 
72.0, 67.7, 73.4, 72.0 และ 67.5 ตามล าดับ [8] 

 อัจฉราพร ปิติพัฒน์ และคณะ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
การวิจัยแบบบรรยายเชิงหาความสัมพันธ์ การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ 
การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้สมรรถนะตนเองกับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของผู้ดูแลเด็กวัย 
เตาะแตะ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะ ต าบลนางาม 
อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จ านวน 133 ราย โดย วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน-
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ จ านวน 79 ข้อ มีค่าความ เชื่อมั่น
เท่ากับ .87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ประโยชน์ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมการเจริญ เติบโตและพัฒนาการของผู้ดู แลเด็กวัย
เตาะแตะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=.561, p) [9] 

 ชฎาภรณ์ ชื่นตา และคณะ  ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณา
การ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดยโสธร การวิจัยครั้งนี้  มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบ บูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาสถานการณ์การ
ด าเนินงานและ สภาพปัญหา 2) สังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็ก 3) ทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3 แห่ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย 120 คน อายุอยู่ในช่วง 25 – 60 เดือน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็น ผู้ใช้รูปแบบคือ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
9 คน มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน 120 คน อาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ า หมู่บ้าน (อสม.) 20 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
3 คน และ 4) ประเมินผลการทดลองพบว่า หลังทดลองผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถกระตุ้น พัฒนาการด้านที่สงสัยล่าช้าในเด็กกลุ่ม
ที่สงสัยล่าช้าในระยะเวลา 1 เดือน และ 2 เดือน ท าให้พัฒนาการ
สมวัย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39.2 เป็นร้อยละ 85.0 และร้อยละ 
96.7 ค้นพบเด็กพัฒนาการล่าช้าส่งพบแพทย์ร้อยละ 3.3 ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกคนให้สมวัยและเกินช่วงวัยเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 
39.2 และ 7.5 เป็นร้อยละ 78.9 และร้อยละ 39.4 [10] 

5. วิธีด าเนินการวิจัย
ในการออกแบบและการพัฒนาแอปพลิเคชันเบบี้ เฮทล์ ส าหรับ
พ่อแม่มือใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยได้วางแผน
ด าเนินการตามวิธีการวงจรพัฒนาระบบ SDLC โดยแบ่งขั้นตอน
การด าเนินงานดังนี้  
5.1 การก าหนดปัญหา    

1) การเก็บรวบรวมข้อมูล การท าวิจัยได้เริ่มต้นด้วย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากคู่มือเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก เอกสาร
งานวิจัย  ต่าง ๆ  โดยการน าวิจัยเดิมมาท าการพัฒาต่อ เพื่อให้
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ทราบถึงปัญหาของกระบวนการท างานเดิมและน ามาปรับปรุง
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2) ปัญหาของกระบวนการท างานเดิม พ่อแม่มือใหม่ มี
ปัญหาในการเลี้ยงลูกและการดูแลลูกเพราะว่ายังไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกและมีปัญหาในเรื่องของเวลาเด็ก
อ่อนเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กขวบ
ปีแรก ยิ่งพ่อแม่ให้เวลากับลูกมาก พ่อแม่ต้องบริหารจัดการเวลา
ท างานและกิจกรรมอื่นๆ ให้ดี เพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่
ส าคัญที่สุด ซ่ึงบางครอบครัวก็อาจให้ญาติ พี่น้องช่วยเลี้ยง 
5.2 การวิเคราะห์ 

1) การจัดการข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลที่บันทึก
ยังอยู่ในรูปของเอกสาร ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย 

2) การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระเบียบ
3) การด าเนินล่าช้าไม่มีการวางแผนการรองรับอนาคต
4) ไม่มีเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนภูมก้างปลา วิเคราะห์กระบวนการท างานเดิม 

5.3 การออกแบบงานหรือ Flowchart 

ภาพที่ 2 Flowchart ขั้นตอนการท างานของแอปพลิเคชัน 
เบบี้ เฮลท ์

5.3 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

ภาพที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 ขั้นตอนการท างานของ 
แอปพลิเคชันเบบี้ เฮลท์ 
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5.4 ER-Model (Entity–Relationship Model) 

ภาพที่ 4 ER-Model แอปพลิเคชัน เบบี้ เฮลท์ 

6. ผลการด าเนินงาน
จากวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน เบบี้ 
เฮลท์ ส าหรับพ่อแม่มือใหม่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ผล
จากการออกแบบและพัฒนาดังนี้ 

ภาพที่ 5 หน้าจอการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน เบบี้ เฮลท์ 

ภาพที่ 6 หน้าจอ Login เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน เบบี้ เฮลท์   

ภาพที่ 7 หน้าจอหลักแอปพลิเคชัน เบบี้ เฮลท์ 
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ภาพที่ 8 หน้าจอพัฒนาการช่วงอายุ 

ภาพที่ 9 หน้าจอสุขภาพแม่และเด็ก 

ภาพที่ 10 หน้าจอโภชนาการ 

ภาพที่ 11 หน้าจอเคล็ดลับการเลี้ยงลูก 

ภาพที่ 12 หน้าจอเครื่องมือคุณแม่ 

ภาพที่ 13 หน้าจอบันทึกการให้นม 
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ภาพที่ 14 หน้าจอตรวจสุขภาพอุจจาระลูก 

ภาพที่ 15 หน้าจอบันทึกฟัน 

ภาพที่ 16 หน้าจอข้อมูลส่วนตัว 

ภาพที่ 17 หน้าจอข้อมูลลูก 

ภาพที่ 18 หน้าจอการตั้งค่าแอปพลิเคชัน เบบี้ เฮลท ์

ภาพที่ 19 หน้าจอรีเซตรหัสผ่าน 
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7. สรุปผลการด าเนินงาน
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน เบบี้  เฮลท์ 
ส าหรับพ่อแม่มือใหม่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย
งานวิจัยนี้ได้มีการน าขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาการใช้งาน
ของแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาการดูแลพัฒนาการช่วงอายุ
ของเด็กแรกเกิด 0–3 ขวบ โดยพ่อแม่มือใหม่ที่ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อ
รองรับพ่อแม่มือใหม่และแก้ปัญหาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ผลิตภัณฑ์สินค้าภายในแอปพลิเคชันของตนเอง โดยการให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับพัฒนาการช่วงอายุส าหรับเด็กแรกเกิด 0–3 
ขวบ แนะน าการเลี้ยงลูกให้สอดคล้องกับช่วงอายุ แนะน าสุขภาพ
เกี่ยวกับเด็ก โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย เคล็ดลับการเลี้ยงลูก 
และยังสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบันทึกการให้นม 
บันทึกอุจจาระลูก รวมถึงบันทึกฟัน โดยพัฒนาด้วยเครื่องมือ 
Android Studio แล ะป ระ ม วล ผล บน ระ บ บป ฏิ บั ติ ก า ร 
Windows และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

8. ข้อเสนอแนะ
1) แอปพลิเคชันมีความแตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในส่วน
ของการบันทึกอุจจาระลูกสามารถอัปโหลดรูปภาพได้ 
2) งานวิจัยนี้สามารถน าไปพัฒนาต่อได้ในส่วนของการติดตาม
พัฒนาการเด็กที่มีอายุมากกว่า 3 ขวบ ได้ 
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ระบบท ำนำยระดับควำมหวำนของอ้อยผ่ำนอุปกรณ์มือถือ 
The Cane Sweetness Forecasting System on Mobile Phone

*เบญญำภำ  จันทันโอ1 และ เทวิน ธนะวงษ์1

1ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
Emails: benyaphac59@email.nu.ac.th, tawint@nu.ac.th  

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบ
ท านายระดับความหวานของอ้อยผ่านอุปกรณ์มือถือ ซึ่งเริ่มจาก
การรวบรวมรูปภาพของอ้อยและใช้เครื่อง Refractometer วัด
ระดับความหวานของอ้อย จากนั้นน ารูปภาพไปวิเคราะห์โดยผ่าน
กระบวนการโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเพื่อสร้าง
เป็นโมเดล น าไปพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา Python, 
CSS และ HTML และน า Bootstrap เข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้เว็บ
แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ 
หรือรองรับอุปกรณ์ได้ทั้งหมด โดยเว็บแอปพลิเคชันจะท าการ
เรียกใช้โมเดลผ่านชุดค าสั่งเพื่อวิเคราะห์ระดับความหวานของ
อ้อยจากภาพถ่ายของอ้อย 

ค ำส ำคัญ:  การประมวลผลภาพ, โครงข่าย 
      ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน,การพยากรณ์ความ 
      หวานของอ้อย   

ABSTRACT 
This research aims to develop a web app application 
system to predict the level of sweetness of cane 
through mobile devices. This photo from the collection 
and use of sugarcane refractometer Measuring the level 
of sweetness of cane. Then, the image analysis process 
by artificial neural network model to create a 
convolution model. To develop a Web application is 
available in the language Python, CSS and HTML and 
Bootstrap to help to make web apps can be used on 
computers or mobile devices at all. The Web 

application is available to run the model through a set 
of instructions to analyze the sweet cane from a photo 
of a cane.  

Keywords: Image processing, Convolutional Neural 
    Network, Forecasting sweetness sugarcane 

1. บทน ำ
ในปัจจุบันอ้อยเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีผลต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยท าให้มีการส่งออกอ้อยมาแปรรูปเป็นน้ าตาลทราย
เพื่อใช้ในการบริโภค ประเทศไทยมีการผลิตน้ าตาลทรายเพื่อ
ส่งออกเป็นจ านวนมากจึงท าให้เกษตรกรสนใจปลูกอ้อยมากขึ้น 

ส าหรับระดับความหวานของอ้อยเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการส่ง
อ้อยเข้าโรงงาน นอกจากนี้ระดับความหวานของอ้อยยังเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญต่อจ านวนเงินจากการส่งอ้อยไปโรงงานอีกด้วย 
การที่เกษตรกรจะได้จ านวนเงินจากการส่งอ้อยไปโรงงานจะมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือปริมาณน้ าหนักของผลผลิตอ้อยและระดับ
ความหวานของอ้อย อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ทราบค่าของระดับความหวานของอ้อยได้ เนื่องจากเครื่องวัด
ความหวาน  Refractometer มีราคาค่อนข้ างสู งจึ งท า ให้
เกษตรกรไม่สามารถซื้อและทราบค่าของระดับความหวานของ
อ้อย ได้  ดั งนั้ นผู้ วิ จั ยจึ ง ได้ จั ดน า เทค โน โลยี ด้ าน  Image 
Processing เพื่ อ ช่ ว ย ในการประมวลผลภาพ ใช้ เทคนิ ค 
Convolutional Neural Network ในด้านการเรียกใช้ข้อมูล
ต่างๆ  มีการเปลี่ยนข้อมูลจาก Input ให้อยู่ในรูป Output ซึ่งจะ
มีความคล้ายคลึงกับสมองของมนุษย์ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์
หาความหวานจากภาพถ่ายน าไปสู่การพัฒนาระบบท านายระดับ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 
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ความหวานของอ้อย เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบถึงระดับความ
หวานของอ้อยได้อย่างรวดเร็ว 

2. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 อ้อยพันธุ์เคพีเค 98-51  
อ้อยพันธุ์เคพีเค 98-51 เป็นอ้อยลูกผสมสายพันธุ์ไทยที่ได้จาก
การผสมระหว่างอ้อยพันธุ์เค 84-200 X เค92-165 (พ่อ) ซึ่งได้
ผ่านการคัดเลือกที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล
ทรายภาคที่ 2 ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
ให้ผลเฉลี่ย 16-18 ตันต่อไร่ความหวาน 12-13 ซี.ซี.เอส มีอายุ
เก็บเกี่ยวท่ี 11-12 เดือน การเจริญเติบโตดี แตกกอมาก 
2.2 อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 
อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 เป็นอ้อยลูกผสมสายพันธุ์ไทยที่ได้จากการ
ผสมระหว่างอ้อยพันธุ์ 85-2-356 (แม่) X เค84-200 (พ่อ) ซึ่งได้
ผ่านการคัดเลือกที่ศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น 
กรมวิชาการเกษตร ให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย 12-22 ตันต่อไร่ ความ
หวาน 12-13 ซี.ซี.เอส มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 12 เดือน การเจริญโต
เร็ว สามารถไว้ตอได้ดี 
2.3 เครื่องวัดควำมหวำน (Refractometer) 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับวัดค่าความเข้มข้นของสารละลายหรือใช้
ตรวจสอบปริมาณน้ าตาลในของเหลวโดยอาศัยหลักการหักเห
ของแสง มีหน่วยวัดเป็น เปอร์เซ็นบริกซ์ (%Bix) น าน้ าตัวอย่าง
มาหยดลงบนแผ่นกระจก และประกบปิดด้วยเพลทพลาสติก 
จากนั้นยกอุปกรณ์ส่องดูโดยหันหาแสงสว่างเพื่อให้เห็นชนสเกล
ภายใน หลักการท างานภายในของอุปกรณ์ คือ ใช้การหักเหของ
แสงจากปริซึมเพื่ออ่านค่าในสเกล ซึ่งค่าการหักเหของแสงจะ
แปรเปลี่ยนไปตามปริมาณน้ าตาลที่อยู่ในของเหลว 

2.4 Image Processing 

การท าให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้น การก าจัดสัญญาณรบกวน
ออกจากภาพ การแบ่งส่วนของวัตถุที่เราสนใจออกมาจากภาพ 
เพื่อน าภาพวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด 
รูปร่าง และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุในภาพ จากนั้นเรา
สามารถน าข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และสร้างเป็น
ระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ
2.5 Convolutional Neural Network
โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน โดยที่ CNN จะจ าลองการ
มองเห็นของมนุษย์ที่มองพื้นที่เป็นที่ย่อยๆ และน ากลุ่มของพื้นที่

ย่อยๆมาผสานกัน เพื่อดูว่าสิ่งที่เห็นอยู่คืออะไร การมองพื้นที่ย่อย
ของมนุษย์จะมีการแยกคุณลักษณะ (feature) ของพื้นที่ย่อยนั้น 
เช่น ลายเส้น และการตัดกันของสี ซึ่งการที่มนุษย์รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้
เป็นเส้นตรงหรือสีตัดกัน เพราะมนุษย์ดูทั้งจุดที่สนใจและบริเวณ
รอบ ๆ ประกอบกัน แนวคิดของ CNN นั้นค่อนข้างเป็นแนวคิดที่
ดีมาก แต่สิ่งที่ซับซ้อนของมันคือระบบการค านวณที่สอดคล้อง
กับ Concept ของมันเองและต้องมีคณิตศาสตร์มารองรับ โดย
การค านวณตามแนวคิดนี้ใช้หลักการเดียวกันกับคอนโวลูชันเชิง
พื้ น ที่  ( Spatial Convolution) ใ นก า รท า ง า นด้ า น  Image 
Processing 
2.6 TensorFlow 
มีขนาดคฮาร์ดแวร์ขั้นต่ าส าหรับใช้งานด้วยเช่นกัน โดยแบ่งเป็น
ช่ ว ง ก า ร พั ฒ น า เ ป็ น ช่ ว ง ที่ ใ ห้ นั ก พั ฒ น า ส า ม า ร ถ
ฝึกฝน  Tensorflow ให้เก่งขึ้น โดยพัฒนาผ่านคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะช่วงการสรุปผล เมื่อการพัฒนาจบลง Tensorflow สามารถ
ท า ง าน ได้ หล ายแพลตฟอร์ มคอมพิ ว เ ตอ ร์ ตั้ ง โ ต๊ ะที่ ใ ช้
ระบบปฏิบัติการ Windows, macOS or Linux คลาวด์หรือเว็บ
เซอร์วสิ มือถือท้ัง iOS and Android 
2.7 Git และ Atom 
เป็นระบบควบคุมเวอร์ชันฟรีและโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อ
จัดการทุกอย่างตั้งแต่โครงการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มาก
ด้วยความเร็วและประสิทธิภาพ Git นั้นง่ายต่อการเรียนรู้และมี
รอยขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และ Atom พัฒนามาจาก 
เว็บไซต์ชื่อดัง GitHub ที่ช่วยกันร่วมพัฒนาและเปิดให้ใช้งานได้
ฟรีๆ สามารถใช้งาน โปรแกรมแก้ไขเขียนโค้ด Atom เปิดใช้งาน 
Project ของคุณ ช่วยให้คุณดูงานเขียนโค้ดของคุณได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้น หลังจากเขียนเสร็จแล้วก็สามารถ Preview ดูตัวอย่าง
ของค้ดที่ เขียนได้ เลยทันที  พร้อมแสดงผลและแก้ไขส่วน
ข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
2.8 Bootstrap 
ประกอบด้วยโครงสร้าง CSS , HTML และ JavaScript ที่ช่วย
ให้เราสามารถสร้างหน้าจอ User Interface ได้ง่าย สวยงาม 
และรวดเร็ว ลดเวลาในการที่จะมานั่งออกแบบ Design หน้าจอ 
layout หรือรายการ Element อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้า Form 
ทั้งหมด สามารถที่จะรองรับอุปกรณ์ทั้งหมดได้
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2.9 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตวงพร แก้วเชื้อ พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันวิ เคราะห์

ส้มเขียวหวานจากภาพถ่าย โดยใช้โมเดลในการจ าแนกข้อมูล 
โมเดลที่ใช้ คือ Keras ปรากฏว่าผลการทดสอบจากการเรียนรู้
ของระบบมีความแม่นย าถึง 92% ผลการทดสอบจากการใช้งาน
จริงมีความแม่นย าถึง 90% ท าให้ได้ระบบที่สามารถบอกความ
หวาน หรือ เปรี้ยวให้แก่ผู้ใช้ระบบได้ 

 ภาณุวัฒน์ ภู่เชย พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบวิเคราะห์
ชนิดวัชพืชด้วยวิธีการประมวลผลภาพ เริ่มจากการรวบรวมภาพ
ของวัชพืชในนาข้าว จากนั้นน าภาพไปวิ เคราะห์โดยผ่าน
กระบวนการโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการเพื่อสร้าง
เป็นโมเดล และพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อให้เว็บแอพพลิเคชั่น
สามารถทางานได้ทั้งบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค  
          ชมทิพ พรพนมชัย และคณะ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม 
MATLAB ผลการทดลองมีความถูกต้องแม่นย าร้อยละ 83.08 
โดยน าเทคนิคการประมวลผลภาพมาช่วยในการวัดความหวาน
ของผลไม้ซึ่ ง เทคนิคใหม่นี้จะให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่าการ
ประมวลผลด้วยปฏิกิริยาทางเคมี ผู้ ใช้งานระบบนี้ใช้กล้อง
ถ่ายภาพถ่ายรูปเนื้อผลไม้ที่ต้องการวัดความหวาก่อนจากนั้นใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลความหวานของผลไม้ด้วยวิธีการ
ประมวลผลภาพ 

กาญจนา กิระศักดิ์ และคณะ ได้ท าวิจัยด้วยเทคนิคเนียร์
อินฟราเรดสเปกตรัมโกปีแบบฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเพื่อน ามา
ค านวณค่า CCS โดยค่า CCS ค านวณมาจาก 3 ส่วนคือ ค่าโพล 
ค่าบริกซ์ วัดค่าโดยใช้เครื่องรีแฟกโตมิเตอร์และเปอร์เซ็นต์เส้นใย
อ้อยค่อนข้างมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน จึงได้น างานวิจัยที่ใช้
ประโยชน์จากเครื่อง NIR มาใช้ในการหาความหวานของอ้อย 

3. กำรด ำเนินกำรวิจัย
3.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปภาพของอ้อยจ านวน 1,440 
ภาพจากนั้นท าการวัดระดับความหวานของอ้อยด้วยเครื่อง 
Refractometer เพื่อให้ทราบระดับความหวานของอ้อย และท า
การแบ่งคลาสออกเป็น 3 คลาส คือ 

1) ความหวาน 0-5.99 ccs คือ ระดับความหวานน้อย

2) ความหวาน 6-9.99 ccs คือ ระดับความหวานปาน
กลาง 

3) ความหวานตั้งแต่ 10 ccs ขึ้นไป คือ ระดับความหวาน
มาก 
3.2 กำรสร้ำงโมเดลและกำรทดสอบ 

3.2.1 กำรสร้ำงโมเดล 

การสร้างโมเดลหรือการ train ข้อมูลรูปภาพท าเพื่อสร้างโมเดล
และหาเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่น า
โมเดลที่ได้ไปพัฒนาระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชัน 

ภำพที่ 1 กระบวนการท างานของการ Train 

3.2 กำรทดสอบโมเดล 
การทดสอบโมเดลเพื่อที่จะได้ทราบความถูกต้องของโมเดล 

ภำพที่ 2 กระบวนการท างานของการ test 

3.3 กำรออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
1) ท าการเรียกโมเดลมาใช้ในเว็บแอปพลิเคชัน

  ภำพที่ 3 ค าสั่งการเรียกใช้โมเดล 

2) ใช้ Flask ในการเขียนโปรแกรมรวมกับ HTML

ภำพที่ 4 ใช้ Flask รวมกับ HTML 
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3) ก าหนดให้ขอบเขตของรูปภาพ พร้อมค าตอบหน้าเว็บ
แอปพลิเคชันโดย HTML 

ภำพที่ 5 ค าสั่งแสดงค าตอบหน้าเว็บแอปพลิเคชัน 

4) ก าหนดให้ระบบเว็บแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ภำพที่ 6 ค าสั่งการใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที ่

3.4 กำรท ำงำนของเว็บแอปพลิเคชัน    
การท างานของระบบนั้นผู้ใช้ท าการถ่ายรูปอ้อยที่ต้องการทราบ
ระดับความหวานแล้วระบบจะท าการประมวลผลภาพ เมื่อ
ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยจะแสดงค าตอบระดับความหวานของ
อ้อย 

ภำพที่ 7 ขั้นตอนการท างานของเว็บแอปพลิเคชัน 

ขั้นตอนในกำรใช้เว็บแอปพลิเคชัน 
1) อัปโหลดรูปภาพของอ้อยที่ต้องการทราบระดับความหวาน
2) อัปโหลดไฟล์รูปภาพ jpeg (.jpg)
3) ระยะห่างจากกล้องถึงอ้อยห่างกันประมาณ 10-15 ซม.
และ 20-25 ซม. 
4) ให้อ้อยอยู่ต าแหน่งกลางภาพและมีกระดาษสีขาวเป็นพื้น
หลังของรูปภาพ 
5) เมื่ออัปโหลดรูปภาพเรียบร้อยแล้วให้ท าการวิเคราะห์ผล
6) จะได้ค าตอบที่ต้องการทราบคือระดับความหวานของอ้อย

4. ผลกำรทดลอง
4.1 ผลกำรพัฒนำงำนวิจัย 
การเลือกใช้ข้อมูลที่ได้จากการ train ข้อมูลเพื่อทราบค่าความ
ถูกต้องที่มากที่สุด จึงเลือกรูปแบบข้อมูลที่ 3 แยกเฉพาะระดับ
ความหวานของอ้อยมาพัฒนาเป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันในการ

ทดสอบเริ่มจากการถ่ายรูปอ้อย โดยพิจารณาจากระดับความ
หวานและสังเกตความแตกต่างของสีอ้อย และวัดค่าความหวาน
ด้วยเครื่อง Refractometer 

ตำรำง 1 รายละเอียดที่ได้จากการ train ข้อมูล 

รูปแบบข้อมูล ค่าความถูกต้อง 
1) แยกสายพันธุ์อ้อย แยกชนิด
ของอ้อย 

71.0% 

2) แยกสายพันธุ์อ้อย ไม่แยก
ชนิดของอ้อย 

80.0% 

3) แยกเฉพาะระดับความหวาน
ของอ้อย 

80.3% 

ตำรำง 2 รายละเอียดที่ได้จากการเก็บข้อมูล 

4.2 ผลของกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน 
4.2.1 เว็บแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ 

ภำพที่ 8 หน้าวิเคราะห์ผลบนคอมพิวเตอร์ 

อ้อย ระดับความหวาน ค่าความหวาน (ccs) 

ความหวานน้อย 5.65 

ความหวานน้อย 4.97 

ความหวานปาน
กลาง 

1.61 

ความหวานปาน
กลาง 

1.59 

ความหวานมาก 12.13 

ความหวานมาก 11.23 
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ภำพที่ 9 หน้าค าตอบของระบบบนคอมพิวเตอร์ 

4.2.2 เว็บแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ 

ภำพที่ 10 หน้าวิเคราะห์ผลบนโทรศัพท์ 

ภำพที่ 11 หน้าค าตอบของระบบบนโทรศัพท ์

4.3 วิเครำะห์และอภิปรำยผลกำรวิจัย 
จะท าการทดสอบรูปภาพอ้อย 2 แบบคือแบบที่มีระยะห่างจาก
กล้อง 10-15 เซนติเมตรและ 20-25 เซนติเมตร  ในการทดสอบ
ระยะห่างจากกล้อง 10-15 เซนติเมตร จะมีความถูกต้องและมี
ความแม่นย ามากกว่าที่มีระยะห่างจากกล้อง 20-25 เซนติเมตร 
เนื่องจากเมื่อมีการถ่ายรูปภาพอ้อยในระยะใกล้จะท าให้มีความ
คลาดเคลื่ อนน้อยและในการวิ เคราะห์ท านายผลก็จะมี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่า 

5. บทสรุป

งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาระดับความหวานของอ้อย โดยท าการ
ถ่ายรูปภาพเพื่อวิเคราะห์ผลใช้โมเดลในการจ าแนกข้อมูล ปรากฏ
ว่าผลการทดสอบจากการเรียนรู้ของระบบมีความแม่นย าถึง 
50.3%  ซึ่งที่ได้จากวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้ระบบที่สามารถบอกถึง
ระดับความหวานของอ้อยให้แก่ผู้ ใช้ระบบได้ ด้วยแนวคิด
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันจึงท าให้ได้ผลลัพธ์ที่
ใกล้ เคี ยงกับความเป็นจริ งที่ สุ ด  แต่ก็ อาจจะต้องอาศั ย
องค์ประกอบอื่น ๆ ในการพิจารณาด้วยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่
ดีท่ีสุด 
5.1 ข้อจ ำกัดของงำนวิจัย 
เว็บแอปพลิเคชันระบบท านายระดับความหวานของอ้อยผ่าน
อุปกรณ์มือถือมีข้อจ ากัดในด้านการวิเคราะห์ เนื่องจากเว็บแอป
พลิเคชันสามารถวิเคราะห์ได้เพียงระดับความหวานของอ้อย
เท่านั้น ไม่สามารถน าชนิดอื่นๆมาวิเคราะห์ได้ และพื้นหลังต้อง
เป็นสีขาว 
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ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ ร้านหมูกระทะชาละวัน
Decision Information System for Chalawan Thai BBQ Restaurant. 

*เจนภพ สิทธิโชติ1 และ ภาวินี อินทร์ทอง1

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
Emails: jenphop.s@psru.ac.th, pavinee.int@psru.ac.th  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสั่ง
อาหารบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ  2) เพื่อศึกษาการเลือกสั่งรายการ
อาหาร  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ แอปพลิเคชัน
ถูกพัฒนาขึ้นด้วย XML และ JAVA เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
และใช้ MySQL ส าหรับจัดการฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ ผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงวันที่ 2 ตุลาคม ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 
2562  และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ได้แอปคลิชันสั่งอาหารบุฟเฟ่ต์ที่
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร 2) ลูกค้าทุกกลุ่มช่วงอายุ
นิยมสั่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์  3)  การประเมินประสิทธิภาพ
ของแอปพลิเคชันจากผู้ใช้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
34.5  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0466 

ค ำส ำคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ , บุฟเฟ่ต์, การพัฒนา
ระบบสั่งอาหาร 

Abstract 
The purpose of this research were 1) to develop of 
application for ordering Buffet Thai BBQ 2 )  decision-
making of chose to food menu 3 ) to study satisfaction 
with the system of user. The development of 
application for ordering buffet on the android operating 
system was development with XML and JAVA as 
development tool MySQL as the database 
management system on server.  Data were collected 

from October 2, to October 8, 2019. Statistics used for 
data analysis included percentage, mean, standard 
deviation.  

The research found that 1) the mobile 
application ordering a buffet that supports the decision-
making of executives.  2) all age popular prefer to meat 
order 3 ) The result of efficiency evaluation from user 
showed that the overall efficiency level was strongly 
agree, the average was 3.45 and standard deviation was 
0.664 

Keywords: Decision Support System, Buffet, 
Development of food ordering system. 

1. บทน า
ในปี พ4ศ4 25.0  ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจเริ่มถดถอย และทรงตัว  
ท า ให้ธุ รกิจร้ านบุฟเฟ่ต์  เริ่ มได้ รับความนิยม เพิ่มมากขึ้น  
เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น จึงมีการ
เปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารซึ่งจะต้องมีทางเลือกใน
การรับประทานได้หลากหลาย โดยที่สามารถควบคุมงบประมาณ
ในแต่ละมื้อได้ อีกทั้งวิถีการด ารงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง  
ประชากรไทยในปัจจุบันมีการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ 
ไขมัน เพิ่มมากขึ้น โดยอาหารที่มีผู้บริโภคนิยมรับประทาน 
ร้อยละ 98480 คือ เนื้อสัตว์ [1] เอแบคโพล ได้ท าการส ารวจ
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารของคนกรุงเทพฯ ในปี พ4ศ4 2560
และสรุปประเภทอาหารที่คนนิยมรับประทานนอกบ้านใน
ปัจจุบัน [2] พบว่า อาหารบุฟเฟ่ต์เป็นรูปแบบลักษณะการ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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รับประทานอาหารที่คนไทยนิยม  ร้อยละ 62475 อีกทั้งลักษณะ
นิสัยของคนไทยที่มีการพบปะสังสรรค์ จึงท าให้ ร้านอาหาร
ประเภทบุฟเฟต์กลายเป็นธุรกิจยอดนิยมในช่วงเวลานี้ 

จังหวัดพิษณุโลก จัดเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า 
และการบริการ  อีกทั้ งยังมีโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า 
สถานศึกษา เป็นที่ตั้งหลักของเขตภาคเหนือตอนล่าง  ซึ่งมี
ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ เดินทางเข้ามาศึกษา ท าธุรกิจ พักผ่อน
ในวันหยุดสุดสัปดาห์  รวมถึงอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก 
รายงานข้อมูลสถิติประชากรที่อาศัยในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก 
18.,7.7 คน [3]  จึงมีการคาดการณ์เศรษฐกิจในปี พ4ศ4 2562 
ของจังหวัดจะมีการขยายตัวร้อยละ 249  ดัชนีการบริโภค 
ขยายตัว .43 ซึ่งปรับขึ้นจากปี พ4ศ4 2561 และเสถียรภาพ
เศรษฐกิจภายในจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเกณฑ์ปกติ  [4]  การ
เติบโตของธุรกิจร้านอาหารในปี พ4ศ4 2562 ของจังหวัดพิษณุโลก
มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากจ านวนร้านเปิด
ใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารไทย ร้าน
ก๋วยเตี๋ยว ร้านกาแฟ ร้านอาหารจานเดียว ร้านอาหารอีสาน และ
ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่มีการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง มีระดับราคาที่หลากหลายให้ได้เลือกรับบริการ 
แสดงให้ เห็นถึงการเจริญเติบโตของรูปแบบการบริ โภคที่
เปลี่ยนแปลงของประชากรในเขตจังหวัดพิษณุโลก  

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อทั้งตัวผู้บริโภค
และเจ้าของธุรกิจ หลายองค์กรน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ท าให้มีเกิดจัดเก็บข้อมูลมหาศาล 
จึงเกิดแนวคิดในการจัดการข้อมูลและน ามาช่วยในการวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและ
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงขึ้น จึงเกิดการน าระบบธุรกิจอัจฉริยะ
มาช่วยส าหรับการตัดสินใจให้ธุรกิจด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ระบบและมีความเป็นอัตโนมัติย่ิงขึ้น 

จากความส าคัญดั งกล่าว ผู้ วิ จั ยจึ ง เห็นว่ าควรมี
การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้บริโภคที่
เลือกรับประทานอาหารร้านบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ โดยน าข้อมูลมา
วิเคราะห์รูปแบบการเลือกบริโภคอาหารภายในร้านบุฟเฟ่ต์หมู
กระทะ เพื่อวางแผนด้านการตลาด การจัดการวัตถุดิบ และ
ความสัมพันธ์ของการเลือกรับประทานอาหาร ตามกลุ่มช่วงอายุ  

ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันการสั่งอาหารร้าน
บุฟเฟ่ตห์มูกระทะ 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
241 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการสั่งอาหารในร้านบุฟเฟ่ต์หมู
กระทะ 
242 เพื่อศึกษาการเลือกสั่งอาหารของลูกค้าที่มาบริโภคอาหารใน
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ และน าสารสนเทศที่ได้ไปใช้
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
243 เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันการสั่ง
อาหารร้านบุฟเฟ่ต์หมกูระทะ 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1) Android Studio
เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาโปรแกรม Android โดยเฉพาะ
ซึ่ งมีวัตถุประสงค์์ที่ จะต้องการพัฒนาเครื่ องมือ IDE ให้มี
ประสิทธิภาพ มากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ GUI ที่ช่วยให้
สามารถ Preview ตัว App ในมุมมองที่แตกต่างกันบน Smart 
Phone แต่ละรุ่น อีกทั้ง ยังสามารถแสดงผลบางอย่างได้ทันที
โดยไม่ต้องท าการรัน App บน Emulator [5] 
2) XML
Extensible Markup Language คื อภาษาที่ เ ป รี ยบ เส มื อน
เครื่องมือในการออกแบบและโครงสร้างของระบบ ถูกพัฒนา
ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลโดยทั้งข้อมูลและโครงสร้าง
จะอยู่ด้วยกัน ซึ่งต่างจากภาษา HTML ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้
ในการแสดงผลเพียงอย่างเดียว 
3) JAVA
เป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่นิยมน ามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
อย่างแพร่หลาย และเป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุซึ่งสามารถอีก
ทั้งยังน ามาพัฒนาแอปพลิเคชันของระบบ Android อีกด้วย 
.) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นระบบที่ช่วยในการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการจัดการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ 
การสร้างตัวแบบ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วย 
ผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจ 
ที่มี โครงสร้าง ไม่มี โครงสร้างแน่นอน หรือกึ่ ง โครงสร้าง 
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นอกจากนี้ระบบสนับสนุนอาจจะใช้กับบุคคลเดียว หรือช่วย 
สนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม [6] 
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ณัฐวุฒิ นะติ๊บ (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการจัดการ
ร้านยิวสปอร์ท จะพบว่าระบบการท างนภายในร้านมีความ
ผิดพลาดและขาดระเบียบในการปฏิบัติงาน เช่น การท างานเกิด
ความล่าช้า และผิดพลาดบ่อยครั้ง ในการท างานถ้าการท างานไม่
สัมพันธ์กันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ส่งผลกระทบต่อร้านและ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้ าน เพื่อให้ การท างานมี
ประสิทธิภาพจึงได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการท างาน 
ส่งผลให้การท างานมีความรวดเร็วและมีการท างานที่สัมพันธ์กัน 
ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อร้านมากขึ้น [7] 

4. กรอบแนวคิด

             

                               

         

          

       ,                                

                
     

           

                      

                      

                             

                    

               

           

     ,  ,                 
     

           

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการท างานของระบบ 

โดยจากภาพที่1 การท างานของระบบจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือ
ส่วนครัวกับส่วนของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกดูรายการ
อาหารและสั่งอาหาร ข้อมูลรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งจะถูกน ามา
เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล และจะถูกส่งไปยังส่วนการท างานของ
ห้องครัว 

5. ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันการสั่งอาหารในร้าน     
บุฟเฟ่ต์หมูกระทะ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเลือกรับประทานอาหาร
ประเภทต่าง ๆ ในร้านบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ และน าข้อมูลมาใช้
ส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจใจการวางแผนทางการตลาดให้กับ
ผู้บริหารร้านบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ ผู้วิจัยได้ศึกษาและด าเนินการ 
ดังนี้ 

5.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาที่พบ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาภาพปัญหาของทางร้านและความต้องการ
ของร้านที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถ
แก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นและปรับปรุงวิธีการท างานโดยใช้ระบบ
สารสนเทศอย่างชัดเจน 
5.2 การรวบรวมข้อมูล  
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้
ทดสอบ เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์
หมูกระทะชาละวัน ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 8 
ตุลาคม 2562 )ระยะเวลา 1 สัปดาห์)  ร้านหมูกระทะ บุฟเฟ่ต์ชา
ละวันแบ่งอาหารออกเป็น 3 ประเภท คือ อาหารประเภท
เนื้อสัตว์, อาหารทะเล และผัก  รวมรายการอาหาร 11 ชนิด  
ผู้วิจัยใช้มายเอสคิวแอลในการจัดการฐานข้อมูลทั้งหมดของร้าน
บุฟเฟ่ต์หมูกระทะชาละวัน  
5.3 ผังงานออกแบบระบบการท างาน 

เริ่ม

ลูกค้า

เริ่ม

ครัว

กรอกข้อมูลจ านวน
และช่วงอายุ

ส่ังอาหาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของอาหาร

รับรายการอาหาร

จัดเตรียมอาหาร

จัดส่งอาหาร

รับอาหาร

จบ

T

F

ภาพที่ 2 ผังงานการท างานของระบบ 

5.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน   
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการสั่งอาหารร้านบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ ซึ่งมี
การจัดแบ่งกลุ่มช่วงอายุของผู้ใช้แอปพลิเคชันโดยอ้างอิงข้อมูล
การจัดกลุ่มจากการเก็บข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ  ดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การจัดแบ่งกลุ่มตามช่วงวัยของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่ม ช่วงอายุ 

วัยเด็ก 6 – 1. ปี 
วัยรุ่น 15 – 2. ปี 

วัยท างาน 25 – 59 ปี 
วัยสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Android Studio เป็นเครื่องมือในการสร้าง 
แอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา XML และ Java  และใช้ MySQL 
ส าหรับจัดการฐานข้อมูล ใช้ XAMPP จ าลอง Web Server เพื่อ
ทดสอบก่อนน าไปใช้งานจริง 
5.5 การทดสอบระบบ   
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบทั้งโดยผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้งาน 
ในส่วนของผู้ใช้งานผู้วิจัยได้น าแอปพลิเคชันสั่งอาหารร้านบุฟเฟต์
ที่พัฒนาแล้วไปให้ผู้ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์หมูกระทะชาละ
วันส าหรับสั่งอาหารภายในร้าน        
5.6 การจัดเก็บข้อมูล   
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันสั่งอาหารร้านบุฟ
เฟ่ต์หมูไปให้ผู้ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์หมูกระทะชาละวัน
ส าหรับสั่งอาหารภายในร้าน ข้อมูลตัวแปรที่ผู้วิจัยจัดเก็บ คือ 
วันที่รับบริการ,  เวลาที่สั่งอาหาร, หมายเลขโต๊ะ, ช่วงอายุ, 
รายการอาหารที่สั่ง,ประเภทอาหารที่สั่ง 
5.7 น าสารสนเทศที่ได้จากการสรุปผล 
ผู้วิจัยได้น าสารสนเทศที่ได้รับจากการประมวลผลของแอปพลิเค
ชันสั่งอาหารร้านบุฟเฟ่ต์หมูกระทะไปใช้ส าหรับการวางแผน
จัดซื้อวัตถุดิบ และท าการตลาดกับกลุ่มช่วงอายุต่าง ๆ ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

6. สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับจัดเก็บข้อมูลการสั่งอาหาร
ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์หมูกระทะชาละวัน 
เพื่อน าข้อมูลไปประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสม
ส าหรับการน าไปใช้งาน แอปพลิเคชันมีการท างาน 2 ส่วน คือ 
ส่วนลูกค้า ส าหรับการเลือกสั่งรายการเมนูอาหาร และจ านวนที่
ต้องการ   และส่วนห้องครัว ส าหรับการจัดเตรียมอาหารตามเมนู
ที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งแอปพลิเคชันมีการใช้งานตามขั้นตอนและสรุป
ผลการวิจัย ดังนี้ 

6.1 จัดเก็บข้อมูลของลูกค้า 
แอปพลิเคชันจะจัดเก็บข้อมูลตามช่วงอายุของลูกค้าที่ใช้บริการ
ในโต๊ะที่ลูกค้านั่ง แสดงดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอการเลือกกลุ่มช่วงอายุของลูกค้าที่ใช้บริการ 

จากนั้นเมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลกลุ่มช่วงอายุที่นั่งโต๊ะอาหาร
เดียวกันส าหรับการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ และ
กดเมนูเปิดโต๊ะ ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลวันที่ และเวลาที่
ลูกค้าท าการสั่งอาหาร ณ ปัจจุบัน จากภาพที่ 1 ผู้วิจัยท าการ
จัดเก็บข้อมูลการสั่งอาหารของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหาร
บุฟเฟ่ต์หมูกระทะชาละวัน โดยท าการจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 
2 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2562  แสดงผลการจัดเก็บ
ข้อมูล ดังตารางที่  2  

ตารางที่ 2 ผู้ใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์หมูกระทะตามแบ่งกลุ่มช่วงอายุ 
ช่วงอายุ ร้อยละ 
6 – 1. ปี 9.33 
15 – 2. ปี 17.62 
25 – 59 ปี 66.84 
60 ปี ขึ้นไป 6.22 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์หมู
กระทะ ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 25 – 59 ปี หรืออยู่ในช่วงวัยท างาน 
และเมื่อเปรียบเทียบ ระหว่างกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มวัยท างาน 
เข้ามาใช้บริการร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์หมูกระทะมากกว่า
กลุ่มอายุอื่น คิดเป็นร้อยละ 6648. แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการ
บริโภคอาหาร  ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ ณภัทรชนม์ เรื่อง 
ภัยสุขภาพที่มากับหมูกระทะ ที่กล่าวถึงความนิยมของวัยท างาน
ในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ [8] 
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6.2 จัดเก็บข้อมูลการสั่งอาหารของลูกค้า 
ลูกค้าที่ใช้ใช้บริการในร้านบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ และเรียกใช้แอป
พลิเคชันสั่งอาหาร  สามารถเลือกรายการอาหารที่ต้องการ ซึ่งมี
อาหารรวมทั้งสิ้น 11 รายการ โดยแบ่งประเภท แสดงดังตารางที่ 
3 

ตารางที่ 3 ข้อมูลรายการอาหารแบ่งตามประเภท 
ประเภท รายการอาหาร 

เนื้อสัตว ์

สามชั้น 
สันนอก 
สันคอ 
หมูหมักนุ่ม 
ไก่ 

ทะเล 
ปลาดอลลี ่
กุ้ง 
ปูอัด 

ผัก 
ผักบุ้ง 
กระหล่ าปลี 
ผักกาดขาว 

ผู้วิจัยได้เขียนค าสั่งในแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถระบุจ านวน
รายการอาหารในแต่ละครั้ งได้ไม่เกิน 3 จาน เนื่องจากร้าน
ต้องการป้องกันการสั่งอาหารเกินบริโภคจนอาหารเหลือ หรือ
ป้องกันการผิดพลาดจากการระบุจ านวนของลูกค้า รายการ
อาหารและจ านวนข้อมูลการสั่ง แสดงดังภาพที่ 3  

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอรายการอาหารพร้อมรูปภาพส าหรับให้ลูกค้าเลือก 

เมื่อลูกค้าเลือกรายการอาหารครบตามต้องการและกดเมนูสั่ง
อาหาร แอปพลิเคชันจะสรุปรายการอาหารและจ านวนที่สั่ง ซึ่ง
ลูกค้าสามารถแก้ไขจ านวน หรือยกเลิกได้ แต่หากไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงผู้ใช้กดปุ่มยืนยัน เพื่อส่งข้อมูลรายการอาหารไปที่
ห้องครัวส าหรับการจัดเตรียมจัดอาหาร รายการข้อมูลสรุปการ
สั่งอาหาร แสดงตัวอย่างดังภาพที่ . 

ภาพที่ 5 สรุปรายการข้อมูลการสัง่อาหารโต๊ะ 1  

6.3 สรุปรายละเอียดการเลือกเมนูรายการอาหาร 
เพื่อน าสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ หรือ
วางแผนการตลาดตามกลุ่มช่วงอายุ โดยเจ้าของกิจการสามารถ
เลือกช่วงเวลา และกลุ่มช่วงอายุที่ต้องการดูข้อมูลสรุป  ผู้วิจัยได้
ก าหนดแอปพลิเคชันให้สามารถแสดงผลได้ทุกเดือน ตัวอย่าง
แสดงดังภาพที่ 5 

ภาพที่ 6 แสดงการเลือกช่วงเดือนที่ต้องการข้อมูลสรุป 

จากภาพที่ 5 เมื่อกดปุ่มตกลง จะแสดงผลข้อมูลสรุปในรูปแบบ
แผนภูมิวงกลม โดยแสดงรายละเอียดร้อยละของปริมาณการสั่ง
อาหารทั้ง 3 ประเภท ในช่วงอายุ 6 – 1. ปี เดือนตุลาคม 2562 
ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 7 แสดงข้อมูลสรุปการเลือกสั่งรายการอาหารแยกตามประเภท 

จากการพัฒนาแอปพลิเคชันการสั่งอาหารร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ 
กรณีศึกษา ร้านชาละวัน  ผู้วิจัยได้ท าการจัดเก็บข้อมูลการสั่ง
อาหารในระยะเวลา 1 สัปดาห์ของลูกค้าที่รับประทานอาหาร
ร้านบุฟเฟ่ต์หมูกระทะชาละวัน รวมรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง
ทั้งสิ้น .,80. จาน สรุปข้อมูลการสั่งอาหารของลูกค้าทั้ง . กลุ่ม 
ดังตารางที่ . 

ตารางที่ 4  สรุปข้อมูลการเลือกบริโภคอาหารภายในร้านบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ 

ประเภท
อาหาร 

กลุ่มอายุ 

6 – 14 ป ี 15 – 24 ป ี 25 – 59 ป ี
60 ปี 
ขึ้นไป 

ความถี(่คน) 20 38 134 13 
เนื้อสัตว ์ 53.50 52.67 53.03 52.74 
ทะเล 25.25 25.64 25.77 24.95 
ผัก 21.25 21.69 21.20 22.31 

จากตารางที่ . แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าที่มารับประทานอาหาร
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์หมูกระทะในทุกช่วงอายุ เลือกรับประทาน
อาหารประเภทเนื้อสัตว์อยู่ในระดับสูง )มากกว่าร้อยละ 50) 
มากกว่าการเลือกรับประทานอาหารทะเล และการเลือก
รับประทานผัก โดยวัยเด็ก )ช่วงอายุ 6 – 1. ปี) เป็นกลุ่มที่เลือก
รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์สูงสุดกว่าทุกช่วงวัย คิดเป็น
ร้อยละ 53450 )657 จาน) วัยท างาน )ช่วงอายุ 25 – 59 ปี) เป็น

กลุ่มที่เลือกรับประทานอาหารทะเลสูงสุดกว่าทุกช่วงวัย คิดเป็น
ร้อยละ 25477 )1,168 จาน)  และวัยสูงอายุ )ช่วงอายุ 60 ขึ้นไป) 
เป็นกลุ่มที่เลือกรับประทานอาหารประเภทผักสูงสุดกว่าทุกช่วง
วัย คิดเป็นร้อยละ 22431 )97. จาน) แสดงรายละเอียดข้อมูล
สรุปการเลือกรับประทานอาหารตามช่วงวัย ดังภาพที่ 7 

ภาพที่ 8 แผนภูมิสรุปรายละเอียดการเลือกรับประทานอาหารตามช่วงวัย 

จากการแสดงผลรายงานข้อมูลของแอปพลิเคชัน  ผู้บริหารร้าน
หมูกระทะชาละวัน สามารถน าสารสนเทศที่ได้จากการสรุป
รายการสั่งอาหารประจ าเดือนแยกตามกลุ่มช่วงอายุ ไปใช้ส าหรับ
การตัดสินใจในการก าหนดปริมาณวัตถุดิบที่ต้องจัดซื้อได้ดี และ
สามารถน าข้อมูลมาใช้วางแผนทางการตลาดได้  โดยมีข้อมูลสรุป
ให้ผู้บริหาร ดังนี้ 

14 จ านวนโต๊ะที่เข้ามารับประทานในช่วงที่จัดเก็บ
ข้อมูล )ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2562) 
รวมทั้งสิ้น 56 โต๊ะ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8 โต๊ะต่อวัน 

24 วันที่มีผู้ใช้บริการสูงสุด คือ วันเสาร์ โดยมีผู้ใช้บริการ
มากกว่าวันอาทิตย์ – วันศุกร์   

34 ลูกค้าที่มารับประทานอาหารในร้าน ทุกกลุ่มช่วงวัย 
นิยมรับประทานอาหารประเภทเดียวกัน คือ เนื้อสัตว์ )สามชั้น, 
สันนอก, สันคอ, หมูหมักนุ่ม และไก่)  

.4 กลุ่มที่นิยมมารับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ คือ วัย
ท างาน )ช่วงอายุ 25 – 59 ปี) 
6.4 การประเมินความพึงพอใจ  
ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อทดสอบความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มารับประทานอาหารร้านบุฟเฟ่ต์หมูกระทะชาละวัน และใช้
แอปพลิเคชันเพื่อสั่งอาหาร ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึง 
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 55 โต๊ะ โดยท าการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบ
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ประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับ ตามเทคนิคของลิเคิร์ท ซึ่งมี
เกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนน 
ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย การแปรผล 
.421 – 5400 มากที่สุด 
34.1 – .420 มาก 
2461 – 34.0 ปานกลาง 
1481 – 2460 น้อย 
1400 – 1480 น้อยที่สุด 

แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันส าหรับ
การสั่งอาหารบุฟเฟ่ต์ร้านหมูกระทะ จ านวนทั้งหมด 29 โต๊ะ ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ดังตารางที่  6 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 

X S.D. การแปรผล 
14 ความง่ายในการใช้งาน 3466 0467 มาก 
24 ความเร็วในการประมวลผล 2438 0468 น้อย 
34 ภาพลักษณ์ของโปรแกรม 3431 0476 ปานกลาง 
.4 ความถูกต้อง .438 0462 มากที่สุด 
54 ภาพรวมการท างาน 3452 0457 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.45 0.66 มาก 

จากตารางผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเค
ชันสั่งอาหารร้านหมูกระทะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.5 ซึ่งแปรผลได้
ว่า ผู้ใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารร้านหมูกระทะ  ชาละวัน มี

ระดับความพึงพอใจต่อแอปพลิชันอยู่ในระดับ มาก ) X = 3.45) 

7. อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันการสั่งอาหารร้านบุฟเฟ่ต์
หมูกระทะเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
สั่งอาหาร  และวิเคราะห์การเลือกสั่งรายการอาหารของลูกค้า
ที่มาบริโภคในร้านบุฟเฟ่ต์หมูกระทะชาละวัน เพื่อน าสารสนเทศ
ที่ได้รับไปวางแผนการจัดการวัตถุดิบและวางแผนการด าเนิน
ธุรกิจ  ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 

7.1 ส่วนของแอปพลิเคชัน  
พัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถเลือกรายการ
อาหารและระบุจ านวนอาหารที่ต้องการสั่งได้ และสามารถ
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการที่เลือกได้ ซึ่งแอปพลิเคชันมี
รูปแบบการใช้งานและประมวลผลเป็นไปตามที่ผู้วิจัยได้ออกแบบ
ไว้  
7.2 ส่วนการประเมินความพงึพอใจ 
14 ในการใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  แต่พบปัญหาในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งความพึง
พอใจอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการน าภาพรายการ
อาหารที่มีขนาดไม่เหมาะสมขึ้นไปแสดงผลกับระบบ ดังนั้น เมื่อมี
การใช้งานแอปพลิเคชัน จึงส่งผลให้การท างานของแอปพลิเคชัน
ค่อนข้างช้า และเพื่อให้เกิดผลการท างานที่ดีขึ้น  จึงต้องมีการ
ปรับปรุงในส่วนดังกล่าวต่อไป  
24 การน าสารสนเทศที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบ
และวางแผนการตลาดส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลที่น าเสนอมีความ
เหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือ มีการสรุป
ข้อมูลรายการเลือกรับประทานอาหารของกลุ่มลูกค้าในช่วงวัย
ต่าง ๆ และสรุปประเภทอาหารที่มีการขาดปริมาณสูงสุด ท าให้
สามารถวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบได้ รวมถึงวางแผนการตลาด
ส าหรับกลุ่มลูกค้าในช่วงวัยต่าง ๆ ได้ในอนาคตต่อไป 

จึงสรุปได้ว่าแอปพลิเคชันสั่งอาหารบุฟเฟ่ต์ร้านหมู
กระทะสามารถน าไปใช้งานได้ในระดับมาก ตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ 

8. ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนาแอปพลิเคชันสั่งอาหารร้านบุฟเฟ่ต์หมูกระทะเพื่อ
ท าการจัดเก็บข้อมูลและน าสารสนเทศที่ได้มาใช้ประโยชน์
ทางด้านการวางแผนจัดการวัตถุดิบและการตลาดส าหรับ
ผู้บริโภคตามช่วงอายุ  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
8.1 ส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้งาน  
14 น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพยากรณ์การเลือกรับประทาน
อาหารของกลุ่มคนในช่วงวัยต่าง ๆ ได้ แต่จะต้องมีการจัดเก็บตัว
แปรเพิ่มเติม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล จะท าให้ได้
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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8.2 ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป  
14 ควรมีการศึกษาปัจจัยถึงพฤติกรรมการเลือกรายการส าหรับ
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ และประเภทอื่น ๆ เช่น สุกี้ 
ชาบู และควรมีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลของ  แอปพลิเคชัน
ชุดนี้ ให้มีตัวแปรทางด้านอื่นที่สัมพันธ์ต่อการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารเพิ่มขึ้น โดยให้มีความสัมพันธ์ต่อเป้าหมาย
การด าเนินงานทางธุรกิจของกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
น าสารสนเทศที่ได้รับไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด  
24 ปรับปรุงเรื่องการประมวลผลข้อมูล โดยแอปพลิเคชันการสั่ง
หมูกระทะบุฟเฟ่ต์ที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นมีการประมวลผลช้าจาก
ภาพรายการอาหารที่น าเข้าระบบของผู้วิจัย ดังนั้น ควรมีการ
ปรับแต่งภาพให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้งานในแอปพลิเคชัน 
เพื่อให้การประมวลผลท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
34 ควรมีการเพิ่มฟังก์ชันการแสดงสถานะการสั่งอาหารให้ลูกค้า
ได้ทราบว่า ขณะนี้รายการอาหารที่สั่งไปแล้วครัวได้รับข้อมูล
หรือไม่ และอาหารอยู่ในระหว่างการเตรียม การจัดส่ง หรือ
ยกเลิกรายการจากอาหารที่หมด จะท าให้ลูกค้าสามารถสั่ ง
อาหารทดแทนเพิ่มเติมได้และครัวสามารถจัดอาหารได้อย่าง
เหมาะสมและรวดเร็ว 
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ระบบจัดการการรับบริการร้านศิวกรคาร์แคร์ 
Sivakon Car Care Service Management System 

*พัชรินทร์ ไตรรัตนาวิไล1, สุปราณี ห้อมา1 และ จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช1

1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  )1วิเคราะห์และออกแบบระบบ
จัดการการบริการร้านศิวกรคาร์แคร์  )2พัฒนาระบบจัดการการ
บริการร้านศิวกรคาร์แคร์ ในการพัฒนาระบบใช้วงจรการพัฒนา
ระบบ (SDLC) เป็นแนวทางในการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูล MariaDB ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา PHP แบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ เชี่ยวชาญ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน ฟังก์ชันการท างานของระบบ 
ประกอบด้วย การก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ การจัดการประเภทการ
บริการ การเข้าใช้บริการ การช าระเงิน การจ าหน่ายคูปอง และ
การออกรายงาน 

ผลการวิจัย พบว่า ได้ระบบจัดการการบริการร้านศิวกร
คาร์แคร์ การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่
ในระดับดี ( X = 4.19, S.D. = 0.60) และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อระบบที่พัฒนาขึ้นหลังจากทดสอบการใช้งานมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.52, S.D. = 0.34) สรุป
ได้ว่าระบบจัดการการบริการร้านศิวกรคาร์แคร์สามารถน าไปใช้
งานได้ 

ค ำส ำคัญ: ระบบการจัดการ, ธุรกิจคาร์แคร์, บริการล้างรถยนต์ 

ABSTRACT 

The objectives of this projects are 1 )  to analysis and to 
design the Sivikorn Car Care Service Management System. 
2) to develop the Sivikorn Car Care Service Management
System. For system development, the System 
Development Life Cycle (SDLC) was used as a guideline. 
There were development tools such as database system, 

Maria DB, language for development is PHP. There were 
system performance evaluation form for the experts, and 
satisfaction assessment form for users. Functions of the 
system comprise of assignment of user authority, 
management of service types, accessing the system, 
payments, selling coupons, and reports. 

The results of the study were the Sivikorn Car 
Care Service Management System; the evaluation of 
system performance by the experts was at a good level 
( X = 4 . 1 9 , S.D. = 0 . 6 0 ) ; and users' satisfaction after 
testing the system was at a very good level ( X = 4.52, 
S.D. = 0 . 3 4 ) .  Thus, the Sivikorn Car Care Service 
Management System can be used in real situation 

Keywords: management system, car care business, car 
care service 

1. บทน า
ธุรกิจคาร์แคร์ เป็นการให้บริการแบบหนึ่งส าหรับผู้ขับขี่รถยนต์ 
เป็นบริการเกี่ยวกับการท าความสะอาดและการบ ารุงรักษา
รถยนต์  รูปแบบของการบริการมีหลากหลาย ตั้ งแต่ล้ าง
รถยนต์ เติมลม เปลี่ยนยางรถยนต์ ไปจนถึงตรวจสมรรถนะของ
รถยนต์ โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของงานฝีมือ และอะไหล่ที่
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ปัจจุบันธุรกิจคาร์แคร์มีแนวโน้ม    การ
เติบโตสูงตามจ านวนการใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้น กรมการขนส่งทาง
บก [1] เผยตัวเลขสถิติรถยนต์จดทะเบียนใหม่ป้ายแดงทั่ว
ประเทศ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 รวมจ านวน 
1,615,524 คัน จากตัวเลขจ านวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) (ไม่ต้องพิมพ์ช่ือหรืออีเมล) 
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ส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภคที่จะเข้าใช้บริการธุรกิจ     
คาร์แคร์ให้จ านวนมากตามไปด้วย เนื่องจากจะได้รับบริการที่
สะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยัดเวลา จึงท าให้เกิดธุรกิจ   คาร์
แคร์เป็นจ านวนมากทั้งที่เป็นธุรกิจที่เกิดจากผู้ประกอบการราย
ย่อยและธุรกิจที่เป็นลักษณะของแฟรนไชส์ ตัวอย่างเช่น อย่าง B-
Quik, A.C.T. หรือ Cockpit เป็นต้น ที่กระจายไปทั่วกรุงเทพและ
พื้นที่ปริมณฑล ส่งผลให้ธุรกิจคาร์แคร์ที่เป็นเจ้าของเองจ าเป็น
จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันกับธุรกิจ
ขนาดใหญ่ได ้
 ร้านศิวกรคาร์แคร์ เป็นร้านที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หนองแขม 
เปิดกิจการมาแล้ว 3 ปี ใช้เงินทุนส่วนตัวในการเริ่มกิจการธุรกิจ
ประเภทบริการด้านการดูแลรักษาและท าความสะอาดรถยนต์ 
เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมและมีผู้เข้าใช้บริการจ านวนมาก 
เนื่องจากเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ และมีการบริการที่
หลากหลาย แต่จากการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงของธุรกิจในกลุ่ม
นี้  น อกจ ากคุณภาพของผล ง านที่ ท า ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า แล้ ว 
ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญกับการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ 
สะดวก รวดเร็วและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ลูกค้า
ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจในการบริการ ลูกค้าจะจดจ า
แล้วกลับมาใช้บริการซ้ าและบอกต่อให้บุคคลอื่นรับรู้และยังท าให้
เกิดความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า จึงมีแนวคิดใน
การพัฒนาระบบการจัดการร้านศิวกรคาร์แคร์ขึ้น เพื่อให้การ
จัดการข้อมูลการบริการของร้านศิวกรคาร์แคร์มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและการให้บริการลูกค้าในรูปแบบต่างๆ มีประสิทธิภาพ 
เช่น การรับรถยนต์เข้าใช้บริการแต่ละประเภทมีความถูกต้อง 
การจัดล าดับคิวการให้บริการ การตรวจสอบและค านวณ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ การตรวจสอบสถานะของ       การ
ด าเนินงานของการเข้าใช้บริการท าได้สะดวกผ่านเว็บไซต์ และ
การเพิ่มช่องทางการช าระเงินที่หลากหลายเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้า 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการการรับบริการร้าน 
ศิวกรคาร์แคร์ 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบจัดการการรับบริการร้านศิวกรคาร์แคร์ 

3. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบจัดการการรับบริการร้านศิวกรคาร์แคร์ ผู้วิจัยได้
ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังนี้  
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ 

3.1.1 ธุรกิจคาร์แคร์ 
วิชชุดา ไตรศักดิ์ [2] กล่าวถึงความหมายของค าว่า “คาร์แคร์” 
หมายถึง ศูนย์บริการที่ดูแลรักษารถยนต์ที่ให้บริการในการล้าง 
อัด ฉีด ขัดเงาสี เคลือบสี ขัดเบาะ ท าความสะอาดพรม เปลี่ยน
ถ่ายน้ ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง เปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น 
โดยแบ่งระดับของธุรกิจคาร์แคร์ ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

1) ระดับ A เป็นตลาดพรีเมี่ยม เน้นคุณภาพ บริการและความ
พึงพอใจ 

2) ระดับ B เป็นการสร้างแบรนด์เองหรือซื้อแฟรนไชส์ เน้น
คุณภาพแต่ราคาปานกลาง 

3) ระดับ C เป็นตลาดล่าง พบได้ตามปั๊มน้ ามัน มีอุปกรณ์ล้าง
รถยนต์น้อยชิ้น เน้นปริมาณ และตั้งราคาบริการถูก 

3.1.2 การบริการ 
การบริการ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Service ความหมายของการ
บริการ [3] หมายถึง กิจกรรมการกระท าและการปฏิบัติที่ผู้ให้
บริการท าขึ้นเพื่อเสนอและส่งมอบให้กับผู้รับบริการ [4] หรือเป็น
กิจกรรมที่ท าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริการเป็นสิ่งที่ไม่มี
ตัวตน ไม่สามารถจับต้องได้แต่เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้
ให้บริการกับผู้รับบริการ เป็นเป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าทาง
การเงินให้เกิดขึ้นได้  
 ธุรกิจการบริการ จึงเป็นกิจกรรมที่ท าขึ้นเพื่อสร้างความพึง
พอใจ ช่วยอ านวยความสะดวกสบาย และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไร 
3.2 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
การออกแบบเว็บไซต์ [5] เป็นส่วนส าคัญในการสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ และท าให้อยากกลับเข้ามาใช้อีก ซึ่ง
จะต้องพัฒนาเว็บให้ดีมีประโยชน์ การออกแบบเว็บไซต์ไม่ได้
หมายถึงลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว แต่
เกี่ยวข้องตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย การระบุกลุ่มเป้าหมาย 
การจัดระบบข้อมูล การสร้างระบบเนวิเกชัน การออกแบบหน้า
เว็บ รวมไปถึงการใช้กราฟิก การเลือกใช้สี และการจัดรูปแบบ
ตัวอักษร นอกจากนั้นยังต้องค านึงถึงความแตกต่างของสื่อกลาง
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ในการแสดงผลเว็บไซต์ ได้แก่ ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ ขนาด
ของหน้าจอมอนิเตอร์ ความละเอียดของสีในระบบ รวมไปถึง 
Plug-in ชนิดต่างๆ ที่ผู้ใช้มีอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจที่จะ
ท่องไปในเว็บไซต์นั้น 
3.3 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
ระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS [6] คือ ซอฟต์แวร์
จัดการฐานข้อมูล ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
โต้ตอบกับฐานข้อมูลได้  ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลจะ
ประกอบด้วยฟังก์ชันหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ การสร้างฐานข้อมูล การ
เรียกดูข้อมูล การอัปเดตข้อมูลและการบ ารุงรักษาฐานข้อมูล ซึ่ง
ภาษาที่ใช้สั่งงานส่วนใหญ่ คือ ภาษา SQL ซึ่งผู้ใช้สามารถโต้ตอบ
กับฐานข้อมูลได้โดยตรงผ่านชุดค าสั่งนี้ นอกจากนี้ DBMS ยังมี
ฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การส ารองและกู้คืน
ฐานข้อมูล หลักการท างานที่ส าคัญ 3 ส่วนของ DBMS ได้แก่ 

1) ภาษาส า หรั บ กา รนิ ย ามข้ อมู ล  (Data Definition
Language: DDL) ส่วนที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูล โดย
สามารถก าหนดชนิดข้อมูลและโครงสร้าง รวมถึงข้ อบังคับ 
(Constraints) ของข้อมูลที่จะจัดเก็บได้ 

2) ภาษาส าหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation
Language: DML) ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ปรับปรุง ลบและเรียกดู
ข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ 

3) ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล  (Data Control
Language: DCL) การก าหนดการควบคุมความปลอดภัยของ
ระบบ การควบคุมสภาวะการท างานพร้อมกันและการกู้คืนระบบ 
3.4 วงจรการพัฒนาระบบ 
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ [7] กล่าวว่า โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
จ าเป็นต้องมีแนวทางที่ใช้ส าหรับการพัฒนา ซึ่งจะยึดตาม
แนวทางของวงจรการพัฒนาระบบ )System Development 
Life Cycle: SDLC) จะประกอบด้วยระยะต่างๆ ดังนี้ 

1) ระยะที่  1 การวางแผนโครงการ  เป็นการศึกษาถึง
ขอบเขตปัญหาในระบบงานเดิม ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 

2) ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ เป็นการศึกษาและความท าเข้า
ใจความต้องการของผู้ใช้งานที่ได้รวบรวมมา เพื่อน ามาจัดท าเป็น
ข้อก าหนดความต้องการในระบบงานใหม่  

3) ระยะที่ 3 การออกแบบ เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรม
ของระบบ การออกแบบรายงาน การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล เป็นต้น 

4) ระยะที่ 4 การน าไปใช้ เป็นส่วนของการสร้างและพัฒนา
ระบบ การทดสอบและติดตั้งระบบ 

5) ระยะที่  5 การบ ารุงรักษา เป็นการปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรม หรือการเพิ่มเติมโมดูลการท างาน 

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน
ขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบจัดการ
การรับบริการร้านศิวกรคาร์แคร์ ด าเนินตามขั้นตอนของวงจร
การพัฒนาระบบ (SDLC) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
4.1 การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
ในการศึกษาการท างานของระบบงานเดิม ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของระบบ 
ได้แก่ เจ้าของร้านพนักงาน และผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
การสังเกตและศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่พบใน
ระบบงาน ได้แก่ ความยากในการตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้
บริการของลูกค้า ความผิดพลาดในการจัดคิวการให้บริการ การ
ค านวณค่าบริการ การตรวจสอบสถานะของการด าเนินงานของ
รถยนต์ที่เข้าใช้รับบริการและการแสดงรายงานต่างๆ 
4.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การวิเคราะห์การท างานของระบบใช้แผนภาพคอนเท็กซ์
ไดอะแกรม )Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล )Data 
Flow Diagram) และ ER-Diagram เพื่ออธิบายการท างานของ
ระบบ โดยระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าของร้าน 
พนักงาน และผู้ใช้บริการ 

1) ค อ น เ ท็ ก ซ์ ไ ด อ ะ แ ก ร ม  (Context Diagram) คื อ
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับบนสุด แสดงภาพรวมการท างาน
ของระบบที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกระบบ ซึ่ง
จะแสดงให้เห็นขอบเขต และเส้นแบ่งเขตของระบบ คอนเท็กซ์
ไดอะแกรมของระบบจัดการการรับบริการร้านศิวกรคาร์แคร์ 
แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 คอนเท็กซ์ไดอะแกรมระบบ 

2) ER-Diagram เป็นแผนภาพแบบจ าลองเชิงแนวคิดใช้
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบงาน ระบบงาน 
ประกอบด้วย 7 ตารางข้อมูล ได้แก่ พนักงาน (employee), 
บริการหลัก )service), รายละเอียดบริการเสริม (type_of_car), 
คูปอง )coupon), การรับรถคืน (return_the_car), สถานะการ
ให้ บริ การ  (service_status) และ  ประ เภทการ ให้ บริ ก า ร 
(service_type) แสดงดังภาพที ่2 

ภาพที่ 2 ER-Diagram ของระบบ 

4.3 การพัฒนาระบบงาน 
ระบบพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน )Web Application) 
โดยการเขียนโปรแกรมตามหน้าที่ของระบบที่ที่ระบบต้องท าได้ 
โดยใช้ภาษา PHP ท างานร่วมกับฐานข้อมูล MariaDB การพัฒนา
ระบบแบ่งเป็น 3 ส่วนการท างาน ได้แก่ 

1) เจ้าของร้าน มีการท างาน ดังนี้ จัดการข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลการบริการ และการดูรายงาน 

2) พนักงาน มีการท างาน ดังนี้ การรับรถยนต์เข้าใช้บริการ
การบันทึกสถานะของการให้บริการ การขายคูปอง และการรับ
ช าระค่าบริการ 

3) ผู้ใช้บริการ สามารถเรียกดูข้อมูลสถานะของการใช้
บริการ และการเรียกดูข้อมูลสถานะของการใช้คูปอง 
4.4 การทดสอบและประเมินระบบ 
หลังจากที่พัฒนาและตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของระบบด้วยตัว
ผู้วิจัยแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีการประเมินระบบด้วยการทดสอบแบบ
แบล็กบอกซ์ )Black box Testing) โดยแบ่งผู้ประเมินเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินหาประสิทธิภาพของระบบ 
และผู้ใช้งาน เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ซึ่ง
จะแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการท าตามหน้าที่
ของระบบ )Functional Test) ด้านการท างานได้ตรงตามความ
ต้องการ )Functional Equipment Test) ด้านการใช้งานระบบ 
)Usability Test) และด้านความปลอดภัย )Security Test) 
 สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ เชิ งพรรณนา 
)Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของข้อมูล โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต )Arithmetic Mean) และการวัดการกระจาย
ของข้อมูล โดยใช้ค่ าส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน ) Standard 
Deviation) 

5. สรุปผลการด าเนินการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาระบบ 
ผลการพัฒนาระบบจัดการการรับบริการร้านศิวกรคาร์แคร์ แบ่ง
ผู้ใช้งานระบบ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าของร้าน พนักงาน และ
ผู้ใช้บริการ สรุปผลการพัฒนาตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม 
ดังนี้ 

1) เจ้าของร้าน เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับเมนูการท างาน
ได้แก่ จัดการข้อมูลพนักงาน จัดการประเภทของการบริการ และ
การเรียกดูรายงา แสดงดังภาพที่ 3-5 

ภาพที่ 3 หน้าแรกของระบบส่วนของเจ้าของร้าน 

       

                
                       

 

           

-       Username Password
-                      
-                      
-                  
-                 

-                      
-                              
-               -                   

-                    
-                                  
-                                
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-          Login
-                  
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-                     
-                    
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ภาพที่ 4 การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

ภาพที่ 5 การแสดงรายงานรายรับ 

2) พนักงาน เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถใช้งานระบบได้
ดังนี้ บันทึกการใช้บริการ ขายคูปอง เปลี่ยนสถานะของการ
ด าเนินงานการให้บริการ และรับช าระเงินค่าบริการ  แสดง
ตัวอย่างหน้าจอระบบดังภาพที่ 6-8 

ภาพที่ 6 หน้าจอหลักของพนักงานเมื่อเข้าสู่ระบบ 

ภาพที่ 4 หน้าจอเพิ่มข้อมูลการให้บริการ 

ภาพที่ 7 หน้าจอการขายคูปอง 

ภาพที่ 8 หน้าจอช าระเงินแบบเงินสด 

3) ผู้ใช้บริการ สามารถตรวจสอบสถานะการใช้บริการและ
สถานะการใช้งานคูปองได้ ดังภาพที่ 9 

ภาพที่ 9 หนา้จอตรวจสอบสถานะการใช้บริการ 

5.2 ผลการประเมิน 
1) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทดสอบหาข้อผิดพลาดของระบบด้วยตัวผู้วิจัย
เองแล้ว ได้น าระบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมิน
เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ด้านความสามารถในการ
ท างานตามหน้าที่ 

4.14 0.65 ดี 

2. ด้านการใช้งานโปรแกรม 4.19 0.60 ดี 
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รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
3. ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ 4.47 0.52 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวมท้ังหมด 4.19 0.60 ดี 

จากตารางที่ 1 พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกด้าน เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ( X = 
4.47, S.D. = 0.52) ด้านการใช้งานโปรแกรม ( X = 4.19, S.D. 
= 0.60) ด้านความสามารถในการท างานตามหน้าที่ของระบบ     
( X = 4.14, S.D. = 0.65) และด้านความปลอดภัย ( X = 3.92, 
S.D. = 0.51) โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ( X = 
4.19, S.D. = 0.60) 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
จากการน าระบบไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งาน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ด้านความสามารถในการ
ท างานตามหน้าที่ 

4.57 0.53 ดีมาก 

2. ด้านการใช้งานโปรแกรม 4.52 0.53 ดีมาก 
3. ด้านผลลัพธ์ที่ได้จาก
ระบบ 

4.50 0.53 ดีมาก 

4. ด้านความปลอดภัย 4.48 0.52 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวมท้ังหมด 4.51 0.53 ดีมาก 

จากตารางที่ 2 พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับดีมากจ านวน 3 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 
ดังนี้ ด้านความสามารถในการท างานตามหน้าที่ของระบบ ( X = 
4.57, S.D. = 0.53) รองลงมาเป็นด้านการใช้งานโปรแกรม ( X

= 4.52, S.D. = 0.53) ด้านผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ( X = 4.50, 
S.D. = 0.53) และมีความพึงพอใจระดับดี คือด้านความปลอดภัย 
( X = 4.48, S.D. = 0.52) โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
ดีมาก ( X = 4.51, S.D. = 0.53)  

6. อภิปรายผล
จากผลการพัฒนาระบบจัดการการรับบริการร้านศิวกรคาร์แคร์ 
น ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบจัดการการรับบริการร้านศิวกรคาร์แคร์
ผู้วิจัยอ้างอิงการพัฒนาระบบตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ 
ตามทฤษฏีของ [7] เริ่มตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวิเคราะห์ การ
ออกแบบ การน าไปใช้ จนถึงการทดสอบระบบและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้วิจัยได้น าระบบที่พัฒนาเสร็จ
เรียบร้อยแล้วน าไปให้ที่ปรึกษาโครงการวิจัยทดสอบเพื่อหา
ข้อบกพร่องของระบบ และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
จนได้ระบบที่สมบูรณ์ พร้อมน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน
ประเมิน 

2) การประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการการรับ
บริการร้านศิวกรคาร์แคร์  ผู้วิจัยน าระบบไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ
ประเมิน ผลการประเมินได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ .4 19 
แสดงว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้งานได้
จริง มีการจัดเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นระบบ ส่วนติดกับ
ผู้ใช้งานออกแบบได้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน และสามารถเรียกดู
ข้อมูลสรุปต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว แต่มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในการพัฒนาระบบควรพัฒนาส่วนหน้าจอของลูกค้าให้
สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจจะพัฒนาใน
รูปแบบของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อให้การท างาน
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

3) การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบ
ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.51 ทั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้งาน
ได้จริงกับธุรกิจของศิวกรคาร์แคร์ ทั้งในส่วนของการให้บริการกับ
ลูกค้าที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการบริการ 
ส่วนของพนักงานช่วยให้การท างานมีความถูกต้อง ทั้งการ
จัดล าดับคิวการท างาน การค านวณค่าบริการ การให้บริการล้าง
และบ ารุงรักษารถยนต์ให้กับลูกค้าได้ถูกต้อง และส่วนของ
เจ้าของร้านสามารถเรียกดูข้อมูลการเข้าใช้บริการและรายรับที่
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นนับว่าเป็นการเพิ่ม
ความสะดวก รวดเร็วและการท างานที่ถูกต้องให้กับผู้ใช้งาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลธิดา มีบริบูรณ์และคณะ [8] ที่ได้
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พัฒนาระบบสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจร้านล้าง
รถ ระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยลดความผิดพลาดในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและท าให้สามารถส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็วและการ
บริการที่มีคุณภาพ ทาให้การให้บริการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระ พร้อมเพรียง [9] ที่ได้
พัฒนาระบบจัดการร้านคาร์แคร์ ร้านเบิ้มคาร์แคร์ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการจัดการข้อมูลและลดข้อผิดพลาดการจัดเก็บ
ข้อมูล ซ่ึงระบบช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงได้เป็นอย่าง
ดี และสามารถเก็บข้อมูลของร้านได้โดยที่ไม่มีปัญหาการสูญหาย 

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ 

1) จัดให้มีประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงการน าระบบการ
ตรวจสอบสถานะการใช้บริการร้านศิวกรคาร์แคร์ พร้อมทั้งจัดท า
คู่มือการใช้งานระบบและอัพโหลดเข้าไปยังเว็บไซต์ด้วย 

2) จัดการอบรมการใช้งานและจัดท าคู่มือการใช้งานให้กับ
พนักงาน 

3) จัดหาและให้มีการติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในร้านเพื่อ
ความสะดวกในการบริหารจัดการ 
7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 

1) พัฒนาให้รองรับการท างานกับเครื่องสมาร์ทโฟนใน
รูปแบบของแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความสะดวกในการท างาน 

2) พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการสนทนาออนไลน์เพื่อใช้ใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับพนักงาน 
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แอปพลิเคชันเสริมทักษะค ำศัพท์ภำษำอังกฤษส ำหรับเด็กอนุบำล (KIDS DEE) 
The application is available in English vocabulary skills 

 for Kindergarten (KID DEE). 

*รัตนำภรณ์ อำจกมล1 และ ฤทธิชัย  ผำนำค1
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนา       
แอปพลิเคชันเสริมทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กอนุบาล 
(KIDS DEE) 2) เพื่อให้เด็กอนุบาลสามารถอ่านและออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้ ซึ่งภายในแอปพลิเคชั่น จะประกอบด้วยค าศัพท์
ภาษอังกฤษ และในหน้าต่างค าศัพท์ทุกค าจะประกอบไปด้วย 
ค าภาษาไทย มีกดปุ่มเล่นเสียงเพื่อฟังการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษท าให้ผู้ใช้สามารถอ่านตามค าออกเสียง พร้อมทั้งท า
ให้เข้าใจและจดจ าได้ไวขึ้น การพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม 
Thunkable ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ผลการวิจัยพบว่า       
1) แอปพลิเคชันเสริมทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
อนุบาล (KIDS DEE) จ านวน 6 เมนู คือ เมนูหมวดผลไม้ เมนู
หมวดสัตว์ต่าง ๆ เมนูหมวดอาชีพ เมนูหมวดสี เมนูทดสอบ เมนู
วิธีการใช้งาน 2) ผลการประเมินระบบและความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานโดยรวมของแอปพลิเคชันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, ค าศัพท์, เด็กอนุบาล, คิดดี 

ABSTRACT 
This research is aimed at 1) design and development. 
The English vocabulary-enhancing application for 
kindergarten (KIDS DEE) is to help kindergarten children 
to read and pronounce English, in which the application 
includes English vocabulary, and in every word of the 
vocabulary. Thai words have pressed the audio 

playback button to hear English read aloud, allowing 
users to read them aloud and make them easier to 
understand and remember. The development of the 
system using the Thunkable program to develop the 
results of the application showed 1) the application of 
the English vocabulary Skills for kindergarten (KIDS DEE) 
is a menu of fruit and vegetable dishes. Professional 
Menu Menus Menu Menu test Method 2) The system 
assessment result and the overall satisfaction of the 
application is the average value of 4.03 and the 
standard deviation equals 0.66. 

Keywords: Application, Vocabulary, Kindergarten Kids, 
Kid dee 

1. บทน ำ
การศึกษาในปัจจุบัน เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง 
มีหลากหลายรูปแบบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาททางด้านการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อให้ก้าวทันโลกยุค
ใหม่ที่ ไร้ขอบเขตภายใต้จินตนาการของมนุษย์ที่สร้างขึ้น 
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเป็น
วิธีในการจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ รู้สึกสนุกสนานตื่นเต้น 
โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนเรียนรู้ที่ มี
ประสิทธิภาพต่อผู้เรียน การเรียนรู้มีหรือเกิดขึ้นได้จากเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยครูผู้สอนได้มีการน าข้อดีของวิวัฒนาการ
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมกับความทันสมัยของ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) …………… 

25 มม.จากขอบ 
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ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีบทบาทต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การเรียนการสอน
ออนไลน์ แต่ด้วยข้อจ ากัดทางเทคโนโลยีจึงมีการใช้ไม่แพร่หลาย 
แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมือถือ และการสื่อสารข้อมูลไร้สาย รวมทั้ง
การประมวลต่าง ๆ มีความรวดเร็วขึ้นและมีราคาถูก จึงท าให้
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ท าให้เทคโนโลยีและการเรียน
ที่อยู่แต่ในห้องกลับกลายมาเป็น แอปพลิเคชั่นที่สามารถดาวน์
โหลดมาใช้งานกันง่าย ๆ  

2. เอกสำรและงำนวิจัยที่กี่ยวข้อง
ชัชฎากรร์ เหล็กกล้า และพีรญา ธภัทรสุวรรณ (2561) จากการ
ท าโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหัวข้อเรื่อง แอปพลิเคชั่น
สอนค าศัพท์ภาษา เกาหลี เพื่ อ ใช้ ในชี วิ ตประจ า วั น  บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สรุปได้ดังนี้  แอปพลิเคชั่นสอน
ค า ศั พ ท์ ภ า ษ า เ ก า ห ลี ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ถู ก พั ฒ น า บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยแบ่งหมวดหมู่การสอนออกเป็น 
9 หมวด[3]   

วรมณียา สุรธรรมจรรยา (2558) การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชั่นส าหรับสอนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ บนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นัก เรี ยนชั้ นประถมศึกษาปีที่  2 ก่อนและหลั ง เรี ยนด้ วย 
แอปพลิเคชั่นส าหรับสอนค าศัพท์ ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชา
ภาษาอังกฤษ  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วย แอปพลิเคชั่นส าหรับสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บ
เล็ตวิชาภาษาอังกฤษ[4] 

ศรีสุดา สุมาลี )2559) ผู้ศึกษามีความสนใจในการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นค านวณด้านสุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ สามารถอ านวยความสะดวกในการค านวณด้านสุขภาพ
ด้วยตนเอง มีระบบที่ถูกต้องและใช้งานง่าย และสามารถเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการค านวณด้านสุขภาพด้วยตัวเองเพื่อที่จะ
ทราบลักษณะรูปร่างของตัวเองและหาวิธีปรับรูปร่างตัวเองให้อยู่
ในเกณฑ์ปกติเพื่อสุขภาพที่ดีและลดอัตราการเกิดโรคที่จะตามมา 
พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม MIT App Inventor2[5] 

อภิณพร ภูจีระและณัฐพงศ์พลสยม  (2560) ได้วิจัย
เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแอปพลิเคชั่นค าศัพท์ภาษาไทย
พื้นฐานส าหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษา ประกอบด้วย แอปพลิ เคชั่น
แอปพลิเคชั่นค าศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานส าหรับเด็กชั้นอนุบาล1 
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชั่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [6] 

3. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย
3.1 กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 
ผู้จัดท าด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความ
ต้องการของผู้ใช้เพื่อน ามาพัฒนาพัฒนาแอปพลิเคชั่น   
3.2 กำรออกแบบ 
น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาก าหนดรูปแบบ 
และการท างาน โดยมีการออกแบบหน้าจอ การแสดงผล และ
ออกแบบขั้นตอนการประมวลผล ซึ่งผู้พัฒนาได้ออกแบบแอป
พลิเคชันให้สามารถท างานบนมือถือ โดยแอปพลิเคชั่นนี้ สามารถ
ท างานได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต และสามารถดาวน์ โหลดผ่าน 
Play Store การออกแบบหน้าจอ ระบบการท างานซึ่งเป็นส่วนที่
ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้ สามารถแสดงผลได้ดังนี้  
3.2.1 กำรออกแบบหน้ำจอหลักของแอปพลิ เคชั่นด้วย 
Thunkable Design 
ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้บนมือถือ ด้วย Thunkable Design 
ซึ่งใช้ส าหรับสร้างส่วนองค์ประกอบของแอปพลิเคชั่น ต่าง ๆ 
)components) เพื่อใช้งานในแอปพลิเคชั่นนบนมือถือที่จะ 
สร้างขึ้น มี 6 เมนู ดังนี้ 

1) หมวดผลไม้
2) หมวดสัตว์ต่าง ๆ
3) หมวดอาชีพ
4) หมวดสี
5) ทดสอบ
6) วิธีการใช้งาน

รูปที่ 1. การออกแบบแอปพลิเคชั่นหน้าเมนูหลัก 
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รูปที่ 2. การออกแบบหมวดต่างๆ 

3.2.2 กำรเขียนโปรแกรมด้วย Thunkable Blocks 
เขี ยนโปรแกรมให้ แต่ ละส่ วนโปรแกรม ด้ วย โปรแกรม 
Thunkable Blocks ซึ่งใช้วิธีการต่อบล็อกค าสั่ง เพื่อให้ส่วน 
โปรแกรมนั้น ๆ ท าหน้าที่ของมัน ตามที่ออกแบบเอาไว้ 

รูปที่ 3. ค าสั่งที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 

3.5 ทดสอบกกำรใช้งำน 
ระหว่างเขียนโปรแกรม อาจมีการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือลบบางส่วน
โปรแกรมออกไป กว่าจะได้แอปพลิเคชันตามที่ออกแบบไว้ เมื่อ
ทุกส่วนแอปพลิเคชันถูกสร้างเสร็จแล้ว ทดสอบการใช้งานโดย
การติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนมือถือที่มีระบบปฏิบัติการ Android 
หรือ ios แล้วทดสอบการใช้งานผ่านมือถือจริง  

4.เครื่องมือกำรจัดท ำ 
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเสริมทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤส าหรับ
เด็กอนุบาล (KIDS DEE) ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการจัดท า 
คือ 

1. โปรแกรม Thunkable มีหลักการท างานเหมือนกับ
MIT App Inventor โดยใช้หลักการเขียนโปรแกรมแบบ Visual 
Programming Language ซึ่งเป็นแนวทางการเขียนโปรแกรม
รุ่นใหม่ เน้นความง่าย ต่อการเขียน และใช้หลักการการต่อ
แบบเลโก้ คือต่อเป็นบล็อค ๆ โดยยังรักษาหลักการการเขียน 
โปรแกรมทุกอย่าง[1] 

2. โปรแกรม Photoshop cc 2018. ใช้ในการตกแต่ง
ภาพ 

3. อุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
หรือ ios เมื่อทุกส่วนโปรแกรมถูกสร้างเสร็จแล้ว ทดสอบการใช้
งานโดยการติดต้ังแล้วทดสอบการใช้งานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
จริง 

5. ผลกำรด ำเนินงำน
ในการศึกษาแอปพลิเคชันเสริมทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤส าหรับ
เด็กอนุบาล (KIDS DEE) มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
5.1 ด้ำนกำรพัฒนำแอปพลิเคชั่น 

รูปที่ 4. หน้าไอคอนแอปพลิเคชัน KIDS DEE 

รูปที่ 5. หน้าแรกของแอพพลิเคชั่น 

จากรูปที่ 5 คือหน้าเริ่มต้อนของแอพพลเคชั่น กดปุ่ม STRAT 
เพื่อไปยังหน้าเลือกหมวดหมู่ 

รูปที่ 6. หน้าจอเลือกหมวดหมู่ 
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จากรูปที่ 5 คือหน้าจอเลือกหมวดหมู่ มี 6 หมวดหมู่ ดังนี้ หมวด
ผลไม้ หมวดสัตว์ หมวดอาชีพ หมวดสี หมวดทดสอบ และหมวด
วิธีการใช้งาน 

รูปที่ 7. หน้าจอค าศัพท์ผลไม้ 

รูปที่ 8. หน้าจอหมวดอาชีพ 

 รูปที่ 9. หน้าจอหมวดสัตว์ 

รูปที่ 10. หน้าจอหมวดสี 

รูปที่ 11. หน้าจอแบบทดสอบ 

จากรูปที่ 11 คือหน้าจอแบบทดสอบ มีทั้งหมด 5 ข้อ แถบสีเขียว
ด้านบนจะบอกว่าอยู่ข้อที่เท่าไหร่ เมื่อตอบถูกปุ่มค าตอบจะเป็นสี
เขียวดังรูป เมื่อตอบผิดปุ่มจะเป็นสีแดง ดังรูปที่ 13 

รูปที่ 12. หน้าจอแบบทดสอบเมื่อตอบถูก 

รูปที่ 13. หน้าจอแบบทดสอบเมื่อตอบผิด 

รูปที่ 14 หน้าจอแสดงผลคะแนน 

จากรูปที่ 14 คือหน้าจอแสดงผลคะแนน และมีปุ่ม Play Again 
เพื่อกลับไปยังหน้าเลือกแบบทดสอบ 
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รูปที่ 15 หน้าจอวิธีการใช้งาน 
จากรูปที่ 15 คือหน้าจอวิธีการใช้งาน บอกวิธีการใช้งานปุ่ม  
ต่าง ๆ 
5.2 กำรประเมินแอปพลิเคชั่น 
5.2.1 ด้ำนประสิทธิภำพระบบ และควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน  
แอปพลิเคชัน 
ในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก(KIDS DEE) ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ท าการติดตั้งแอปพลิชันเพื่อท าการทดสอบการใช้งาน แอปพลิชัน
จริง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต จ านวน     
10 คน ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ แสดงดัง      
ตาราง 1. 

รำยกำร �̅� S.D. ระดับควำม
คิดเห็น 

1.ด้านประสิทธิภาพการท างาน

แอปพลิเคชัน 
  1.1 แอปพลิเคชันท างานถูกต้อง 
  1.2 แอปพลิเคชันมีความรวดเร็ว
ในการแสดงผล

3.87 
3.80 

0.57 
0.61 

มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.84 มาก 

2. ด้านคุณลักษณะแอปพลิเคชัน
2.1 ความสวยงามของแอป

พลิเคชัน        
2.2 การวางส่วนประกอบบน
หน้าจอแอปพลิเคชัน 
   2.3 รูปแบบและขนาด
ตัวอักษรในแอปพลิเคชัน 
   2.4 สีสันภาพพ้ืนหลังภายใน
แอปพลิเคชัน 

3.80 

4.07 

4.10 

4.27 

0.66 

0.78 

0.71 

0.74 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รำยกำร �̅� S.D. ระดับควำม
คิดเห็น 

   2.5 เสียงค าศัพทใ์นแอปพลิเค
ชัน 

4.20 0.76 
มาก 

ค่าฉลี่ย 4.08 มาก 

3. ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

3.1 ความพึงพอใจในเนื้อหาที่
น าเสนอ 
   3.2 ความพึงพอใจในความ
รวดเร็วของแอปพลิเคชัน 
   3.3 แอปพลิเคชันมีความดึงดูด
ผู้ใช้ 
    3.4 แอปพลิเคชันมีประโยชน์
กับผู้ใช้งาน 

3.97 

4.07 

4.03 

4.17 

0.49 

0.74 

0.72 

0.53 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.06 มาก 

ค่ำเฉลี่ยโดยรวม 4.03 มำก 

จากตาราง 1. พบว่า ด้านประสิทธิภาพระบบ และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่าภาพรวมมีคะแนน ค่าเฉลี่ยรวม  
ระดับดี (4.03) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (0.66 ) 

งานวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเพื่อส ารวจประกอบ 
กับการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเคชัน เพื่อน า 
ข้อมูลมาวิเคราะห์และศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานของ  
แอปพลิเคชันโดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็นด้านประสิทธิภาพ
การท างาน ด้านคุณลักษณะของแอปพลิเคชันและด้านความ   
พึงพอใจ ของผู้ใช้งาน  

6. สรุป
จากการท างานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง แอปพลิเคชันเสริมทักษะ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กอนุบาล (KIDS DEE) สรุปได้ดังนี้  

แอปพลิเคชันเสริมทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ
เด็กอนุบาล (KIDS DEE)  สรุปได้ดังนี้  พัฒนาบนระบบด้วย
โปรแกรม Thunkable โดยแบ่งหมวดหมู่ค าศัพท์ ออกเป็น 6 
หมวด ได้แก่ หมวดผลไม้ หมวดสัตว์ต่าง ๆ หมวดอาชีพ หมวดสี 
หมวดทดสอบ และหมวดวิธีใช้ 

แอปพลิเคชันเสริมทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ
เด็กอนุบาล (KIDS DEE) สามารถท าตามเงื่อนไขที่ได้ออกแบบไว้
และท างานได้จริง แอปพลิเคชันออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถใช้
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งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถเรียนรู้ค าศัพท์ต่าง ๆ ช่วยให้
ผู้ใช้ สามารถจดจ าค าศัพท์ได้ง่ายและเร็วขึ้นทั้งยังสามารถออก
เสียงตามได้ด้วย 

7. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับปรุงค าศัพท์ใหม่เสมอ และหลาย ๆ หมวดหมู่
ในแอปพลิเคชันเสริมทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
อนุบาล (KIDS DEE) 
2. ควรมีเวลาในการพัฒนาระบบมากกว่านี้

เอกสำรอ้ำงอิง 
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     บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
[4] ศรีสุดา สุมาลี.  ) 2559). ได้ศึกษาเรื่อง แอปพลิเคชันค านวณ 
      ด้านสุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
[5] อภิณพร ภูจีระ พงศ์และณัฐพลสยม (2560) การพัฒนา 
     แอปพลิเคชั่นแอปพลิเคชั่นค าศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานส าหรับ     
     เด็กชั้นอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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การพัฒนาเกมสวนสนุกศิลปวัฒนธรรม 
The Application Development for Culture Promotion 

Using Gamification 

เจษฎากร แซ่ล่อ1 และ *พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์1 

1สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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บทคัดย่อ 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้เกิดความสูญสลายจากหลายปัจจัย 
เช่น กาลเวลา สภาพแวดล้อม วิธีชีวิตของผู้คนที่ เปลี่ยนไป 
บทความนี้น าเสนอเกมสวนสนุกศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยการน าข้อมูลโบราณวัตถุของแต่
ละพิพิธภัณฑ์มาสร้างเป็นเกมผ่านหลักการเกมมิฟิเคชัน เพื่อให้
การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมนั้นมีความน่าสนใจและช่วยให้บุคคล
ทั่วไปหันมาสนใจวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น แอปพลิเคชันที่พัฒนานี้
อยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งมีเกม 3 รูปแบบ คือ 1) เกม
จับคู่ภาพวัตถุ 2) เกมเรียงภาพวัตถุ 3) เกมตอบค าถามภาพวัตถุ 
โดยเกมที่พัฒนาขึ้นมานั้นได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของ
พิพิธภัณฑ์ผ่านเว็บเซอร์วิส และเมื่อมีการน าไปเกมให้ผู้ใช้งาน
ภายในพิพิธภัณฑ์ทดลองเล่นเกม ผลตอบรับเบื้องต้นของผู้ใช้มี
ความรู้สึกที่ดีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยการพัฒนาเกมได้ใช้
ภาษา PHP, SQL, JavaScript, CSS และ HTML 

ค ำส ำคัญ: เกมมิฟิเคชัน, วัฒนธรรม, โบราณวัตถุ 

ABSTRACT 
Art and culture were lost from many factors e.g. time, 
environment, way of life of the people changed. This 
paper aims to present the cultural game, which uses 
gamification in development. The objective of this work 
consists of 1) to make learning about culture more 
interesting 2) helps people turn their attention to the 
culture even more. The result of work is game upon 

web application, that uses information from the 
museum's antiques.  In our application have 3 games, 
including 1) matching object 2) reorder picture 
3) question and answer. After launching the application
to trial, preliminary results from users' interviews were 
they feeling excited, enjoy and challenge to play the 
game. When users use the application like a game, 
users learn more antiques. 
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1. บทน า
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
ของทุกคนในยุคปัจจุบัน และอินเตอร์เน็ต ผู้คนสามารถเข้าถึงได้
ทุกที่ทุกเวลา แต่ด้วยปัจจัยหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นกาลเวลา 
สภาพแวดล้อม วิ ธี ชี วิ ตของผู้ คนที่ เปลี่ ยนไป ก่อ ให้ เกิ ด 
การสูญสลายของมรดกไทยในปัจจุบัน เพื่อเป็นการรักษา 
มรดกไทย ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม 
อย่างมาก ทั้งการประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
แต่โดยส่วนใหญ่กิจกรรมเหล่านั้นยังขาดความน่าสนใจ ดังนั้น
ผู้จัดท าได้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมเพื่อเป็นการน าเสนอ
มรดกไทยให้มีความน่าสนใจในรูปแบบของเกม และผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็บแอปพลิเคชันผู้จัดท าจึงได้พัฒนา เกม 
สวนสนุกศิลปวัฒนธรรม เป็นเกมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกไทย 
ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุโดยการผ่านสื่อในรูปแบบ 
ของเกม เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู้ โดยการน าหลักการ
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ของเกม (Gamification) มาพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้งานมี 
ความสนุกสนาน และได้รับความรู้เกี่ยวกับมรดกไทย 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 Gamification 
Gamification คือ การน าเอาแนวคิดและกลไกในการออกแบบ
เกมใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ทีไม่ใช่เกมโดยผู้วิจัยได้ใช้หลักการของ 
Gamification ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน คือ มีการออกแบบ
กิจกรรมที่มีความสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างดี การใช้ Gamification ในการ
จัดการเรียนรูเป็นวิธีการหนึ่งที่นาสนใจ และเริ่มเป็นที่นิยมอย่าง
มากในปจจุบัน โดยมีผลการศึกษาวิจัยที่แสดงไปในทิศทาง
เดียวกันวา วิธีการนี้ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนใหมีความ
สนุกสนาน กระตุนความสนใจในการเรียน และสร้างความผูกพัน
ในการเรียนของผู้ เรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การน าแนวคิดนี้ ไป 
ประยุกตใชนั้น อาจมีขอจ ากัดบางประการ เชน ตองใชระยะเวลา
มากกวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบปกติ และเพื่อความ
สะดวกในการบริหารจัดการ อาจต้องใชระบบการจัดการเรียนรู
ทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามการน า Gamification มาใชในด้าน
การศึกษา ยังคงเป็นแนวคิดที่นาสนใจ และคาดวาจะได้รับความ
นิยมมาก [1] 
2.2 หลักส าคัญของการออกแบบเกม 
ผู้เขียนได้น าหลักการออกแบบเกมให้มีความน่าสนใจมาใช้ 
โดยหลักการจะต้องค านึกถึงหลักการส าคัญ โดยหลักการ
ออกแบบจะประกอบไปด้วย 

1. ระยะเวลาในการเล่นเกม (Play Length) การ
ออกแบบเกมต้องค านึงถึงระยะเวลาในการเล่นเกมให้เหมาะสม
กับตัวเกมที่ได้ท าการออกแบบ เช่น ถ้าผู้พัฒนาตั้งระยะเวลาใน
การเล่นเกมไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ให้พยามปรับให้เหลือประมาณ 
20 นาที เพราะถ้าผู้เล่นมีความพึงพอใจกับการเล่น ผู้เล่นอาจจะ
มีการเล่นอีกในรอบที่ 2 

2. กลไกหลักของเกม (Core Mechanic) หมายถึง
เรื่องกฎ หรือกติกาของเกม เช่น ถ้าผู้เล่นท าสิ่งหนึ่ง อีกสิ่งจะ
เกิดขึ้น 

3. การเขียนกติกาการเล่น (Writing Rules) ในการ
ออกแบบกติกาในการเล่นเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยในการออกแบบ 

กติกาจะครบคลุมไปถึงเรื่องของ วิธีการเล่น การได้รับชัยชนะ
และการที่ผู้เล่นจะทราบว่าเกมจะจบลงเมื่อใด 

4 เรื่องของโชค และกลยุทธ์ (Luck Vs. Strategy) การ
น าเรื่องโชครวมเข้าไปในการเล่นเกม มีความส าคัญ เนื่องจากโชค
เป็นเรื่องทางจิตวิทยาที่ท าให้ผู้ เล่นไม่รู้สึกถึงความผิดพลาด 
ในการเล่น 

5. ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ยิ่งเกมใดที่มีวิธีการ
หรือรูปแบบการเล่นที่น าไปสู่ชัยชนะจ านวนไม่มากนัก เกมนั้นยิ่ง 
มีความน่าสนใจท าให้ผู้เล่นมีความอยากเล่น 

6. ลักษณะของการไล่ตามทัน (Catch-up Features)
เกมที่ดีควรท าให้ทุกคนมีโอกาสชนะเท่า ๆ กัน 

7. บรรลุความคาดหวังของผู้เล่น (Meeting Player
Expectation) การออกแบบเกมที่ดี ต้องพิจารณา เรื่องของ 
การสร้างลักษณะและความแตกต่างของเกม 

8. ผลประโยชน์ ความเสี่ยง และรางวัล (Stakes, Risk,
and Reward)การออกแบบ เกมต้ อ งค า นึ ง ถึ ง  เ รื่ อ ง ขอ ง
ผลประโยชน์ หรือรางวัลที่ผู้เล่นจะได้รับเสมอ [2] 
2.3 ความท้าทาย 
ความท้าทายในเกมเป็นหลักการพื้นฐานในการออกแบบเกม 
ให้เกิดความสนุกความท้าทายสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ 

1. ความท้ าทาย โดยมี ก ารก าหนด เวลา  ( Time
Challenge) 

2. ผู้เล่นต้องท าภารกิจบางอย่างให้เสร็จทันเวลาที่
ก าหนดให้ความท้าทายทางด้านความคล่องแคล่ว (Dexterity 
Challenge) 

3 ผู้เล่นจะต้องมีทักษะการกระท าบางอย่างที่ต้องอาศัย
ความคล่องแคล่วว่องไว ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เพื่อเอาชนะ 
อุปสรรคในเกม ความท้าทายด้านความอดทน (Endurance 
Challenge) 

4. ความท้ าทายทางด้ านความจ า  และความรู้
(Memory and Knowledge Challenge) ผู้เล่นอาจจะต้องใช้
สมองจดจ าบางสิ่ง บางอย่างแก้สมการ หรือปริศนาในเกมหาทาง
ออก หรือเข้าไปปฏิบัติภารกิจบางอย่าง หรือไปให้ถึงจุดที่ต้องการ 

5. ความท้าทายทางด้านความฉลาด มีตรรกะในด้าน
ความคิด (Cleverness and Logic Challenge) ผู้เล่นจะต้องใช้
สมองในการคาดเดา และค านวณว่าจะท าการแก้ไขปัญหา 
ได้อย่างไร ในการแก้ปริศนาต่าง ๆ 
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6. ความท้าทายทางด้านการบริหารจัดสรรทรัพยากร
(Resource Control Challenge) ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจึง
จะเป็นผู้ชนะ เช่น เกมกลยุทธ์  

โดยในการออกแบบเกมให้มีความสนุกอาจมีการ
ผสมผสานความท้าทายหลากหลายรูปแบบไปด้วยกัน ท าให้เกมมี
ความแปลกใหม่ และสนุกสนานมากยิ่งขึ้น [2] 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 ขอบเขตการด าเนินงาน 
ขอบเขตและรายละเอียดการด าเนินงานจะมีการแบ่งส่วน 
การท างานต่าง ๆ ภายในเกมสวนสนุกศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
3.1.1 มอดูลเกมจับคู่ภาพวัตถุ 
มอดูลเกมจับคู่ภาพวัตถุเกี่ยวกับมรดกไทย โดยตัวเกมจะดึงข้อมูล
รูปแบบไฟล์ JSON ผ่าน Database เพื่อน าชุดข้อมูลมาสร้างเป็น
ข้อมูลของเกม โดยผู้เล่นจะต้องเปิดไพ่ภาพที่เหมือนกันตามเวลา
ทีไ่ด้ก าหนด สามารถรองรับการท างานบนเว็บและโทรศัพท์มือถือ 
โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ผู้ใช้สามารถเปิด-ปิดเสียงได้
2. ผู้ใช้เลือกไพ่ โดยการกดลงบนไพ่ที่เลือกเพื่อท าการ

เปิดไพ ่
3. ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดผลคะแนน เมื่อผู้ใช้เปิดไพ่

จนครบ หรือเวลาหมด 
4. ผู้ใช้สามารถเริ่มเล่นใหม่ได้
5. ผู้ใช้สามารถกลับหน้าหลักได้

3.1.2 มอดูลเกมเรียงภาพวัตถุ 
มอดูลนี้เป็นส่วนของการพัฒนาตัวเกมเรียงภาพวัตถุเกี่ยวกับ
มรดกไทย โดยตัวเกมจะดึงข้อมูลรูปแบบไฟล์ JSON ผ่าน 
Database เพื่อน าชุดข้อมูลมาสร้างเป็นข้อมูลของเกม โดยผู้เล่น
จะต้องเปิดและท าการเรียงภาพให้สมบูรณ์ตามภาพตัวอย่าง โดย 
มีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ผู้ใช้สามารถเปิด-ปิดเสียงได้
2. ผู้ใช้เลือกสลับต าแหน่งของภาพได้ โดยการเลือก

ช่องที่อยู่ติดกับช่องว่าง 
3. ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดผลคะแนน เมื่อผู้ใช้ท า

การเรียงภาพจนครบสมบูรณ์ 
4. ผู้ใช้สามารถเริ่มเล่นใหม่ได้

5. ผู้ใช้สามารถกลับหน้าหลักได้
3.1.3 มอดูลเกมตอบค าถามภาพวัตถุ 
ในส่วนมอดูลนี้ เป็นส่วนของการพัฒนาตัวเกมตอบค าถาม 
เกี่ยวกับมรดกไทย โดยเกี่ยวข้องกับรูปภาพกับชื่อ เกมจะดึง
ข้อมูลรูปแบบไฟล์ JSON ผ่าน Database เพื่อน าชุดข้อมูล 
มาสร้างเป็นข้อมูลของเกม โดยผู้ใช้จะต้องเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ภาพวัตถุให้ทันตามเวลาที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ 
ดังนี้ 

1. ผู้ใช้สามารถเปิด-ปิดเสียงได้
2. ผู้ใช้สามารถเลือกค าตอบของค าถามได้
3. ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดผลคะแนน เมื่อผู้ใช้ตอบ

ค าถามจนครบตามที่ก าหนด 
4. ผู้ใช้สามารถเริ่มเล่นใหม่ได้
5. ผู้ใช้สามารถกลับหน้าหลักได้
6. ผู้ใช้สามารถดูการแนะน าภาพไอคอนภายในเกมได้

3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การพัฒนาเกมสวนสนุกศิลปวัฒนธรรม ผู้จัดท าได้ท าการแบ่ง
ขั้นตอนการด าเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นตอนการรับความต้องการ วิเคราะห์ความต้องการ
ท าการออกแบบหน้าและการท างานของเว็บแอปพลิเคชัน 
และการออกแบบแผนภาพ เช่น แผนภาพ Use Case Diagram, 
Use Case Description, Activity Diagram เป็นต้น โดยได้ท า 
การออกแบบแผนภาพ Use Case เพื่อให้เห็นภาพรวมของ 
เกมสวนสนุกศิลปวัฒนธรรม ปรากฏดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 แผนภาพยูสเคส 
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ภาพที่ 1 เป็นแผนภาพยูสเคสของเกมสวนสนุกศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงการท างานที่ผู้ใช้งานกระท าต่อเกม 

ขั้นตอนการวางแผนการด าเนินงาน เป็นการวางแผน 
การท างานของแต่ละส่วนของเกม 

ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลังจาก 
ท าการวิเคราะห์และออกแบบการท างานของระบบเสร็จสิ้นแล้ว 
ขั้ น ต อ น นี้ จ ะ เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า ใ น ส่ ว น ก า ร ท า ง า น ข อ ง 
เว็ปแอปพลิเคชันที่ได้ท าการออกแบบ ซึ่งเป็นการเรียกใช้ตัวไฟล์ 
JSON ที่มีข้อมูลของแต่ละชุดน ามาแสดงเป็นข้อมูลของเกม 

นอกจากนี้ผู้จัดท ายังมีการศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้
ในการพัฒนาเกมสวนสนุกศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. Visual Studio Code ใช้ในการเขียนส่วนแสดงผล
และการท างานต่าง ๆ ของเกม 

2. XAMPP ใช้ในการจ าลองเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล
3. Adobe Photoshop ใช้ในการตกแต่ง และสร้าง

ภาพกราฟฟิก เพื่อน าไปใช้ในการตกแต่งหน้าเว็ปแอปพลิเคชัน 
4. Adobe XD ใช้ในการออกแบบและจัดองค์ประกอบ

ต่าง ๆ  ของหน้าเว็บแอปเคชันตัวอย่าง ก่อนลงมือเขียนเว็บแอป
พลิเคชัน 

ขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์ เป็นการทดสอบการ
ท างานของเว็บแอปพลิเคชันที่ได้ท าการพัฒนา เพื่อตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิด 

ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดในระหว่างการทดสอบ เพื่อท าให้เว็บแอปพลิเคชัน   
มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอนท าการส่งมอบงาน 

ขั้นตอนการสรุปผลและส่งมอบงาน เป็นขั้นตอนที่
สรุปผลการด าเนินงานทั้งหมด และส่งมอบเกม 

4. ผลการด าเนินงาน
การพัฒนาเกมสวนสนุกศิลปวัฒนธรรม มีผลการด าเนินงาน 
และรายละเอียดการท างานต่าง ๆ ดังนี้ 
4.1 มอดูลเกมจับคู่ภาพวัตถุ 
เมื่อผู้เล่นเข้ามาในตัวเกมจับคู่ภาพวัตถุ ระบบจะแสดงหน้าเมนู
ระดับของความยากของเกม ให้ผู้เล่นท าการเลือกระดับความยาก
ของเกม ในการเล่นเกมจับคู่ภาพวัตถุ โดยแต่ละระดับจะเพิ่ม
จ านวนไพ่ตามที่เลือก โดยแบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับ จาก    
น้อยไปมาก  

1. LEVEL1 จะแสดงจ านวนไพ่ ทั้งหมด 8 ใบ
2. LEVEL2 จะแสดงจ านวนไพ่ ทั้งหมด 12 ใบ
3. LEVEL3 จะแสดงจ านวนไพ่ ทั้งหมด 16 ใบ

โดยหน้าจอการเลือกระดับการเล่น ปรากฏดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 หน้าจอเมนูเกมจับคู่ภาพวัตถุ 

เมื่อผู้ เล่นเลือกระดับความยาก-ง่ายของเกม ระบบจะเข้าสู่
หน้าจอเกมให้ผู้เล่นจับคู่ภาพที่เหมือนกันตามไพ่ที่คว่ าอยู่ให้ครบ
ตาม เวลาที่ ก าหนด เมื่ อผู้ เ ล่ นท าการ เลื อกไพ่ ระบบจะ 
ท าการหงายหน้าไพ่ โดยให้ผู้เล่นท าการเลือกไพ่ทั้งหมด 2 ใบ 
และระบบจะท าการเช็คไพ่ที่เลือกว่าตรงกันหรือไม่ ปรากฏดัง
ภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 หน้าจอเกมจับคู่ภาพวัตถุ 
เมื่อผู้เล่นจับคู่ภาพที่เหมือนกันจนครบตามเวลาที่ก าหนด ระบบ
จะแสดงหน้าจอผลลัพธ์ คะแนนที่ผู้เล่นท าได้ขึ้นมาผ่านทาง
หน้าจอ ปรากฏดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 หน้าจอตัวแสดงผลคะแนน 

828



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

4.2 มอดูลเกมเรียงภาพวัตถุ 
เมื่อผู้ เล่นเข้ามาในตัวเกมเรียงภาพวัตถุ ระบบจะแสดงภาพ
จ านวนทั้งหมด 6 ภาพ ให้ผู้เล่นท าการเลือกภาพที่จะน ามาใช้ใน
การเล่นเกมเรียงภาพวัตถุ ปรากฏดังภาพที่ 5 

ภาพที่ 5 หน้าจอเมนูเกมเรียงภาพวัตถุ 

เมื่อผู้เล่นท าการเลือกภาพที่จะเล่นได้แล้ว ระบบจะเข้ามาในส่วน
ของตัวเกมเรียงภาพวัตถุ ระบบจะแสดงเวลานับถอยหลัง     3 
วินาที ให้ผู้เล่นจดจ าภาพก่อนระบบจะท าการสลับต าแหน่งของ
ภาพวัตถุ เพื่อท าการเริ่มเกม ปรากฏดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 หน้าจอเกมเรียงภาพวัตถุในส่วนการนับเวลาเริ่มเกม 

เมื่อระบบนับเวลาถอยหลังจนครบ 3 วินาที ระบบจะท าการสลับ
ต าแหน่งของภาพวัตถุ ปรากฏดังภาพที่ 7 และเริ่มจับเวลา 
ในการเล่นเกม ให้ผู้เล่นท าการเรียงภาพที่ผู้เล่นเลือกให้ครบ
สมบูรณ์ตามภาพตัวอย่าง โดยการเรียงภาพตามเลขที่ก าหนดไว ้

ภาพที่ 7 หน้าจอเกมเรียงภาพวัตถุในส่วนการสลับภาพวัตถุ 

เมื่อผู้เล่นเรียงภาพวัตถุจนครบสมบูรณ์ระบบจะแสดงหน้าจอ
แสดงเวลา และคะแนนที่ผู้เล่นท าได้ขึ้นมา โดยเวลาที่ใช้จะมีผล
กับจ านวนดาวที่ผู้เล่นจะได้รับ ปรากฏดังภาพที่ 8 

ภาพที่ 8 หน้าจอเกมเรียงภาพวัตถุในส่วนการแสดงผลคะแนน 

4.3 มอดูลเกมตอบค าถามภาพวัตถุ 
เมื่อผู้เล่นเข้ามาในตัวเกมตอบค าถามภาพวัตถุ ระบบจะแสดง
เมนูให้ผู้เล่นเลือก ดังภาพที่ 9 ถ้าผู้เล่นต้องการเริ่มเกมให้คลิกที่
ปุ่มเริ่มเกม และถ้าผู้เล่นต้องการดูค าแนะน า ให้ผู้เล่นเลือก คลิก
ปุ่ม ค าแนะน าภาพไอคอน ระบบจะแสดงค าอธิบายแต่ละไอคอน
ภายในเกม ปรากฏดังภาพที่ 10 

ภาพที่ 9 หน้าจอเมนูเกมตอบค าถามภาพวัตถุ 

ภาพที่ 10 หน้าจอค าแนะน าภาพไอคอนเกมตอบค าถามภาพวัตถุ 

เมื่อผู้เล่นคลิกปุ่มเริ่มเกมระบบจะเข้ามาในส่วนของตัวเกมตอบ
ค าถามภาพวัตถุ ปรากฏดังภาพที่ 11 ให้ผู้เล่นเลือกค าตอบให้
ตรงกับภาพวัตถุ กรณีเมื่อผู้เล่นเลือกค าตอบถูก ปุ่มที่เลือกจะ
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เปลี่ยนสีเป็นสีเขียว และเมื่อผู้เล่นเลือกค าตอบผิด ปุ่มที่เลือกจะ
เปลี่ยนสีเป็นสีแดง  

ภาพที่ 11 หน้าจอเกมตอบค าถามภาพวัตถุ 

เมื่อผู้เล่นตอบค าถามภาพวัตถุจนครบ ระบบจะแสดง      ผล
คะแนนที่ผู้เล่นได้ท าการตอบ ดังภาพที่ 12 เมื่อต้องการกลับหน้า
เมนูให้ผู้เล่นท าการ คลิกที่ปุ่มสีเขียว เมื่อผู้เล่นต้องการจะท าการ
เล่นเกมให้ให้ผู้เล่นท าการ คลิกที่ปุ่มสีส้ม เมื่อผู้เล่นต้องการ
ตรวจสอบค าตอบบให้ผู้เล่นท าการ คลิกที่ปุ่มสีเหลือง ระบบจะ
แสดงหน้าจอเฉลยค าตอบ ปรากฏดังภาพที่ 13 

ภาพที่ 12 หน้าจอเกมตอบค าถามภาพวัตถุในส่วนการแสดงผลคะแนน 

ภาพที่ 13 หน้าจอเกมตอบค าถามภาพวัตถุในส่วนการตรวจสอบค าตอบ 

5. สรุปผลและอภิปรายผล
จากการพัฒนา เกมสวนสนุ กศิ ลปวัฒนธรรม ในรู ปแบบ 
เว็บแอปพลิเคชันเป็นเกมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกไทย ช่วยให้
ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ โดยการผ่านสื่อในรูปแบบของเกม 
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู้ และยังสามารถน าไปต่อยอด
เป็นสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การออกบูธท าเป็นเกมเพื่อ
การศึกษาและเรียนรู้ และจากการน าเกมสวนสนุกศิลปวัฒนธรรม
ไปทดลองใช้ในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง โดยมีการจัดกิจกรรมให้ผู้ที่อยู่
ในพิพิธภัณฑ์ได้ทดลองเล่นเกม โดยผู้ชนะที่ท าคะแนนได้สูงที่สุด
จะได้รับรางวัลจากพิพิธภัณฑ์ หลังจากนั้น ได้มีการสัมภาษณ์ผู้
ร่วมเล่นเกม เพื่อส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อเกม โดยผลการ
สัมภาษณ์ผู้เล่นให้ความคิดเห็นว่า มีความรู้สึกสนุก ท้าทาย ที่จะ
ท าคะแนนให้ได้สูงสุด เพื่อให้ได้รางวัล จากผลตอบรับจะเห็นได้ว่า
การน าหลักการของเกมมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยให้
ผู้ใช้งานมีความสนุกและมีความสนใจที่จะกลับไปดูโบราณวัตถุที่
อยู่ในพิพิธภัณฑ์มากขึ้น 
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ระบบจัดการคลังสินค้า
E-Kanban System 

*ธนกร ก าเหนิดโทน1 และ พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์1

1สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
Emails: 59161023@go.buu.ac.th, peerasak@buu.ac.th  

บทคัดย่อ 
ระบบจัดการคลังสินค้า (E-Kanban System) มีที่มา คือ บริษัท 
ผลิตสินค้า ได้มีการใช้ระบบคัมบัง (Kanban System) ในการ
ร้องขอสินค้ากับ บริษัท จ าหน่ายสินค้า ซึ่งจะมีใบคัมบัง เป็น
ตัวกลางในการร้องขอสินค้าแต่ละชนิด โดยใบ Kanban มี
รายละเอียด เช่น รหัสของสินค้า ชื่อสินค้า ซึ่งปัญหาของระบบ 
คือ เมื่อ บริษัท ผลิตสินค้า ต้องการที่จะร้องขอสินค้าจาก บริษัท 
จ าหน่ายสินค้า จะต้องรอให้รถบรรทุกมารับใบคัมบังจาก บริษัท 
ผลิตสินค้า เพื่อเอาใบคัมบังไปส่งที่ทาง บริษัท จ าหน่ายสินค้า 
เพื่อจัดสินค้าตามใบคัมบังที่ได้รับมา ปัญหาที่พบคือ การจัดส่ง
ล่าช้า และบางครั้งใบคัมบัง เกิดสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ผู้จัดท าจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศมาแก้ไขปัญหาของระบบคัม
บัง โดยระบบจัดการคลังสินค้าจะประกอบด้วยมอดูลหลัก อาทิ
เช่น ส่วนของการร้องขอสินค้า ส่วนของการยืนยันการส่งสินค้า 
ส่วนของการยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย ส่วนของการลงทะเบียน 
Kanban ตัวใหม่ และส่วนของรายงานสินค้า เครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนาเป็นภาษา C# และซอฟต์แวร์ที่ ใช้ในการพัฒนา 
Visual Studio 2019 ซึ่งระบบจัดการคลังสินค้า (E-Kanban 
System) มีการพัฒนาในรูปแบบวินโดว์แอปพลิเคชัน โดยระบบ
ดังกล่าวเป็นระบบที่ถูกใช้งานจริงระหว่างทั้ง 2 บริษัท เพื่อให้เกิด
ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน 

ค ำส ำคัญ: คัมบัง, การจัดส่งสินค้า, ใบสั่งซื้อสินค้า 

ABSTRACT 

The Kanban system is Windows application used to 
request products with the distribution company. The 
statement of the problems, Kanban card was losting 
between the manufacturing company sent Kanban to 
distribution company. E-Kanban System developed for 
solve this problem consist modules of Request Kanban, 
Transfer Kanban, Receive Kanban, Add New Kanban and 
Report Kanban with C# language in Visual Studio 2019 
program. The manufacturing company and Kanban use 
the E-Kanban System to make easier work and faster 
with more efficiency. 

Keywords: Kanban, Shipping, Order 

1. บทน า
ระบบคัมบัง (Kanban System) เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Just-
in-time ที่ ถู กพัฒนาขึ้ นมา เพื่ อ ช่ ว ย ให้ ก า รท า ง าน มี ก า ร
ประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบ Just in time 
เป็นระบบที่เข้ามาช่วยในส่วนของการผลิตหรือการส่งมอบสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีข้อก าหนดคือมีปริมาณ
สินค้าเพียงพอในช่วงเวลาที่ต้องการ ส่วนระบบคัมบัง (Kanban 
System) ถูกพัฒนามาจากบริษัทโตโยต้า โดยใช้แผ่นกระดาษ
เป็นสัญญาณเพื่อแสดงความต้องการให้มีการส่งชิ้นส่วนเพิ่มเติม 
(Conveyance Kanban : C-card) และใช้กระดาษในลักษณะ
เดียวกันเพื่อแสดงความต้องการให้มีการผลิตชิ้นส่วนเพิ่ม เติม 
(Production Kanban : P-card) ส าหรับช่วยการประสานงาน 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) …………… 
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และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัท ผลิตสินค้า ได้น าระบบ 
Kanban มาช่วยในการร้องขอสินค้าระหว่างบริษัท จ าหน่าย
สินค้า เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการ
ผลิตสินค้าที่มากเกินความต้องการของลูกค้า ปัญหาที่พบ คือ 
การจัดส่งที่ล่าช้า และบางครั้งใบ Kanban เกิดการสูญหายโดย
ไม่ทราบสาเหตุ ท าให้ บริษัท ผลิตสินค้า ได้น าระบบสารสนเทศ
มาแก้ไขปัญหาของระบบ Kanban เพื่อท าให้กระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
1) เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารคลังสินค้า
2) เพื่อให้ตอบสนองและตรงกับความต้องการแก่องค์กร
3) เพื่อท าให้จัดเตรียมและจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

3. ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
3.1 ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
1 ) ระบบคัมบัง  (Kanban System) [1,2] เป็นส่วนหนึ่ งของ
ระบบ Just-in-time ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การ
ท างานมีการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ  และเพื่อ
หลีกเลี่ยงการผลิตที่มากเกินไป (Overproduction) หรือสินค้า
คงคลังที่มากเกินไป (Overstock) 
2) ระบบจัดการคลังสินค้า  (Warehouse Manager System)
หรือวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า [3] โดยอาศัยระบบ 
Barcode เข้ามาช่วยก าหนดสินค้าแต่ละชนิดหรือวัตถุดิบแต่ละ
ตัวที่ใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยจะมีกระบวนการ
จัดการหลัก ๆ คือ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการเบิก
สินค้า 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
1) Visual Studio คือ โปรแกรมเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์
และระบบต่าง ๆ เหมาะส าหรับภาษา VB และ C# เนื่องจาก
ไมโครซอฟต์ได้พัฒนาโปรแกรม และภาษาขึ้นมาควบคู่กันเพื่อให้
ใช้งานร่วมกันได้ [4,5] 
2) SQL Server เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับจัดการฐานข้อมูล SQL
Server มีความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยกับ
การใช้งานฐานข้อมูล ท าให้สร้างและจัดการฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

จึงลดความซับซ้อนในการจัดการฐานข้อมูลเป็นแพลตฟอร์ม
ฐานข้อมูลครบวงจร [6] 

4. วิธีด าเนินการพัฒนา
ผู้จัดท าได้ท าการพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า โดยมีการ
วิเคราะห์ระบบที่ได้รับมอบหมาย การออกแบบระบบ การพัฒนา
ระบบ การทดสอบ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผู้จัดท าได้
ท าการศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบงานเดิมและออกแบบ
ขั้นตอนการท างาน โดยเริ่มต้นจาก ขั้นตอนที่ 1 พนักงานของ
บริษัท ผลิตสินค้า ได้ท าการร้องขอสินค้าไปยัง บริษัท จ าหน่าย
สินค้า จากเดิมที่ต้องให้พนักงานขนส่งน าใบ Kanban ไปส่ง
พนักงานคลังสินค้าจัดเตรียมสินค้า ผู้จัดท าจึงได้ท าการออกแบบ
ระบบให้มีการส่งใบ Kanban ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อให้พนักงาน
คลังสินค้าสามารถจัดเตรียมสินค้าได้เร็วขึ้น และจัดการปัญหา
เรื่องใบ Kanban สูญหายในขั้นตอนที่ 2 หลังจากนั้น ขั้นตอนที่ 
3 พนักงานขนส่งสินค้ามารับสินค้าที่คลังสินค้าและน าไปส่ง
พนักงานฝ่ายผลิต และขั้นตอนที่ 4 เป็นการตรวจสอบว่าจ านวน
สินค้าที่ร้องขอได้รับครบตามจ านวนที่ร้องขอหรือไม่ โดยขั้นตอน
การท างานของกระบวนการการร้องขอและจัดส่งสินค้า แสดงดัง
ภาพที่ 1  

ภาพที่ 1 การท างานระบบ Kanban 

การพัฒนาระบบจั ดการคลั งสิ นค้ า  (E-Kanban System) 
จะใช้ภาษา C# ในการพัฒนามอดูลต่าง ๆ เช่น ส่วนของการร้อง
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ขอสินค้า (Request Kanban) ส่วนของการยืนยันการส่งสินค้า 
(Transfer Kanban) ส่วนของการยืนยันได้รับสินค้าเรียบร้อย 
(Receive Kanban) ส่วนของการลงทะเบียน Kanban ตัวใหม่ 
(Add New Kanban) และสุดท้ายส่วนของการรายงานของสินค้า 
(Report Kanban)  และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา Visual 
Studio 2019 โดยมีการจัดการฐานข้อมูล คือ SQL Server และ
ระบบจัดการคลังสินค้า (E-Kanban System) มีการพัฒนาใน
รูปแบบวินโดว์แอปพลิเคชัน ซึ่งผู้จัดท าได้ท าการออกแบบ
แผนภาพยูสเคสของระบบการจัดการคลังสินค้า ซึ่งใช้อธิบายการ
ท างานของระบบระหว่างทาง บริษัท ผลิตสินค้า และบริษัท 
จ าหน่ายสินค้า โดยแผนภาพยูสเคสมีรายละเอียดดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 แผนภาพยูสเคสระบบจัดการคลังสินค้า 

5. ผลการด าเนินการ
ระบบจัดการคลังสินค้า (E-Kanban System) เป็นระบบจัดการ
คลังสินค้าระหว่าง บริษัท ผลิตสินค้า และบริษัท จ าหน่ายสินค้า 
ซึ่งจะช่วยให้จัดการร้องขอสินค้าระหว่าง 2 บริษัท มีความรวดเร็ว 
และประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหน้าจอเมนูระบบ ดังภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 หน้าจอเมนูระบบ 

5.1 มอดูลการขอร้องสินค้า  
มอดูลส าหรับให้ผู้ใช้งานทาง บรษิัท ผลิตสินค้า ท าการร้องขอ
สินค้า (Request Kanban) จากบริษัท จ าหน่ายสินค้า โดยการ
ร้องขอสินค้านั้นจะต้องท าการแสกน Barcode จากใบ Kanban 
ในช่องแสกน Barcode ทางด้านบน โดยข้อมูล Kanban จะมา
แสดงในตาราง Datagridview ดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 หน้าจอการร้องขอสินค้า (Request Kanban) 

ในกรณีที่ไม่มีใบ Kanban ในการแสกน Barcode ผู้ใช้งานทาง 
บริษัท ผลิตสินค้า สามารถท าการร้องขอสินค้าได้โดยกรอก 
Barcode ผ่านช่องกรอก Barcode ทางด้านล่าง ดังภาพที่ 5   

ภาพที่ 5 หน้าจอการร้องขอสินค้า (Request Kanban Manual) 
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5.2 มอดูลการยืนยันการส่งสินค้า 
มอดูลการยืนยันการส่งสินค้า  (Transfer Kanban) จะเป็น
หน้าจอของ บริษัท จ าหน่ายสินค้า ที่จะให้ผู้ใช้งานเห็นข้อมูล
Kanban ที่ทาง บริษัท ผลิตสินค้า ท าการร้องขอสินค้ามา ดัง
ภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 หน้าจอ Transfer Kanban 

เมื่อมีการร้องขอข้อมูล Kanban ที่เป็นรายการใหม่เพิ่มเข้ามา 
หน้าจอจะกระพริบและมีเสียงเพลงดังขึ้น เพื่อบ่งบอกว่ามีข้อมูล 
Kanban ชุดใหม่เข้ามา และเมื่อผู้ใช้งานทราบแล้วว่าข้อมูล 
Kanban ชุดใหม่เข้ามาให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม Stop Sound เพื่อเป็น
การหยุดเสียงเพลงและการกระพริบหน้าจอ โดยหน้าจอแสดง
การแจ้งเตือนเมื่อมีการร้องขอสินค้าใหม่แสดงดังภาพที่ 7 

ภาพที่ 7 หน้าจอเมื่อมีการร้องขอ Kanban ชุดใหม่ 

ผู้ใช้งานสามารถแสกน Barcode จากใบ Kanban เพื่อเป็นการ
ยืนยันการส่งสินค้า ผ่านช่องรับค่า หากค่าแสกน Barcode ตรง
กับข้อมูล Kanban ในตารางทางด้านซ้าย ข้อมูลตัวนั้นจะหายไป
จากตาราง แต่ถ้าค่าแสกน Barcode ไม่ตรงกับข้อมูลKanban 
ภายในตาราง ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือน ดังภาพที่ 8 และ
ภาพที่ 9  

ภาพที่ 8 หน้าจอยืนยันส่งสินค้า (Transfer Kanban) 

ภาพที่ 9 หน้าจอแจ้งเตือน 

หากเครื่องอ่านบาร์โค้ดเสียหายหรือใบ Kanban ช ารุดเสียหาย
จนผู้ใช้งานไม่สามารถแสกนผ่านบาร์โค้ด ผู้ใช้งานสามารถท าการ
ยืนยันสินค้าที่ส่งแล้วได้ โดยให้ผู้ใช้งานท าการคลิกแถวขวาจาก
ตาราง Datagridview ทางด้านซ้าย เพื่อให้ Barcode Serial ไป
แสดงในกล่องข้อความ (Text Input) และให้ผู้ใช้งานคลิกขวาใน
แถวที่ต้องการจะ Transfer Manual ดังภาพที่ 10 

ภาพที่ 10 หน้าจอ Transfer Kanban Manual 
หากสินค้าภายในคลังสินค้าไม่เพียงพอต่อการจัดส่งสินค้าตาม
การร้องขอพนักงานผลิตสินค้าแล้ว พนักงานคลังสินค้าสามารถ
แจ้งให้พนักงานผลิตสินค้าทราบว่าในเวลานี้ยังไม่สามารถส่ง
สินค้าตาม Kanban ที่ถูก Request มาได้เนื่องจากสินค้าหมด
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คลังสินค้า โดยให้ผู้ใช้งานคลิกซ้ายในแถวข้อมูลในตารางทางด้าน
ขวา โดย Barcode Serial ผู้ใช้งานคลิกนั้นจะมาแสดงในช่อง 
Input ทางด้านล่าง และให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม ของหมด และแถว
ข้อมูล Kanban ชุดนั้นภายในตาราง Datagridview ทางด้านซ้าย 
จะเป็นสีแดง ดังภาพที่ 11 

ภาพที่ 11 หน้าจอท าการ Stock Out Kanban 

5.3 มอดูลยืนยันการรับสินค้า  
มอดูลการจัดการ Receive Kanban จะเป็นหน้าจอของทาง 
บริษัท ผลิตสินค้า เป็นหน้าจอส าหรับการยืนยันรับสินค้าจาก
บริษัท จ าหน่ายสินค้า ดังภาพที่ 12 

ภาพที่ 12 หนา้จอ Receive Kanban 
ผู้ใช้งานสามารถแสกน Barcode จากใบ Kanban เพื่อเป็นการ
ยืนยันการรับสินค้า ผ่านช่อง Input หากค่าแสกน Barcode ตรง
กับข้อมูล Kanban ในตารางทางด้านซ้าย ข้อมูลนั้นจะหายไป
จากตาราง แต่ถ้าค่าแสกน Barcode ไม่ตรงกับข้อมูล Kanban 
ภายในตาราง จะขึ้นข้อความแจ้งเตือน ดังภาพที่ 13และภาพที่ 
14 

ภาพที่ 13 หน้าจอ Receive Kanban 

ภาพที่ 14 หน้าจอแจ้งเตือน 

ผู้ใช้งานสามารถท าการยืนยันสินค้าที่รับแล้วด้วยวิธีการที่ไม่ใช่
การแสกน Barcode จากใบ Kanban โดยให้ผู้ใช้งานท าการคลิก
แถวขวาจากตาราง Datagridview เพื่อให้ Barcode Serial ไป
แสดงในกล่องข้อความ (Text Input) และให้ผู้ใช้งานคลิกขวาใน
แถวที่ต้องการจะ Receive Manual ดังภาพที่ 15  

ภาพที่ 15 หน้าจอ Receive Kanban Manual 

5.4 มอดูลการลงทะเบียน Kanban  
ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนข้อมูล Kanban ชุดใหม่ได้ โดยเพียง
ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล Kanban ที่ต้องการจะลงทะเบียน ผู้ใช้งาน
จะต้องกรอกรายละเอียดของข้อมูลสินค้าในใน Kanban 
(Barcode Part Name Description) และเมื่อผู้ใช้ท าการข้อมูล 
Kanban ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ใช้งานท าการคลิกปุ่ม Save เพื่อเป็น
การบันทึกข้อมูล Kanban ดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 หน้าจอลงทะเบียน Kanban ชุดใหม่ 

ผู้ใช้งานสามารถแก้ข้อมูล Kanban ที่ลงทะเบียนแล้วได้ โดย
ผู้ใช้งานท าการเลือกคลิกแถวข้อมูลในตาราง Datagridview ทาง
ด้านขวา ข้อมูล Kanban ที่ผู้ ใช้งานเลือกจะแสดงในกล่อง
ข้อความ (Text Input) ทางด้านขวา และให้ผู้ใช้งานระบบท าการ
แก้ไขข้อมูล Kanban และกดปุ่ม Edit ดังภาพที่ 17 

ภาพที่ 17 หน้าจอแก้ไขข้อมูล Kanban 

ผู้ใช้งานสามารถลบข้อมูล Kanban ที่ลงทะเบียนไปแล้วได้ โดย
ผู้ใช้งานท าการเลือกคลิกแถวข้อมูลในตาราง Datagridview ทาง
ด้านขวา ข้อมูล Kanban ที่ผู้ใช้เลือกจะมาแสดงในกล่องข้อความ 
(Text Input) ทางด้านขวา และให้ผู้ใช้งานท าการกดปุ่ม Delete 
ดังภาพที่ 18 

ภาพที่ 18 หน้าจอลบข้อมูล Kanban 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล Kanban ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว โดย
ผู้ใช้งานท าการกรอกข้อมูล Kanban ที่ต้องการค้นหา ในกล่อง

ข้อความ ( TeeT Input) หรือผู้ใช้สามารถเลือกกรอก Barcode 
Part Name Description เพื่อเป็นการค้นหา ดังภาพที่ 19 

ภาพที่ 19 หน้าจอค้นหาข้อมูล Kanban 

5.4 มอดูลการดูรายงาน Kanban  
มอดูลดูรายงาน Kanban จะเป็นหน้าจอของทาง บริษัท ผลิต
สินค้า ดูข้อมูล Kanban ในแต่ละวัน โดยจะแสดงข้อมูล Kanban 
สถานะปัจจุบัน เลือกวันที่ที่ต้องการค้นหาได้ โดยก าหนดวันที่
เริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่ต้องการค้นหาในรูปแบบของวันที่ )Date 
Picker) และเลือกสถานะในรูปแบบตัวเลือกแบบหลายรายการ 
)Dropdown list) ดังภาพที่ 20 

ภาพที่ 20 หน้าจอรายงานข้อมูล Kanban 

ผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกดูข้อมูล Kanban ที่เคยมีสถานะ 
นั้น ๆ ได้ ดังภาพที่ 21 

ภาพที่ 21 หน้าจอรายงานประวัติข้อมูล Kanban 
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6. สรุปผลการด าเนินการ
จากการพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้า (E-Kanban System) ใน
รูปแบบวินโดว์แอปพลิเคชัน จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ 
เช่น ความล่าช้า และใบ Kanban สูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ของระบบคัมบัง (Kanban System) ในรูปแบบเดิม โดยการน า
ระบบสารสนเทศมาช่วยในการร้องขอสินค้า ระหว่าง บริษัท ผลิต
สินค้า และบริษัท จ าหน่ายสินค้า เพื่อให้กระบวนการท างานให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการท างานที่มากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้จะช่วยให้ทราบใบ Kanban ใดที่หายไป โดยดูจากเลข 
Serial จาก ใบ Kanban โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ถูกใช้งาน
จริงของระหว่างทั้ง 2 บริษัท   
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
และเพื่อประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบ
ตามวงจรการพัฒนาระบบ SDLC โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
แอปพลิเคชันจะเป็นโปรแกรม Android Studio ในการพัฒนา
แอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ในส่วนการจัดการฐานข้อมูลใช้โปรแกรม Firebase ซึ่ง
เป็นที่นิยมในปัจจุบัน การเขียนควบคุมการท างานด้วยภาษา 
Kotlin ผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้
รวบรวมข้อมูลส าคัญของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ข่าวกิจกรรม 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แสดงแผนที่ภายในมหาวิทยาลัย 
และแนะน าสถานที่ อาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 
ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, แอนดรอยด์ 
 

ABSTRACT 
Kalasin University Application Development The 
objective is to design and develop applications from 
Kalasin University and to assess the effectiveness of 
Kalasin University applications from computer experts. 
The researcher developed the system in accordance 
with the SDLC system development cycle. The tools 
used in application development are Android Studio 

applications for Kalasin University application 
development. On the Android operating system The 
database management system uses Firebase, which is 
popular today. The writing work is controlled in Kotlin 
language. Kalasin University application has compiled 
important information of Kalasin University. News, 
Activities, Public Relations News Show map of the 
university And suggest locations of various buildings of 
Kalasin University 
 
Keywords: Application, Kalasin University, Android 
 

1. บทน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและรองรับต่อการใช้งานของมนุษย์ให้มีความสะดวก 
สะบายมากขึ้น ทั้งในด้านของสื่อมัลติมีเดีย เกมส์ ระบบความ
ปลอดภัยต่าง ๆ ตลอดจนผู้ช่วยอัจฉริยะ และเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ AI สมาร์ทโฟนในอนาคตจะเปรียบเสมือนกับ
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งในอดีตโทรศัพท์มือถือท าได้แค่โทรออก 
- รับสาย และการส่งข้อความติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ส่วนใน
ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถ
มากมายและมีความรวดเร็วในการประมวลผลมากขึ้นอีก  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พุทธศักราช 2558 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86 ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ให้

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) …………… 

25 มม.จากขอบ 
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ควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ปัจจุบันช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และความ
สะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของบุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลภายนอก  มีเพียงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์เท่านั้น และเว็บไซต์ยังไม่พบในส่วนของแผนที่และการ
น าทางภายในมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน รวมถึงข้อมูลของอาคารต่าง 
ๆ จึงท าให้การเดินทางในมหาวิทยาลัย จะต้องติดต่อสอบถาม
ผ่านยามหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้เกิดความไม่สะดวก
เท่าที่ควร 

ดังนั้นผู้วิจัย มีแนวคิดที่จะท าการพัฒนาแอปพลิเคชัน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บนสมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบุคลากร นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก รวมถึงการแสดงแผนที่และการน าทางไปยัง
อาคาร ภายในแอปพลิเคชัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ท่ีมีในเว็บไซต์ได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

3.ขอบเขตงานวิจัย 
การด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ครั้งนี้  เป็นโครงการวิจัยระดับ
ปริญญาตรี  หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ได้แก่ 
3.1 สามารถน าทางไปยังสถานที่ อาคาร หรือคณะต่างๆ ด้วย
ระบบน าทาง (GPS) ได้ 
3.2 สามารถแสดงภาพบรรยากาศอาคาร คณะต่าง ๆ หรือ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทั้งพื้นที่ในเมืองและพื้นที่
นามน  

3.3 สามารถแสดงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ 
3.4 สามารถแสดงผลข้อมูลพื้นฐาน เช่น คณะ สาขาวิชา 
หลักสูตรที่เปิดสอน และเบอร์ติดต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ 
3.5 สามารถแสดงประกาศปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ได้ 
3.6 สามารถแสดงวีดิโอแนะน ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย
เชื่อมต่อกับ Youtube 
 

4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1) ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ (Android   Operating System) 
เป็นระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ 
และคอมพิ ว เ ตอร์  แท็ บ เ ล็ ต เ ป็ นต้ น  ซึ่ ง พัฒนามาจ าก
ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) อีกทีหนึ่ง แอนดรอยด์ถูกพัฒนา
โดยบริษัท Android Inc. ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ. 2003 โดย Andy 
Rubin และ Rich Miner ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 กูเกิลได้เข้าซื้อ
บริษัทดังกล่าว หลังจากนั้น กูเกิลได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท
ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่อสาร เช่น Intel, HTC, 
LG, Texas Instruments [1] 
2) Android SDK (Android Software Development Kit) ซึ่ ง
เป็นชุดโปรแกรมที่ทาง Google พัฒนาออกมาเพื่อแจกจ่ายให้
นักพัฒนาแอปพลิเคชันหรือผู้สนใจทั่วไปดาวน์โหลดไปใช้งานกัน
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ จึงอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้แอปพลิเคชัน 
บนสมาร์ทโฟนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในชุด SDK นั้นจะมี
โปรแกรมและไลบรารีต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถดาวน์โหลด Android 
SDK [1] 
3) วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC) เป็นการด าเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่
ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน เพื่อ
สร้างระบบงานคอมพิวเตอร์ให้ท างานเป็นไปตามที่ต้องการ 
ความส าคัญระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกัน
ตั้งแต่เกิดจนตายวงจรนี้จะเป็นขั้นตอน  
4) Google Map API คือการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแทรก Google 
Maps เข้าไปเป็นองค์ประกอบ ส่วนหนึ่งในเว็บเพจที่ต้องการได้
โดยเขียนเป็นภาษา html และ JavaScript ในรูปแบบที่ ไม่
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สลับซับซ้อนนักส าหรับงานแผนที่ง่ายๆ Google Maps API มีขีด
ความสามารถกว้างขวางเน้นในด้านการน าเสนอข้อมูลแผนที่ใน
ลั กษณ ะหมุ ดปั ก  ( Push pin/Place marker) ซึ่ ง ส า ม า ร ถ
ก าหนดให้แสดงข้อมูลประกอบแผนที่เมื่อผู้ใช้คลิกที่ตัวหมุดปัก
นั้นๆ หรือองค์แผนที่แบบเส้น (Polyline) พื้นที่ (Polygon) และ
ภาพ (Ground overlay) [5]  
5) Kotlin เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบ Statically-
typed ที่ถูกรันบน Java Virtual Machine (JVM) ถูกพัฒนาขึ้น
โดยทีม JetBrains โดยถูกออกแบบให้ท างานร่วมกับโค้ด Java 
ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากภาษา Java, Scala, C#, 
Groovy, Gosu, JavaScript และ Swift ซึ่งไฟล์ของ Kotlin จะมี
นามสกุล คือ .kt และมีตัว compiler ชื่อว่า kotlin เช่นเดียวกับ 
Java ที่ชื่อ java ซึ่งมีกระบวนการ compiler [3] 
6) Firebase Database เป็น NoSQL cloud database ที่ เก็บ
ข้อมูล ในรูปแบบของ JSON และมีการ  sync ข้อมูลแบบ 
realtime กับทุก devices ที่เชื่อมต่อแบบอัตโนมัติในเสี้ยววินาที 
รองรับการท างานเมื่อ offline (ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน local 
จนกระทั่งกลับมา online ก็จะท าการ sync ข้อมูลให้อัตโนมัติ) 
รวมถึงมี Security Rules ให้เราสามารถออกแบบเงื่อนไขการ
เข้าถึงข้อมูลทั้งการ read และ write ได้ดังใจ ทั้ง Android, iOS 
และ Web [4] 
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พัชรี มิยกรณ์, วิลัยลักษณ์ และคณะ [5] ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
แอปพลิ เ ค ชั น ส า ห รั บ ก า ร ข า ยสิ น ค้ า ไ ร่ อ อ ร์ แ กนิ ค บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษาไร่อารมณ์ดี ออร์แกนิค
ฟาร์ม ผลการศึกษาพบว่า แอปพลิเคชันสามารถช่วยส่งเสริมให้
ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่ปลอดสารพิษและอ านวยความสะดวกต่อ
ลูกค้าและมั่นใจกับคุณค่าของสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้กลับมาท าเกษตร
ออร์แกนิคเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ 

วิทยา บุตรสุริย์ และคณะ [6] ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า 
1) แอปพลิเคชันค้นหาร้านอาหารปลอดภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
และ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันค้นหา
ร้านอาหารปลอดภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์พัฒนาด้วยภาษาจาวา 
บน  Android Studio และ เชื่ อ มต่ อ ฐานข้ อมู ล  Mysql ผล
การศึกษาพบว่าแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสามารถค้นหาชื่อร้าน 

เมนูอาหาร และต าแหน่งพิกัดการเดินทางด้วย Google Map ไป
ยังร้านอาหารในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการประเมินประสิทธิภาพ
แอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับดี 

อภิชาติ ค าปลิว และคณะ [7]ได้พัฒนาแอพพลิเคชัน
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีความเป็น
จริงเสมือน ผลการศึกษาพบว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ช่วยสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ และเสมือนจริงให้แก่ผู้ใช้งาน 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชันอยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.52 

 
5. วิธีด าเนินงานวิจัย 

ในการออกแบบและการพัฒนาแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้วิจัยได้วางแผน
ด าเนินการในการพัฒนาแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
5.1 การก าหนดปัญหา 
5.1.1 การศึกษาปัญหา ความต้องการของบุคลากร นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากการศึกษา ในปัจจุบันช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และความสะดวกในการเดินทางภายใน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของบุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก  
มีเพียงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเว็บไซต์ก็ยังไม่พบใน
ส่วนของแผนที่และการน าทางภายในมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
รวมถึ งข้อมูลของอาคารต่ าง  ๆ จึ งท า ให้การเดินทางใน
มหาวิทยาลัยเกิดความไม่สะดวกดท่าที่ควร 
5.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาระบบงานจะท าให้การ
แนะน าและการน าทางให้มีความสะดวกรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด
ในการเดินทาง และลดความล่าช้าในการค้นหาต าแหน่งสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการพัฒนาแอปพลิเคชัน
มหาวิทยาลัยกาฬสนธุ์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับ
แนะน าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ท าให้ผู้ใช้งานค้นหา
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในแอปพลิเคชัน สามารถ
รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ และ ภาพบรรยากาศของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ได้ 
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5.2 การวิเคราะห์ 
5.2.1 การวิเคราะห์ข้อมุล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ 
ผู้พัฒนาได้ศึกษาปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาระบบ ตลอดจนทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินโครงการ 
5.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
5.2.1.1 แอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด ์
5.2.1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 
5.3 ออกแบบระบบ 
ผู้ วิ จั ย ใช้ แผนภาพ  UML ได้ แก่  Use Case Diagram, Class 
Diagram และ Sequence Diagram ซึ่ง UML เป็นสัญลักษณ์
อันเป็นหนึ่งเดียวกันที่ใช้อธิบาย แสดงรายละเอียด จ าลองการ
สร้าง และจัดการกับเอกสารต่าง ๆ ในระบบการท างานจริง 
เพื่อให้การออกแบบซอฟต์แวร์ที่แทนระบบการท างานจริงนั้นท า
ได้โดยง่าย และปรับปรุงวิธีการท างานที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น มักใช้
เป็นการอธิบายและน าเสนอแนวความคิดของการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุก่อนน าไปเขียนโปรแกรมจริง 
5.3.1 ออกแบบแผนภาพแสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ (Use 
Case Diagram) 

 
 

ภาพที่ 1. ออกแบบแผนภาพแสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ  

5.3.2 ออกแบบผังงาน (Flowchart) กระบนการท างานของแอป
พลิคชัน 

 
 

ภาพที่ 2. Flowchart ขั้นตอนการท างานของแอปพลิเคชัน 
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5.3.3 Class Diagram แผนภาพที่ใช้แสดง Class ความสัมพันธ์
ระหว่าง Class ของระบบ 

 
ภาพที่ 3. แผนภาพที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Class ของระบบ 

5.3.4 Sequence Diagram แผนผังการท างานที่ใช้เพื่อแสดง
ล าดับเวลาและแสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากคลาสหรือวัตถุใน
แผนผังการท างานภายใน 

 
 

ภาพที่ 4 Sequence Diagram แผนผังการท างานล าดับเวลาและ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น 

 

5.3.5 ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยกาฬสิธุ์  
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ออกแบบการใช้งานของผู้ใช้ 
โดยมีระบบการน าทางทาง การแสดงข้อมูลพื้นฐานและข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธุ์กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยได้
ท าการเชื่อมโยงไปยังเว็บไชต์ของมหาวิทยาลัย และแนะน า
วิธีการใช้งานของระบบ การออกแบบหน้าจอการท างานโดยใช้
โปรแกรม Adobe XD ในการออกแบบหน้าจอต่าง ๆ 
 
 

 
 

ภาพที่ 5. การออกแบบหน้าจอการท างานโดยใช้โปรแกรม Adobe XD 
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6. ผลด าเนินงานวิจัย 
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบการท างาน ได้น ามาพัฒนา
แอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ผลลัพธ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 6. หน้าจอเริ่มต้น หน้าจอหลักและหน้าจอแผนที่ พิกัดอาคาร 

 

 
ภาพที่ 7. หน้าจอแผนที่ พิกัดอาคาร และการน าทางไปยังอาคาร 

 

 
ภาพที่ 8. หน้าจอหลัก หน้าจอแสดงภาพอาคารและหน้าจอแสดงเว็บไซต์ 

 
ภาพที่ 9. หน้าจอหลักหน้าจอแสดงประวัติความเป็นมาและแสดงปฎิทิน

การศึกษา 

 
ภาพที่ 10. หน้าจอหลัก หน้าจอแสดงข่าวและหน้าจอแสดงคณะและ

หลักสูตร 
 

 
ภาพที่ 11. หน้าจอหลัก หน้าจอระบบบริการนักศึกษา(ในเมือง)และหน้าจอ

ระบบบริการนักศึกษา(นามน) 

 
ภาพที่ 12. หน้าจอหลัก หน้าจอระบบกิจกรรมและหน้าจอประเมินอาจารย์ 

 

 
ภาพที่ 13. หน้าจอหลัก หน้าจอระบบกองทุนกู้ยืม(กยศ)และหน้าจอระบบ

ทะเบียน 
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ภาพที่ 14. หน้าจอหลัก หน้าจอกฏระเบียบข้อบังคับและหน้าจอวีดีทัศน์ 

KSU 

 
ภาพที่ 15. หน้าจอหลัก หน้าจอส าหรับบุคลากรและหน้าจอเบอร์ติดต่อ

ฝ่ายต่างๆ 
 

7. การทดสอบระบบ 
7.5.1 หาค่า IOC (Index of Objective Congruence) 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการศึกษาวิจัยไปท า
การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น  โดยน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบ เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่านหลังจากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
7.5.2 ท าแบบประเมินประสิทธิภาพ 
 

ตารางที่ 1 ด้านคุณภาพของเนื้อหา 

ด้านคุณภาพของเนื้อหา 
(Content) �̅� S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความเหมาะสมของ
ข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล 

4.00 0.00 มาก 

3. การแบ่งหมวดของเนื้อหา
มีความชัดเจนและเหมาะสม 

4.67 0.58 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพของเนื้อหา 
(Content) �̅� S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

4.คุณภาพของเนื้อหามี
ความเหมาะสม 

4.33 0.58 มาก 

โดยภาพรวม 4.50 0.25 มาก 
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านคุณภาพของ
เนื้อหา พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 
เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุดคือ
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
5.00 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 และ การแบ่ง
หมวดของเนื้อหามีความชัดเจนและเหมาะสม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.67 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 
 
 

ตารางที่ 2 ด้านภาพรวมการท างานของแอปพลิเคชัน 
ด้านภาพรวมการท างาน 

ของแอปพลิเคชัน �̅� S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความรวดเร็วในการ
ประมวลผลข้อมูล 

4.33 0.58 มาก 

2. ความรวดเร็วในการ
เรียกใช้เมนูการท างาน 

4.00 1.00 มาก 

3. ความถูกต้องของการ
ท างานแอปพลิเคชัน 

4.33 0.58 มาก 

4. ความปลอดภัยในการใช้
งานแอปพลิเคชนัมีความ
เหมาะสม 

3.67 0.58 มาก 

โดยภาพรวม 4.08 0.29 มาก 
 

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านภาพรวมการ
ท างานของแอปพลิเคชัน พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.29 เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นที่มีค่า
มากที่สุดคือความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.33 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 และ 
ความถูกต้องของการท างานแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 
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ตารางที่ 3 ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 

ด้านการออกแบบ 
แอปพลิเคชัน �̅� S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การออกแบบหน้าจอมี
ความเหมาะสม 
 

4.67 0.58 มากที่สุด 

2. การจัดรูปแบบแอปพลิเค
ชันง่ายต่อการอ่านและการ
ใช้งาน 

4.67 0.58 มากที่สุด 

3. สีตัวอักษรและออกแบบ
มีความเหมาะสมต่อการ
อ่าน 

4.67 0.58 มากที่สุด 

4. ข น า ด ตั ว อั ก ษ ร แ ล ะ
รูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่าย
และเหมาะสม 

4.67 0.58 มากที่สุด 

5. การออกแบบหน้าจอมี
ความเหมาะสม 

4.67 0.58 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.67 0.42 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ
แอปพลิเคชัน พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 
เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นที่มีค่ามากที่สุดทั้ง 
4 ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.58 
7.5.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณา 
(Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉลี่ย (Mean : �̅�)
เพื่อแปลความหมายของการทดสอบ และวัดการกระจายของ
ข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูล 
 
 
 
 
 

8. การน าไปใช้ 
การใช้งานแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ท าให้การเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ การค้นหาข้อมูลอาคาร สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัย
ง่ายและสะดวกมากขึ้นและยังสามารถน าทางไปยังอาคาร 
สถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสะดวกและแม่นย ามากขึ้น 
 

9. การบ ารุงรักษา 
หลังจากระบบงานที่ ได้พัฒนาขึ้นได้ถูกน าไปใช้งานเป็นที่
เรียบร้อย จะต้องมีการบ ารุงรักษา ปรับปรุง แก้ไขให้ระบบมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (Perfective Maintenance) อาจมีการ
เพิ่มคุณสมบัติใหม่ (Feature) หรือปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
9.1 การทดสอบแอปพลิชันเป็นระยะ เพื่อหาข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นของแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และท าการ
ปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ๆ 
9.2 น าค าแนะน าหรือข้อติชมไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้ดียิ่งขึ้น 
 

10. สรุปผลการด าเนินงาน 
ในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
บนสมาร์ทโฟน ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ งานวิจัยนี้มีการ
น าขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาการใช้งานของแอปพลิเคชัน
เพื่อเพิ่มความสะดวกและช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของ
บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก สามารถแสดงแผนที่และ
แสดงข้อมูลสถานที่ ระบุต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน ค้นหา
ข้อมูลสถานที่ และยังมีความสามารถในการน าทางไปยังอาคาร 
นั้นๆ ได้ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่มีในเว็บไซต์ 
อาทิ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวกิจกรรม ปฎิทินการศึกษา
แผนการเรียน ต่างๆ เป็นต้น 
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แอปพลิเคชันการใช้จ่ายชีวิตประจ าวัน 
Money Spending Tracker Application

*อัศวิน ตรีฤกษ์ศรี1 และ สุภาพร ณ หนองคาย1

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
Emails: 15932085@aru.ac.th, suphaphon_na@aru.ac.th 

บทคัดย่อ 
โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันให้รู้จัก

การจัดการรายรับจ่ายเกี่ยวกับการลงบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน
สามารถช่วยให้คนทั่วไปได้น าเงินมาเก็บเป็นแบบแผนและ
ตอบสนองความต้องการของคนทั่วไป ได้โดยพัฒนาบน android 
studio และใช้ Firebase เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ผลจาก
การศึกษาพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวก
รวดเร็วในการใช้จ่ายชีวิตประจ าวัน ซึ่งผลที่ได้รับจากการประเมิน
ความพึ่งพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันในด้านการทดสอบฟังก์ชั่น
การท างานอยู่ในระดับดีมาก( x̄ = 4.55, S.D. = 0.42) 

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, รายรับรายจ่าย 

ABSTRACT 
This project aims to develop the application to know 
how to manage the income from the recording of the 
application through the application can help the 
general public to save money in the form and meet the 
needs of the general public. By developing on android 
studio and using Firebase as a database management 
system The results of the study show that the 
developed system helps users to quickly and 
conveniently spend their daily lives. The result of 
evaluating the satisfaction of the users of the 

application in the function test is very good (x ̄ = 4.55, 
S.D. = 0.42). 

Keywords: Application, Income 

1. บทน า
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาสมาร์ทโฟนให้สามารถ
ท างานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ สามารถพกพาได้
ตลอดเวลา ท าให้มีความนิยมอย่างแพร่หลายมีบทบาทต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันมากขึ้นส่งผล ให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งมีการพัฒนาระบบปฎิบัติการสร้างขึ้นมา
สนับสนุนการใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น การเงินและออมเงินอื่น ๆ 
เพื่อตอบสนองต่อการใช้กับผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและความ
รวดเร็วของข้อมูล  

2 วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจัดการรายรับจ่าย 
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน 

3. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ระบบปฏิบัติการ Android Studio เป็นโปรแกรม Android 
โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานมาจาก IntelliJ IDEA 
คล้าย ๆ กับการท างานของ Eclipse และ Android ADT Plugin 
โดยวัตถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องการพัฒนา
เครื่องมือ IDE ที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน บน Android ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ GUI ที่ช่วยให้สามารถ 
Preview ตัว แอปพลิเคชัน มุมมองที่แตกต่างกันบน Smart 
Phone แต่ล่ะรุ่น สามารถแสดงผลบางอย่างได้ทันทีโดนไม่ต้อง
ท าการรันแอปพลิเคชัน บน Emulator รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุง
ในเรื่องของความเร็วของ Emulator ที่ยังเจอปัญหากันอยู่ใน
ปัจจุบัน 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) …………… 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย
4.1 การก าหนดปัญหา 
ปัญหาเนื่องจากปัจจุบันคนทั่วไปเขียนลงหนังสืออาจสูญหายได้
อีกทั้งยังไม่มีความดึงดูดให้ใช้งานได้ ทางผู้จัดท า ต้องการน า
เทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เพื่อช่วยลดปัญหาต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นเลยให้ผู้ใช้สะดวกในการ ใช้งานมากยิ่งขึ้น 
4.2 การวิเคราะห ์
จากที่คณะผู้ท าวิจัยได้ไปศึกษาระบบเก็บรายรับรายจ่ายจึงได้มี
การน าความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ มาจัดท าแอปพลิเคชัน ขึ้นเพื่อใช้งานการบันทึกรายรับ
รายจ่าย การบันทึกการออมเงิน การสรุปรายงานรายรับรายจ่าย
และข้ อมู ลการบั นทึ ก ในชื่ อ “แอปพลิ เ ค ชั นการ ใช้ จ่ า ย
ชีวิตประจ าวันMoney Spending Tracker” เพื่อช่วยในการ
บันทึกรายรับรายจ่ายและแจ้งเตือนการช าระบิลค่าใช้จ่ายและ
บันทึกการออมเงินการสรุปรายงานรายรับรายจ่าย 

5.การออกแบบระบบ 
โครงงานพัฒนาแอปพลิเคชันวางแผนการใช้จ่ายส่วนตัว มี
รายละเอียดของแต่ละระบบ ดังนี้ 

1. บันทึกรายการรายรับรายจ่าย - สามารถเพิ่ม แก้ไข
และลบรายการรายรับรายจ่ายได้- สามารถดูยอดเงินคงเหลือได้ 

2. การช าระบิลค่าใช้จ่าย - สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบ
รายการ ในการช าระบิลค่าใช้จ่ายได้– สามารถก าหนดวันแจ้ง
เตือน ในการช าระบิลค่าใช้จ่ายได้ 

3. ตั้งค่าวงเงิน - ใช้จ่ายรายดูยอดเงินและจะถูกหักตาม
จ านวนที่ใช้จ่ายไปและแสดงเงินทั้งหมด 

4. การจัดหมวดหมู่ของรายการ - สามารถเพิ่ม แก้ไข
และลบหมวดหมู่ส าหรับการใช้บันทึกรายการได้ 

5. รายงาน – สามารถแสดงรายงานสรุปรายการ
ค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนได้ 

(Context Diagram) แอปพลิเคชันการใช้จ่าย 

ภาพที่ 1 (Context Diagram) แอปพลิเคชันการใช้จ่าย 

แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) ข้อมูลรายรับ 

ภาพที่ 2 (Activity Diagram) แอปพลิเคชันรายรับ 

แผนผังที่ใช้แสดงการไหลของกระแสข้อมูลในระบบระหว่าง
กระบวนการ(Data Flow Diagram :DFD) 

ภาพที่ 3 (Data Flow Diagram) การไหลของกระแสข้อมูล 
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6. ผลการพัฒนาระบบ
จากการนาส่ วนของการออกแบบแอพพลิ เคชั่ น  Money 
Spending Tracker ผู้วิจัยได้ท าการ พัฒนาระบบ ในส่วนต่าง ๆ 
ซึ่งได้ผลลัพธ์ในการพัฒนาระบบใน ส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

หน้าจอเริ่มต้นเข้าสู่แอปพลิเคชัน 

ภาพที่ 6 .1 หน้าแรก 

เป็นส่วนที่จะให้ผู้ใช้สมัครสมาชิกดังนี้ 

ภาพที่ 6.2 สมัครสมาชิก 

แสดงตัวอย่างหน้าบันทึกรายรับ ดังนี้ 

ภาพที่ 6.3 รายรับและรายจ่าย

เป็นการเก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายแสดงออกเป็นกราฟเก็บข้อมูล 

ภาพที่ 6.4 กราฟแสดงรายรับรายจ่าย 

7. ผลการประเมินคุณภาพ
ผู้ศึกษาน าข้อมูลการประเมินคุณภาพมาท าการวิเคราะห์หา 
ค่าสถิติผลการหาคุณภาพดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

x̄ S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1.ด้านการตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้แอปพลิเค
ชัน 

4.80 0.35 ดีมาก 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

x̄ S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
2. ด้านการท างานได้ตาม
ฟังก์ชันงานของแอปพลิเค
ชัน  

4.77 0.40 ดีมาก 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้
งานแอปพลิเคชนั 

4.70 0.36 ดีมาก 

4. การประเมินด้านความ
ปลอดภัย 

4.78 0.38 ดีมาก 

5. ด้านความทันสมัย 4.67 0.31 ดีมาก 
รวมทั้งหมด 4.55 0.42 ดีมาก 

จากตาราง 1. ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ใน ระดับดี
มาก(  x̄ = 4.55, S.D. = 0.42) 
7.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ  
ผลการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันการใช้จ่าย
ชีวิตประจ าวันได้แสดงค่าเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน โดย
กลุ่ม ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับดี
มาก ( x̄= 4.68, S.D. = 0.54) 

8. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลข้อเสนอแนะ
ผลการพัฒนาของแอปพลิเคชันการใช้จ่ายชีวิตประจ าวันส าเร็จ
สมบูรณ์ได้ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาแอปพลิเคชันทุก ขั้นตอน 
โดยใช้กระบวนการ SDLC 5 ขั้นตอนและทฤษฎีการ วิเคราะห์
และออกแบบเชิงวัตถุ UML มาใช้ตามมจุดประสงค์ 

 ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาแอปพลิเคชันการ
ใช้จ่ายชีวิตประจ าวันมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ มาก 
และผลการประเมินความพึงพอใจ มีผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ศึกษาได้น าการบวนการ SDLC และทฤษฎี
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ UML สอดคล้อง กับงานวิจัย
ของ อัศวิน ตรีฤกษ์ศรีแอปพลิเคชันการใช้จ่ายชีวิตประจ าวัน
พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
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ระบบคัดแยกเอกสารด้วยรหัสแท่งบาร์โค้ด 
Separation Barcode Documentation System 

*กฤติธี ค าตา1 และ กิตติพงษ์ สุวรรณราช1
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบในการคัดแยกเอกสาร 
โดยใช้เทคนิค Image processing ที่ท างานบน Raspberry Pi 
ใช้ภาษา Python เป็นภาษาในการพัฒนา เพื่อสร้างต้นแบบ
พัฒนาระบบการคัดแยกเอกสารด้วยรหัสแท่งบาร์โค้ด โดยใช้เป็น 
เอกสารโรงพยาบส่งเสริมสุขภาพต าบลคันโช้ง จ านวนเอกสาร 
80 ฉบับ และมีผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ในก ารประเมินระบบเครื่องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่า
ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย  

ผลวิจัยพบว่าระบบสามารถตรวจสอบความแม่นย าจาก
การทดลองกับเอกสารตัวอย่างจ านวน 80 ฉบับ ระบบสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 88 ฉบับ ผิดพลาด 2 ฉบับความ
แม่นย าอยู่ที่ 5879% โดยคิดจากสูตรการหาค่าร้อยละ โดยรวม

ของระบบอยู่ในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี �̅� = 4.26 

ค ำส ำคัญ :  สแกนเอกสาร , แยกไฟล์ เอกสาร ,  barcode, 
raspberry pi, python 

ABSTRACT 

The objective of this research is developed document 
extraction using image processing technique. It works 
on Raspberry Pi use Python as a development language 
for create a prototype of a document sorting system 
using barcode by using 80 documents form Kunchong 
Health Promotion Hospital. There are three experts 
evaluated. The tool used The questionnaire and the  
performance evaluation from of the statistical system 
used to analyze the date such as percentage and 
average. Result of the research found that can check 
the accuracy of 78 document from 80, 2 errors. The 
accuracy is 97.5% by calculating the formula for finding 
percentages Overall the system is a good level with an 

average of  �̅�  = 4.36 

Keyword: Document scanning, document separation, 
barcode, raspberry pi, python 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 

851



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

1. บทน า
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการท างาน
ของมนุษย์อย่างมาก เพราะคอมพิวเตอร์นั้น คอยอ านวยความ
สะดวกให้มนุษย์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก 
และรวดเร็วขึ้น องค์กรต่างๆจึงนิยมใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ท างาน โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจ และระบบราชการ ในองค์กร
ต่างๆนั้นต้องมีการจัดการอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์
และเอกสารต่างๆที่อยู่ในองค์กรนั้นมีจ านวนมาก ท าให้การ
จัดเก็บสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเต็มไปด้วยความยากล าบาก อาจต้องใช้
แรงงานคนและเวลาจ านวนมากในการเจ็ดเก็บอุปกรณ์และ
เอกสารภายในองค์กร  

เอกสารนั้นเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากในแต่ละ
องค์กร เพราะการจัดการและการบันทึกข้อมูลต่างๆนั้นล้วนใช้
เอกสารในการบันทึก เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานใน
การยืนยันความจริง ตัวอย่างเช่น เอกสารส่วนบุคคล ที่ใช้ในการ
บันทึกประวัติส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ชื่อ-นามสกุล 
ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ และอีเมล์ หรือเอกสารในการบันทึกการใช้
จ่ายภายในองค์กร เอกสารการด าเนินงานอนุมัติโครงการ และ
อื่นๆ เอกสารในองค์กรนั้นจึงมีจ านวนมากและมีขั้นต่อที่ยุ่งยาก
ในการจัดเก็บ ในบางกรณีอาจเกิดปัญหาเก็บเอกสารไม่ถูกที่หรือ
ท าเอกสารตกหล่น จึงอาจจะท าให้ข้อมูลส าคัญนั้นหายได้ 
ทางเลือกในการแก้ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารของในแต่ละ
องค์กรคือการใช้บุคคลในการคัดแยก จึงท าให้แรงงานบุคคลโดย
ใช่เหตุ  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทางผู้วิจัยจึงเริ่มศึกษา
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารและตั้งโจทย์ที่ว่าจะสามารถ
แก้ไขปัญหาการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบและประหยัดเวลา
ได้อย่างไร ทางผู้วิจัยจึงได้คิดค้นระบบคัดแยกเอกสารด้วยรหัส
แท่งบาร์โค้ด โดยหลักการท างานคือ ผู้ใช้งานนั้นน าเอาเอกสารที่
วางอยู่รวมกันโดยไม่ต้องคัดแยกมาใส่ในเครื่องแสกน เมื่อระบบ
ท าการอ่านรหัสแท่งในเอกสารระบบจ าท าการเก็บข้อมูลไปยัง
เครื่อง server  และท าการอ่านค่าข้อมูลที่ตรงกันว่าบาร์โค้ดใน
เอกสารนั้นตรงกับไฟล์ใด เมื่อระบบอ่านค่าเสร็จแล้วว่ามีค่าที่
ตรงกัน เอกสารนั้นจะถูกส่งไปยัง Folder ที่ก าหนด 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1) เพื่อสร้างระบบในการจัดการเอกสาร
2) เพื่อศึกษาระบบ Image processing
3) เพื่อศึกษาการใช้ภาษา python, php
4) เพื่อต้นแบบระบบและพัฒนาระบบการคัดแยกเอกสารด้วย
รหัสแท่งบาร์โค้ด 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Image Processing หรือการประมวลผลภาพเป็นกระบวนการ
จัดการและวิเคราะห์สารสนเทศของรูปภาพ โดยใช้คอมพิวเตอร์
ในการประมวลผล ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ มีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง 
ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  ก า ร แ ป ล ง ข้ อ มู ล รู ป ภ า พ  (Image 
Transformation) การนิยามภาพ  (Image Description) การ
กรองภาพ (Image Filters)  

การคืนภาพ  (Image Restoration)  การปรับปรุ ง
คุณภาพของภาพ (Image Enhancement) การแบ่งภาพและ
ก า ร ห า ข อ บ ภ า พ ใ น วั ต ถุ  (Image Segmentation and 
EdgDetection) การบีบอัดข้อมูลภาพ (Image Complession) 
(Image Processing คืออะไร) 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พันเอก นันทวัจน์ สมเจษ (2995 )ท าการวิจัยเกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ในการน าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการพัฒนาระบบ
ควบคุม และบริหารจัดการคลัง กองคลังสื่อสาร กรมการทหาร
สื่อสาร ผลวิจัยการวิจัยเรื่อง ความเป็นไปได้ในการน าระบบ
บาร์โค้ดมาใช้ในการพัฒนาระบบควบคุมและ บริหารจัดการคลัง 
กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดหา
ข้อมูลทั้งทางด้าน การปฏิบัติงานจริง จากการสอบถาม จาก
ประสบการณ์ที่ เคยปฏิบัติ งานในหน่วยต่างๆ  เช่น รอง
ผู้อ านวยการกองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ผู้บังคับกอง
พันทหารสื่อสารซ่อมบ ารุงเขตหลังหัวหน้ากองผลิตสิ่งอุปกรณ์
สายสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร หัวหน้ากองการภาพ กรมการ
ทหาร สื่อสาร และ จากการศึกษาจากเอกสารทางการวิจัยของ
ท่านอื่นๆ ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องการ ส ารวจแนวคิดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสแท่ง กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จ ากัด 
การเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ด้านการด าเนินงาน
และการบริหาร โดยผู้วิจัยต้องการที่จะทราบ ถึง ระบบส่งก าลัง
บ ารุงและการใช้เทคโนโลยีในระบบบาร์โค้ด มาปรับใช้เพื่อการ
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พัฒนาระบบบริหาร จัดการคลัง กองคลังสื่อสาร กรมการทหาร
สื่อสาร 

นพวรรณ เจริญกิจ และ ปริญญ์ บุญกนิษฐ์ )2961( ท า
การวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบระบบบาร์โค้ดเพื่อควบคุมชิ้นงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมฟอก ย้อม และตกแต่งผ้าผืน ผลวิจัยการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในบริษัทกรณีศึกษา เมื่อน า
โปรแกรมไปใช้งานจริงสามารถบันทึกข้อมลูที่ได้ จากการผลิต
โดยแสดงผลของข้อมลูและของเสียที่ได้จากการผลิตแบบทันที 
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูล ย้อนหลั งได้ในแต่ละ
กิจกรรมจากระบบติดตามรายงานข้อมูลของวัตถุดิบที่ใช้ไปในแต่
ละผลิตภัณฑ์ รายงานขั้นตอน การผลิตในแต่ละกระบวนการหรือ
รายงานการปรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตซึ่งสามารถน ามา
ตรวจสอบได้ทันที จากการประยุกต์ใช้งานระบบใหม่นี้ได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพและสะดวกในการท างานมากยิ่งขึ้น สามารถลด
ปัญหาการท างาน ซ้ าซ้อน ลดเวลาการท างานและของเสียจาก
กระบวนการผลิต จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วย 4M 
1E รวมถึงสามารถสนับสนุนการตัดสินใจด้านการผลิตกับลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้แนวคิดของ งานวิจัย
นี้ ยั งสามารถเป็นต้นแบบในการน า ไปประยุกต์ ใช้ ได้กับ
อุตสาหกรรมอื่น ๆที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกนัได้อีก ด้วย 

พีราวิชญ์  ภาคนนท์กุล)2998( ท าวิจัยเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด )QR Code)ผลวิจัยเทคโนโลยี  
QR Code สามารถน ามาประยุกต์กับการท าวิจัย การท าธุรกิจได้
หลากหลายรูปแบบโดย ผ่านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
สินค้า หรือการบริการต่างๆ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับ
ผู้ใช้งานเช่นการ เข้าถึง URL เว็บไซต์ เพื่อดูข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ 
จากตัวอย่างที่กล่าวมายังสามารถไปปรับใช้กับงานในด้าน ต่างๆ 
อีกมากมายตามต้องการซึ่งเหมาะกับยุคสมัยที่ Smart Phone 
กลายเป็นปัจจัยส าคัญของคนในยุค ปัจจุบัน 

ไพศาล กาญจนวงศ์ และ อาบทิพย์ กาญจนวงศ์ 
)2995( ท าวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ
เพื่อบริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวใน แหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา 
วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่ผลวิจัยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ เพื่อบริการข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว ณ จุดท่องเที่ยวในวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ช่วย
อ านวย ความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในการศึกษาข้ อมูล 
ท่องเที่ยวในวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ สามารถตอบสนองต่อ

นักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ ท าให้นักท่องเที่ยว ได้รับความรู้ข้อมูล
ของสถานที่ส าคัญในวัดได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ความเป็นสากลอีกด้วย 

ขวัญจุฑา ค าบรรลือ, วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ และพิชญาภา 
ยวงสร้อย)2995( ท าวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี คิว
อาร์โค้ด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับศูนย์รวบรวม
สายพันธุ์กล้วย เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดก าแพงเพชร ผลวิจัยจาก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ ส าหรับศูนย์รวบรวม สายพันธุ์กล้วยเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า   

1. ผลการศึกษาสภาพและความต้องการของศูนย์
รวบรวมสายพันธุ์กล้วยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด ก าแพงเพชร 
เป็นสวนกึ่งธรรมชาติ แสดงพันธุ์กล้วยประมาณ 180 สายพันธุ์ 
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดช่วยให้ผู้มาใช้บริการมี ความสะดวกขึ้น 
และป้ายบอกชื่อสายพันธุ์มีความแข็งแรงและทนทาน โดยมี
รูปแบบเด่นชัดชื่อวิทยาศาสตร์ชื่ออื่น ข้อมูลทั่วไป ล าต้น ใบ ดอก
ผล และประโยชน์ของกล้วยชนิดนั้น ๆ           

2. ผลการออกแบบและประเมินเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด 

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ยของการท า
แบบทดสอบหลังการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดกับเกณฑ์ร้อยละ 
80 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ดี  

4. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์
โค้ด มีความพึงพอใจในด้านการออกแบบอยู่ในระดับ พึงพอใจ
มากที่สุด ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านการ
น าเสนออยู่ในระดับพึงพอมากที่สุด และโดย ภาพรวมความพึง
พอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

4. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
การออกแบบและพัฒนาระบบการคัดแยกเอกสารด้วยรหัสแท่ง
บาร์โค้ด จุดประสงค์จะพัฒนาระบบการคัดแยกเอกสารด้วยรหัส
แท่งบาร์โค้ดให้ออกมาใช้งานง่ายและไม่ซับซ่อน มีความแม่นย า
และมีประสิทธิภาพ โดยทางผู้วิจัยได้ใช้ภาษา Python, PHP ใน
การพัฒนาระบบทั้งหมด ลงบนอุปกรณ์ Raspberry pi 3 
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4.1 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
เครื่ อ งมือที่ ใช้ ในการพัฒนาระบบได้แก่  ได้แก่  อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ในการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ขนาด
เล็ก( Raspberry pi3) ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ เพื่อน ามาสร้างเป็นการ
จ าลอง โดยผู้วิจัยจะใช้จ าลองเป็นการจ าลอง Raspberry pi3 
และใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบระบบ 

ภาพที่ 1  raspberry ip3 จ าลองระบบการคัดแยกเอกสารด้วยรหัสแท่ง
บาร์โค้ด 

4.2 ก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างและแบบประเมิน 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย
คือ เอกสารโรงพบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคันโช้ง รวมทั้งหมด 

80 ฉบับ ซึ่งระบบจะตรวจสอบความแม่นย าของ บาร์โค้ดได้มา
กว่า 80 % ขึ้นไป และมีแบบประเมินและแบบสอบถามทั้งหมด 
2 ฉบับ ได้แก่  

17 แบบประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบการ
คัดแยกเอกสารด้วยรหัสแท่งบบาร์โค้ด 

2 7ผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ
จากผู้เชี่ยวชาญ 

4.3 วิธีด าเนินการทดลอง 
47371 อัลกอริทึมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
ทางผู้วิจัยได้ก าหนดอัลกอริทึมในการพัฒนาระบบ โดยใช้ Open 
CV version  2 78 เป็น library ในการประมวลผลภาพและ ใช้
ฟังก์ชัน face recognition ของ Open CV โดยท าการติดตั้งด้วย
ค าสั่ง pip install ซึ่งเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมในการสนับสนุนการ
ประมวลผลคัดแยกเอกสาร และ  ใช้ไฟล์ haarcascade7xml ซึ่ง
เป็น feature หนึ่งใน library ของ  Open CV ที่ใช้ Detect แล้ว
ก็ Recognize วัตถุต่างๆจาก Feature ที่มีอยู่ในรูปนั้นๆ โดยใน
ที่นี้ทางผู้วิจัยได้ใช้ไฟล์ดังกล่าวในการ Detect และ ตรวจสอบ 
ความแม่นย าของการคัดแยกเอกสาร เหตุผลที่ใช้อัลกอริทึม

ดังกล่าว เพราะทางผู้วิจัยได้พัฒนาระบบลงบนคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก หรือ raspberry pi3  โดยคอมพิวเตอร์ดังกล่าวรองรับ
ระบบปฏิบัติ การ  Linux Ubuntu และไม่สามารถลองรับ
ระบบปฏิบัติการ windows ได้  ซึ่ ง  Open CV ถูกพัฒนาให้
ท างานได้ดีในระบบปฏิบัติการ Linux และยังมี library และ
ฟังก์ชันอื่นๆที่ใช้ในการสนับสนุนการประมวลผลภาพเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้วิจัย 
47372 ทดสอบระบบโดยประชาการกลุ่มตัวอย่าง 
การทดสอบนั้นผู้วิจัยใช้สั่ง ดังภาพตัวอย่าง 

ภาพที่ 2 น าเอกสารที่จะทดลองระบบการคัดแยกเอกสารด้วยรหัสแท่ง
บาร์โค้ด ใช้ค าสั่ง python barcode.py –image ตามด้วยชื่อ 

ภาพที่ 3 เป็นการใช้ค าสั่ง copy file 
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ภาพที่ 4 ใช้ค าสั่ง datatime.now().strftime 

ภาพที่ 5 ใช้ค าสั่ง if เข้ามาช่วยในสร้างเงื่อนไข 

5. ผลการทดลอง
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบการคัดแยกเอกสารด้วยรหัสแท่งบาร์โค้ด
ขึ้นมา โดยแบ่งการท างานของระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1. ส่วนของเอกสารที่จัดเก็บ
2. ไฟล์เอกสารที่ประมวลผลแล้ว โดยผลการทดสอบ

สามารถสรุปได้ดังภาพต่อไปนี ้

ภาพที่ 6 ส่วนของเอกสารที่จัดเก็บ 

ภาพที่ 7 สั่งระบบท าการสแกนบาร์โค้ด 

ภาพที่ 8 ไฟล์เอกสารถูกคัดแยกตามโฟลเดอร์ที่ปประมวลผลแล้ว 

1. แบบประเมินความแม่นย าของระบบในการคัดแยกเอกสาร
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้เอกสารในการเปรียบ
ความแม่นย าจ านวน 80 ฉบับ โดยตั้งเป้าหมายว่าระบบจะ

ตรวจสอบความแม่นย าใบหน้าได้มากกว่า 80% ขึ้นไป ซึ่งจาก
การทดสอบระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 88 ฉบับ 
และ ผิดพลาด 2 ฉบับ ความแม่นย าในการตรวจสอบการคัดแยก
เอกสารอยู่ที่ 97.5 % คิดจากสูตรการหาค่าร้อยละ ซึ่งเท่ากับ 
78/80x100 = 97.5 %  
2. แบบประเมินความรวดเร็วและประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบ 
ในส่วนของประสิทธิภาพในการท างานของระบบ ทางผู้วิจัยได้ให้
ผู้ เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 คน ท าการประเมิน โดยการตั้ งขีด
ความสามารถในการท างานของระบบไว้ 6 หัวข้อ โดยแต่ละ
หัวข้อมีคะแนนตั้งแต่ระดับ 1-5  คะแนน สถิติที่ใช้ในการค านวณ 

คือ ค่าเฉลี่ย �̅�  โดยผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

รายการ 𝒙 ระดบัความ
คิดเหน็ 

1.สรา้งไฟลเดอรใ์นฐานขอ้มลูไดท้นัที
โดยไมต่อ้งสรา้งขึน้เอง 

57.4 ดมีาก 

2.ตรวจสอบรหสัแทง่บารโ์คด้ไดแ้มน่ย า
มากกวา่ 08 % 

57.8 ดมีาก 

37 สามารถจ าแนกเอกสาร 5738 ด ี
57 สามารถตรวจสอบการคดัแยกเอการ 57.4 ด ี
5 7รอบบสามรถท างานไดต้่อเนรมองตลอด
ทัง้วนั 

5714 ด ี

67รอบบไมเ่กดิอาการคา้ง หรรอ ขดัขอ้ง 3753 ปานกลาง 
รวม 4.26 ดี 

จากตารางคะแนนที่ได้มา ผู้วิจัยต้องท าการรวบรวมและค านวณ
คะแนน เพื่ อท าการประเมินภาพรวมว่ า  ระบบนี้ นั้ น  มี
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งานมากน้อยเพียงใด 
โดยทางผู้วิจัยจะใช้หลักการของการหาค่าเฉลี่ย การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยคะแนนทั้งหมดสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 

คา่เฉลี่ยระดับ  4790 – 9700  เท่ากับ   ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยระดับ        3790 – 4745  เท่ากับ  ดี 

ค่าเฉลี่ยระดับ  90.2  – 3745   เท่ากับ  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระดับ  1790 – 2. 45   เท่ากับ  พอใช้ 
ค่าเฉลี่ยระดับ        1700 – 1745  เท่ากับ  ปรับปรุง 

ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากการหาค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 2674  ซึ่ง
คะแนนการประเมินระบบโดยรวมอยู่ระดับ ดี 

6. สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากผลการทดลองระบบการคัดแยกเอกสารด้วยรหัสแท่ง
บาร์โค้ดผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบโดยการโครงสร้างระบบ
จ าลองใน คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก )Raspberry pi3( และใช้กลุ่ม
ประชากรตัวอย่างทั้งหมด 80 ฉบับ เพื่อใช้ในการทดสอบระบบ
ครั้งนี้ โดยทางผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์การประเมินไว้สองรูปแบบ คือ  

1) ประเมินด้านความแม่นย าในการตรวจสอบการคัด
แยกเอกสาร ได้ผลลัพธ์เป็นที่หน้าพอใจ โดยระบบสามารถท าได้
อยู่ที่  5978% ซึ่ งตรวจสอบถูกต้องจ านวน 88 ฉบับ และ
ตรวจสอบผิดพลาดจ านวน 2 ฉบับ โดยเหตุผลที่ระบบตรวจสอบ

ผิดพลาด จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยคาดว่า เกิดจากรหัส
บาร์โค้ดไม่ตรงหรือเกิดจากบาร์โค้ดไม่ชัดเจน 

2) ประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 คน โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าระบบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบหรือไม่ จากการค านวณระบบมีคะแนนเฉลี่ย

อยู่ท่ี �̅� = 4726 
งานวิจัยเรื่องนี้สามารถน าไปพัฒนาและต่อยอดได้ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและขีดจ ากัดการท างานของระบบ ซึ่งการ
ทดลองในครั้งนี้ ทางผู้วิจัยได้ใช้ OpenCV ซึ่งเป็นไลบรารีฟังก์ชัน
การเขียนโปรแกรมที่เปิดให้บุคคลทั่วไปได้ใช้งานโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ใช้ภาษา Python ในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 
(Raspberry pi3) ซึ่งระบบท างานค่อนข้างช้าและมีเงื่อนไขในการ
จับภาพที่ค่อนข้างมาก 

7. กิตติกรรมประกาศ
วิจัยเรื่อง ระบบการคัดแยกเอกสารด้วยรหัสแท่งบาร์โค้ด ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความกรุณาช่วยเหลือ แนะน า ให้
ค าปรึกษา และ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมไปถึง
สนับสนุนด้านอุปกรณ์การท าวิจัย ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 
จาก อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร 7กิตติพงษ์ สุวรรณ
ราช อาจารย์ประจ าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ท าวิจัยกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอบคุณเจ้าของบทความและเจ้าของผลงานวิจัยใน
ด้านต่างๆ ที่ทางผู้วิจัยได้น าหลักทฤษฎีและองค์ความรู้ที่อยู่ใน
งานวิจัยของท่าน มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและน าไปพัฒนา
ทดสอบระบบของทางผู้วิจัยเอง โดยไม่ปิดกั้นองค์ความรู้ของ
ตนเองแม้แต่น้อย ทางผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเอกสารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต า
คันโช้ง ที่เอื่ออ านวยความสะดวกมาช่วยผู้วิจัยท าการทดสอบ
ระบบ จึงท าให้การทดสอบเป็นไปได้ด้วยดี ทางผู้วิจัยขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูง 
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การออกแบบและพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อน 
ด้วยเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา โรงเรียนสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมา

Design and Development of Suanmon School's  
Attendance System with RFID Technology Case Study of 

Suanmon School Nakhon 

*นิธิศ เพ็งบุบผา1, ภาณุ บ ารุงจิตต์1, พงศธร เพชรเกิด1, ธนา บุษยะมา1 และ กฤษณพล เกิดทองค า1

1สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
Email: thanabussayama1@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การออกแบบและพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวน
หม่อนด้วยเทคโนโลยี RFID กรณีศึกษา โรงเรียนสวนหม่อน
จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบ เพื่อพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียน และลดปัญหาด้าน
ระยะเวลาในการเช็คชื่อแบบเดิม ระบบนี้ ได้ประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยี  Radio Frequency Identification (RFID) เข้ามา
ช่วยในการอ านวยความสะดวกแก่ครูในโรงเรียนสวนหม่อน โดย
การแตะบัตร RFID ส่วนด้านครูสามารถเช็คชื่อและรหัส RFIDได้
อย่างถูกต้องและมีการรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการทดสอบความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 30 คน 
ท าการประเมินใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบ ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ ด้าน
รูปแบบหน้าเว็บไซต์ของระบบ ผลการวิเคราะห์พบว่าภาพรวม
ด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.652 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.466 
คะแนน ส่วนภาพรวมค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.664 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.412 คะแนน และภาพรวม
ค่าเฉลี่ยด้านรูปแบบหน้าเว็บไซต์ของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.653 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.476 คะแนน สรุปว่าความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.656 ค่า S.D. 0.451 อยู่ในระดับมากที่สุด และสามารถน าไปใช้
งานได้จริง 

ค ำส ำคัญ: RFID, ระบบเช็คชื่อนักเรียน 

ABSTRACT 
The design and development of Suanmon School's 
attendance system with RFID, case studying of 
Suanmon School Nakhon Ratchasima. The objective of 
this project are analyze, design, develop the 
attendance system and decrease time of old 
attendance process. This system use the RFID 
technology that comfortable to use by put the RFID 
card on the RFID reader. As the teacher can check 
attendance data and data are completely correct. 

The test conducted with 30 person sample to 
evaluate satisfaction in 3 types including satisfaction in 
using the system, performance & security and 
appearance of web application. The result of the 
analysis are satisfaction in using the system was highest 
level average is 4.652, S.D. 0.466 , performance & 
security was highest level average is 4.664, S.D. 0.412 
and  appearance of web application   was highest level 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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average is 4.653, S.D. 0.476. Overall satisfaction from     
3 aspects has average value is 4.656, S.D. 0.451 is 
highest level and can actually be used. 

Keyword: RFID, Attendance System 

1. บทน า
Radio Frequency Identification (RFID) หรือก็คือการ ระบุ
เอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ เป็นระบบที่ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1980 มีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถ
อ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุจากระยะห่าง เพื่อตรวจ ติดตามและ
บันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้าย ซึ่งน าไปฝังไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุ
ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กล่อง หรือสิ่งของใดๆ สามารถติดตาม
ข้อมูลของวัตถุ 1 ชิ้นว่า คืออะไร ผลิตที่ไหน ใครเป็นผู้ผลิต  ผลิต
อย่างไร ผลิตวันไหน และเมื่อไหร่ ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนกี่ชิ้น 
และแต่ละชิ้นมาจากที่ไหน รวมทั้งต าแหน่งที่ตั้งของวัตถุนั้นๆ ใน
ปัจจุบันว่าอยู่ส่วนใดในโลก โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยการสัมผัส 
(Contact-Less) หรือต้องเห็นวัตถุนั้นๆ ก่อน ท างานโดยใช้
เครื่องอ่านที่สื่อสารกับป้ายด้วยคลื่นวิทยุในการอ่านและเขียน
ข้อมูล 

 โรงเรียนสวนหม่อนเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีระดับชั้น
ตั้งแต่อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มี
จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 18 ห้องและเด็กเรียนจ านวนทั้งหมด 
570 คน  โดยปัจจุบันโรงเรียนสวนหม่อนนั้นใช้การเช็คชื่อที่ใช้
กระดาษในการเช็คชื่อนักเรียน ซึ่งในการเช็คชื่อนักเรียนแต่ละ
ครั้งคุณครูจะท าการเรียกชื่อนักเรียนแต่ละคนแล้วเช็คลงใน
กระดาษเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนในแต่ละ
วันท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษในแต่ละปีการศึกษา 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้จัดท าและครูผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงงานได้ท าความร่วมมือกันในการน าระบบ RFID 
มาใช้แก้ปัญหาระบบการเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อน
ซึ่งระบบการเช็คชื่อนักเรียนและการเก็บข้อมูลของนักเรียนและ
อาจารย์สามารถดูข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนได้ในภายหลัง 
และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับคุณครูได้มากยิ่งขึ้นและลด
ทรัพยากรการใช้กระดาษ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาระบบการเช็คชื่อเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียน
สวนหม่อน  
1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบการเช็คชื่อโดยใช้ RFID 
1.2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการเช็คชื่อการเข้า
เรียนของนักเรียนโรงเรียนสวนหม่อน  
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
ด้านความสามารถของระบบงาน (System Specification) 
ขอบเขตงานของระบบ (Functional Specification) 
  1.3.1 Admin 
    1.3.1.1 สามารถ สมัคร และ ก าหนดสิทธิให้กับ User  
   1.3.1.2 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลชื่อ-สกุล นักเรียน 
    1.3.1.3 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลชั้นเรียน 
    1.3.1.4 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลครูประจ าชั้น 
    1.3.1.5 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลการเข้าเรียน 
  1.3.2 นักเรียน 
    1.3.2.1 สามารถเช็คชื่อการมาเรียนผ่านระบบ RFID 

  และ บันทึกสถานะเข้าเรียนได้ 
1.3.3 User 

    1.3.3.1 สามารถออกรายงานสรุปผลการมาเรียนได้ในรูปแบบ 
  ไฟล์ Excel หรือ PDF 

    1.3.3.2 สามารถตรวจสอบสถิติการเข้าเรียนของนักเรียนได้ 

2. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โครงการวิจัยระดับปริญญาตรีนี้ศึกษาเกี่ยวกับระบบเช็คชื่อ
นักเรียนของโรงเรียนส่วนหม่อนอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ด้วย RFID ซึ่งต้องใช้ความรู้หลายๆด้านในการพัฒนาโดยจะ
ศึกษาค้นคว้ าจาก เอกสารและงานวิจั ยที่ เ กี่ ยวข้อง เพื่ อ
ประกอบการดังนี้ 
เทคโนโลยี  RFID (Radio Frequency ldentification) ระบบ
เก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มความความปลอดภัยของ
ข้อมูล เป็นการเอาคลื่นวิทยุมาเป็นคลื่นพาหะ เพื่อใช้ในการ
สื่อสารข้อมูล   
2.1 ส่วนประกอบของระบบ RFID 

โครงสร้างของระบบ RFID จะมีหลัก ๆ อยู่ 3 ส่วน คือ  
2.1.1 ป้าย (Tag/ Transponder) 
2.1.2 เครื่องอ่านป้าย (Reader/ Interrogator) 
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2.1.3 ฮาร์ดแวร์/ระบบที่ใช้ประมวลผล  
2.2 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
ความหมายของเว็บแอปพลิเคชัน 
โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตเว็บแอปพลิเคชัน
เป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัปเดตและดูแล โดย
ติดตั้งบนเครื่องผู้ใช้  
2.3 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
ระบบฐานข้อมูลเป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบ
ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล เพื่อจัดการและควบคุมความ
ถูกต้อง ความซ้ าซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ 
ภายในฐานข้อมูล  
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พิทักษ์ จิตรส าราญ (2559) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการเข้าร่วมกิจกรรมและประเมิน
โปรแกรมการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยอุปกรณ์ RFID หลัก
ในก า รพัฒน า ร ะบบ ใช้ หลั ก ก า รพัฒน า ระบบ  System 
Development Lift Cycle ในการพัฒนานี้จะครอบคลุมถึงการ
บันทึกข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และเรียกดูรายงาน ภาษาที่
ใช้ ในการพัฒนาระบบ คือ ภาษา Visual Basic Studio 6.0 
ฐ านข้ อ มู ล ใ ช้ โ ป ร แก รม  Microsoft Access 2003  ด้ า น 
Hardware ใช้ โมดูล RFID รุ่น ID-20 MFIA และบัตรสมาร์ท
การ์ด รุ่น  MFI IC S50 ในการน า เอาเทคโนโลยี  RFID มา
ประยุกต์ใช้กับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ได้ผลส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน ได้ให้
ความคิดเห็นในหัวข้อ ความถูกต้องในการประเมินผลข้อมูลมาก
ที่สุดและมีความสนใจในโปรแกรมการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
อุปกรณ์ RFID อยู่ในระดับมาก ค าส าคัญ : ฐานข้อมูล อุปกรณ์ 
RFID กิจกรรมนักศึกษา  

3. ขั้นตอนการด าเนินงาน
ระบบเช็คชื่ อนัก เรียนของโรงเรียนสวนหม่อนด้วย RFID 
กรณีศึกษา โรงเรียนสวนหม่อน จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจาก
ระบบเดิมมีความล่าช้าและมีข้อผิดพลาด 

คณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการพัฒนา ระบบเช็คชื่อ
นักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อนด้วย RFID กรณีศึกษา โรงเรียน
สวนหม่อน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก

ระบบงานเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลการเช็ค
ชื่อของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ผู้พัฒนาระบบจึงด าเนินการ 
ดังนี้ 

3.1 การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
3.3 ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ 

3.1 การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1.1 ขั้นตอนในการศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบงานเดิม ใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมเอกสาร โดยให้คุณครูเรียกชื่อนักเรียนแต่ละคนแล้ว
เช็คลงในกระดาษเพื่อบันทึกข้อมูลการมาเรียนในแต่ละวันและ
เก็บข้อมูลลงในเอกสารเมื่อท าการเสร็จสิ้นการเช็คชื่อ ท าให้รู้
วิธีการท างานของระบบว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างในการท างานของ
ระบบงานเดิม 

การศึกษาแนวคดิในการพัฒนาระบบได้ออกแบบ
และพัฒนาระบบแบบ SDLC 

ภาพที่ 3-1 การพัฒนาระบบโดยใช้กระบวนการ SDLC 
จากภาพ เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนตั่งแต่การ
เริ่มต้นจนกระทั่งส าเร็จการพัฒนาระบบนี้จนท าให้เข้าใจถึง
กิจกรรมพื้นฐานอย่างละเอียดต่าง ๆ โดย 5 ขั้นตอนตังนี้ 
    3.1.1.1 ศึกษาระบบเดิม 

การเช็คชื่อนักเรียนในแต่ละวันโดยให้คุณครูเรียกชื่อ
นักเรียนแต่ละคนแล้วเช็คลงในกระดาษเพื่อบันทึกข้อมูลการมา
เรียนในแต่ละวันและเก็บข้อมูลลงในเอกสารเมื่อท าการเสร็จสิ้น
การเช็คชื่อ 
    3.1.1.2 การรวบรวมข้อมูล/การวิเคราะห์ความต้องการ 

ศึกษาระบบงานเดิม 

วิเคราะห์ระบบงานเดิม 

การออกแบบและระบบการท างาน 

พัฒนาระบบ 

ทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ 

ค้นหาปัญหาของระบบงาน 

การน าไปใช้ 
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รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์คุณครูที่มีส่วน
เกี่ยวข้องที่โรงเรียนสวนหม่อนเกี่ยวกับระบบงานเดิมและท าการ
รวบรวมความต้องการในระบบใหม่จากผู้ใช้แล้วน ามาวิเคราะห์ 
เพื่อให้ได้ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการท างานแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือ ความสามารถในการท างานของ
ระบบและการแบ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 
    3.1.1.3 การออกแบบกระบวนการท างาน 
              โดยการก าหนดความต้องการของผู้ใช้มีการออกแบบ
ความสามารถในการท างานของระบบออกเป็นส่วนหลัก ๆ คือ
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานจัดการข้อมูลการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูลการเช็คชื่อ 
    3.1.1.4 พัฒนาระบบงานโดยสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน
การด าเนินการจัดท าให้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้ก าหนดไว้
ดังต่อไปนี้ 

1) เครื่องมือทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- เครื่องโน๊ตบุ๊คจ านวน 1 เครื่อง ASUS CPU : Intel 

core i7 ram : 8 GB 
- เครื่องอ่านบัตร RFID ความถี่ 125 KHz จ านวน 1 

เครื่อง   
- บัตร RFID 125 KHz จ านวน 20 ใบ 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
- Visual Studio Code ใช้เขียนโค้ดพัฒนาโปรแกรม
- XAMPP ใช้เป็นตัวจ าลอง web server
- Adobe Photoshop CC ใช้ตัดแต่งรูปภาพหรือโลโก้

3) ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
- PHP ใช้เขียนฟังก์ชั่นและติดต่อฐานข้อมูล 
- HTML ใช้ออกแบบสร้างโครงสร้างของหน้าเว็บ 
- CSS ใช้ส าหรับตกแต่งหน้าตาเว็บ 
- SQL ใช้ส าหรับการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล 

   3.1.1.5 การน าไปใช้ 
        ท าการทดสอบระบบเองและน าไปให้คุณครูใช้งาน

และเมื่อพบข้อผิดพลาดจากโปรแกรมจะท าการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงข้อผิดพลาดนั้นๆหรือมีข้อเสนอแนะก็จะน ากลับไปเพิ่ม
หรือแก้ไขตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ 

ภาพที่ 3-2 แสดง Use Case Diagram ระบบงานใหม่ 

3.3 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) 
  สถาปัตยกรรมระบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน 

     ส่วนที่ 1 RFID Reader : อ่านข้อมูลจากบัตร RFID เพื่อระบุ
 ตัวตนของนักเรียน       

     ส่วนที่ 2 Client : ตรวจดู เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูล          
     ส่วนที่ 3 Web Server : เก็บเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ 

 Client เรียกใช้งาน        
     ส่วนที่ 4 Database Server : เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล SQL 

ภาพที่ 3-3 แสดง สถาปัตยกรรมของระบบ 

4. ผลการด าเนินงาน
การออกแบบและพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวน
หม่อนด้ วยRFID กรณีศึ กษา โรง เ รี ยนสวนหม่อนจั งหวั ด
นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อนด้วย RFID กรณีศึกษา
โรงเรียนสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผลการด าเนินงาน
ดังนี้ 
4.1 การพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อนด้วย
RFID กรณีศึกษาโรงเรียนสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมา 
4.2 ผลการประเมินความพอใจ 
4.1 การพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อน
ด้วย RFID กรณีศึกษาโรงเรียนสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้จัดท าได้ออกแบบระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อน
ด้วย RFID กรณีศึกษาโรงเรียนสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีหน้าจอส าหรับแอดมิน ดังนี้ 
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        4.1.1 ระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อน
ด้วย RFID ส่วนของแอดมิน 
1) หน้าจอเข้าสู่ระบบเช็คชื่อนักเรียนโรงเรียนสวนหม่อนด้วย
RFID ส าหรับแอดมินและคุณครู อีกทั้งยังสามารถสมัครสมาชิก
เพื่อเข้าสู่ระบบได้ 

ภาพที่ 4-1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

จากภาพที่ 4-1 ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไปใน
หน้าหลักที่ต่างกันตามสิทธิ์ 
2) หน้าจอส าหรับสมัครสมาชิกส าหรับคุณครูเพื่อเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 4-2 หน้าจอสมัครสมาชิก 

จากภาพที่ 4-2 ให้กรอกรายละเอียดในการสมัครเพื่อเป็นสมาชิก
จึงจะเข้าสู่ระบบได้ 
3) หน้าจอหน้าหลักของแอดมินจะแสดงค่าสถิติต่างๆ และมีแถบ
ตัวเลือกต่างๆอยู่ด้านบนของหน้าจอ 

ภาพที่ 4-3 หน้าจอหลักของแอดมิน 

จากภาพที่ 4-3 แสดงหน้าจอส่วนของแอดมิน ในส่วนของแถบ
ด้านบนสีเขียวเข้มมีตัวเลือกด าเนินการต่างๆ ได้แก่ หน้าระบบ
เช็คชื่อ, สถิติข้อมูลการเข้าเรียน , ออกรายงาน, จัดการข้อมูล
ต่างๆเช่น การเข้าเรียน นักเรียน คุณครู ชั้นเรียน เป็นต้น และ
หน้าเช็คข้อมูลนักเรียน อีกทั้งจะมีปุ่มออกจากระบบหากไม่
ต้องการใช้งานในฝั่งมุมขวาบนของหน้าจอ 

4) หน้าจอส าหรับเช็คชื่อนักเรียน

ภาพที่ 4-4 หน้าจอเช็คชื่อ 

จากภาพที่ 4-4 แสดงหน้าจอไว้เช็คชื่อด้วยระบบ RFID หรือ 
กรอกรหัส RFID ก็ได้เช่นกันเพื่อบันทึกข้อมูลนักเรียนและเวลา
การเข้าเรียน ณ ขณะนั้นรวมไปถึงยังแสดงวันเวลาปัจจุบัน 

5) หน้าจอแสดงข้อมูลรายชื่อนักเรียน จัดการ > นักเรียน

ภาพที่ 4-5 หน้าจอรายชื่อนักเรียน 
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จากภาพที่  4-5 แสดงตารางข้อมูลรายชื่อนักเรียนทั้งหมด
สามารถเลือกจ านวนในการแสดงรวมถึงยังค้นหาข้อมูลจาก
ตารางได้ และแอดมินสามารถท าการ เพิ่ม , ลบ, แก้ไข รายชื่อ
นักเรียนได ้
6) หน้าจอแสดงการเข้าเรียน จัดการ > การเข้าเรียน

ภาพที่ 4-6 หน้าจอการเข้าเรียน 
จากภาพที่ 4-6 แสดงตารางข้อมูลการเข้าเรียนทั้งหมดสามารถ
เลือกจ านวนในการแสดงรวมถึงยังค้นหาข้อมูลจากตารางได้ และ
แอดมินสามารถท าการ เพิ่ม, ลบ, แก้ไข การเข้าเรียนได้ 
7) หน้าจอแสดงข้อมูลชั้นเรียน จัดการ > ชั้นเรียน

ภาพที่ 4-7 หน้าจอชั้นเรียน 

จากภาพที่ 4-7 แสดงตารางข้อมูลรายชื่อห้องเรียนสามารถเลือก
จ านวนในการแสดงรวมถึงยังค้นหาข้อมูลจากตารางได้ และแอด
มินสามารถท าการ เพิ่ม, ลบ, แก้ไข ข้อมูลชั้นเรียนได ้
8) หน้าจอก่อนออกรายงาน

ภาพที่ 4-8 หน้าจอก่อนออกรายงาน 

จากภาพที่ 4-8 สามารถเลือกเงื่อนไขในการออกรายงานการเข้า
เรียนรายวันหรือรายชื่อโดยระบุชั้นเรียนและวันที่ตามต้องการ 
9) หน้าจอการออกรายงาน

ภาพที่ 4-9 หน้าจอการออกรายงาน 
จากภาพที่ 4-9 แสดงข้อมูลรายงานการเข้าเรียนประจ าวันตามที่
กรอกไปหน้าจอก่อนหน้า แสดงตารางรายชื่อนักเรียนในห้องและ
สถานะเข้าเรียนรวมไปถึงเวลาการเข้าเรียนชนิดไฟล์เป็น PDF 
4.2 ผลประเมินความพึงพอใจ 
     4.2.1 วิธีในการประเมินระบบ 

 ใช้วิธีวัดความพึงพอใจด้วยการใช้แบบสอบ ออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบ ด้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ และด้านรูปแบบหน้า
เว็บไซต์ของระบบ โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือ คุณครู และ
นักเรียน โรงเรียนสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 30 คน  
     4.2.2 ผลการประเมิน การวิเคราะห์ผล และสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ผล 
1) ผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินการออกแบบและพัฒนาระบบเช็คชื่อ
นักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อนด้วย RFID กรณีศึกษาโรงเรียน
สวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมาผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับแปล
ความหมายจากแบบประเมินวัดได้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ต่ ากว่า 3.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย       
3.50-3.99 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง   
4.00-4.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก          
4.50 ข้ึนไป หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  คือ ค่ าสถิติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพื่อสรุปข้อมูลการศึกษา
ถึงความพึงพอใจต่อการออกแบบและพัฒนาระบบเช็คชื่อ
นักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อนด้วย RFID กรณีศึกษาโรงเรียน
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สวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมา วิเคราะห์โดยใช้ค่าใช้เฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

ตารางที่ 4-1 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ     
พึงพอใจต่อการออกแบบและพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวน
หม่อนด้วย RFID กรณีศึกษาโรงเรียนสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมาด้าน

ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ

 

จากตารางที่ 4-1 พบว่าภาพรวมค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจต่อ
การใช้งานระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.652 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.466 คะแนน 

ตารางที่ 4-2 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึง
พอใจต่อการออกแบบและพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวน
หม่อนด้วย RFID กรณีศึกษาโรงเรียนสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมาด้าน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ

จากตารางที่ 4-2 พบว่าภาพรวมค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.664 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.412 

ตารางที่ 4-3 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึง
พอใจต่อการออกแบบและพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวน
หม่อนด้วย RFID กรณีศึกษาโรงเรียนสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมาด้าน

รูปแบบหน้าเว็บไซต์ของระบบ 

จากตารางที่ 4-3 พบว่าภาพรวมค่าเฉลี่ยด้านรูปแบบหน้าเว็บไซต์
ของระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.653 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.476  

5. สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยการออกแบบและพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียน
ของโรงเรียนสวนหม่อนด้วย RFID  กรณีศึกษา โรงเรียนสวน
หม่อนจังหวัดนครราชสีมา โดยสามารถสรุปการด าเนินงาน ได้
ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน
5.2 ข้อเสนอแนะในการน าระบบไปใช้           
5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
การออกแบบและพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวน
หม่อนด้วย RFID กรณีศึกษา โรงเรียนสวนหม่อนจังหวัด
นครราชสีมา ได้พัฒนาขั้นมาจากภาษา HTML5, PHP, CSS และ 
JavaScript ซึ่งภายในระบบได้แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 
คุณครู และนักเรียน โดยแต่ละส่วนท างานแตกต่างกัน ซึ่งส่วน
ของ คุณครู  สามารถเข้าสู่ระบบ เพิ่มหรือลบ ข้อมูล ของนักเรียน
ได้ และพิมพ์รายงานผลออกมาได้  ส่วนของนักเรียน สามารถเช็ค
ชื่อการเข้าเรียนได้ด้วยตัวเอง  

 ในการประเมินความพึงพอใจของการออกแบบและ
พัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อนด้วย RFID  
กรณีศึกษา โรงเรียนสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมา แบบประเมิน
ความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประโยชน์การใช้
งานของระบบ ด้านคุณภาพของข้อมูล และด้านการออกแบบ ผล
การวิ เคราะห์ข้อมูล คือค่าสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้สรุปข้อมูลการศึกษาถึงความพึงพอใจต่อการ
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ออกแบบและพัฒนาระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวน
หม่อนด้วย RFID กรณีศึกษา โรงเรียนสวนหม่อนจังหวัด
นครราชสีมา วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะห์พบว่าภาพรวมค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานระบบอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.652 ส่วน
เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน 0 .466  ส่ วนภาพรวมค่ า เฉลี่ ยด้ าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.664 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.412 และ
ภาพรวมค่าเฉลี่ยด้านรูปแบบหน้าเว็บไซต์ของระบบอยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.653 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.476 
5.2  ข้อเสนอแนะในการน าระบบไปใช้ 
5.2.1 ระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อนด้วย RFID 
กรณีศึกษา โรงเรียนสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมา ไม่สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนที่แตะบัตรเช็คชื่อให้เพื่อนได้ ควร
มีคุณครูคอยก ากับดูแลหรือตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริตในการเช็คชื่อ 
5.2.2 ระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อนด้วย RFID 
กรณีศึกษา โรงเรียนสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมา สามารถใช้
งานแบบออฟไลน์ได้ 
5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
ในการพัฒนาระบบระบบเช็คชื่อนักเรียนของโรงเรียนสวนหม่อน
ด้วย RFID กรณีศึกษา โรงเรียนสวนหม่อนจังหวัดนครราชสีมา 
ให้มีความสมบูรณยิ่งขั้นและสนับสนุนการใช้งานได้หลากหลาย 
และสามารถต่อยอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขั้นมีดังนี้ 
5.3.1 ควรพัฒนาระบบให้มีความยืดหยุ่น เช่น การเช็คชื่อเข้า
ห้องเรียนแต่ละวิชา 
5.3.2 เชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆภายในโรงเรียนได้ เช่น การ
ตรวจสอบคะแนน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการ
ค้านวณน้้าหนักสัมภาระส้าหรับขึ้นเครื่องบิน (2) เพื่ออ้านวย
ความสะดวกต่อการจัดกระเป๋าสัมภาระ (3) เพื่อป้องกันการเสีย
ค่าธรรมเนียมหากน้้าหนักเกิน โดยแอปพลิเคชันสามารถท้างาน
ได้บนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้แอปพลิเคชัน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน ในระดับ มาก 

(�̅� = 3.81, S.D = 0.55) ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเค

ชัน ในระดับ มาก (�̅� = 3.84, S.D = 0.60)  ด้านความพึงพอใจ

ต่อแอปพลิเคชัน ในระดับ มาก (�̅� = 3.85, S.D = 0.52)   

ค ำส ำคัญ:  การค้านวณน้้าหนักสัมภาระ,กระเป๋าสัมภาระ, แอป
พลิเคชันแอนดรอยด์ 

ABSTRACT 
The objectives of this research are as follows: (1) to 
develop an application to calculate bagage weight 
before boarding a flight (2) to conveniently arrange the 
luggage (3) to prevent payment excess fee if bags are 
overweight. The program works on an Android 
operating system, where the users can access the 
application using smartphones or tablets. The user’s 
satisfaction evaluation form was used as research tool 
in this study. The collected data was analyzed by the 

statistic application program to calculate the mean and 
standard deviation. The results showed that the overall 
satisfaction level in terms of the function requirement 

testing was satisfied (�̅� = 3.81, S.D = 0.55), the usability 

testing also satisfied (�̅� = 3.84, S.D = 0.60). Finally, the 
overall user’s satisfaction in the application was 

satisfied (�̅� = 3.85, S.D = 0.52). 

Keywords: Airline Baggage Weight Calculation Luggage, 
Android Application 

1. บทน า
การเดินทางโดยพาหนะที่เป็นเครื่องบินเป็นตัวเลือกแรก ของคน
ที่ชอบเดินทางเนื่องจากเครื่องบินนั้นเดินทางได้อย่างสะดวก
อย่างรวดเร็ว อีกทั้งการบริการของพนักงานในสายการบินนั้น ๆ
ได้รับการฝึกอบรมให้ดูแลผู้โดยสารอย่างดี นอกจากนี้ในด้านของ
ราคาค่าโดยสารในปัจจุบันมีราคาที่ค่อนข้างจะถูกหรือเทียบเท่า
กับการเดินทางรถโดยสารรถทัวร์ จึงเป็นเหตุผลหลัก ที่ท้าให้
ผู้ใช้บริการหันไปใช้บริการการเดินทางโดยเครื่องบิน หากย้อนไป
ในอดีตการเดินทางโดยเครื่องบินอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวส้าหรับ
ผู้โดยสารเนื่องจากในอดีตนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีที่เทียบเท่าใน
ปัจจุบัน ซึ่งหากปรียบเทียบกันกับในปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีที่
พร้อมช่วยเหลือเมื่อไปถึงสนามบินแล้วจะมีการเช็คอินและโหลด
กระเป๋า เมื่อไปถึงแล้วให้ดูที่จอดิจิทัลที่สนามบินซึ่งจะแสดงเลข
เที่ยวบิน สายการบิน และเวลาเดินทางไว้พร้อมระบุหมายเลข
เคาน์เตอร์ส้าหรับเช็คอิน เมื่อเที่ยวบินของเราเปิดให้เช็คอินและ
โหลดกระเป๋าแล้ว ให้น้าบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต (กรณีไป

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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ต่างประเทศ)  และใบรายละเอียดการเดินทางยื่นให้เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบชื่อนามสกุล น้้าหนักและจ้านวนสัมภาระ
ที่จะโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องและน้าขึ้นเครื่อง เสร็จแล้วเราจะ
ได้รับบอร์ดดิ้งพาส (Boarding Pass)  และใบตม.  การเดินทาง
โดยเครื่องบินมีข้อห้ามหลายอย่าง  เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้โดยสาร  จะพูดถึงกฎทั่วไปของทุกสายการบิน ส่วนกฎของแต่
ละสายการบิน เช่น น้้าหนักกระเป๋าขึ้นเครื่อง จ้านวนสัมภาระติด
ตัว ฯลฯ (1) ห้ามน้าของเหลวขึ้นเครื่องเกินชิ้นละ 100 ml (ml, 
cc, g ให้ถือเป็นค่าเดียวกัน) หากมีความจ้าเป็นต้องน้าของเหลว
ติดตัวไปด้วย เช่น พวกแชมพู สบู่เหลว ให้ใช้วิธีแบ่งใส่ขวดเล็ก ๆ 
หรือถุงใสที่มีปริมาตรไม่เกิน 100  ml โดยวิธีนี้สามารถน้า
ของเหลวติดตัวรวมกันแล้วไม่ เกิน 1,000  ml  ขนาดของ
ของเหลวจะยึดจากฉลากบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก  เช่น  ครีม ที่ฉลาก
ติดไว้ว่า 120 ml ถึงแม้ว่าจะใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถน้าติด
ตัวไปได้ เพราะปริมาตรที่ฉลากระบุไว้เกิน 100 ml ของเหลวที่มี
ปริมาณเกินที่ระบุไว้จะต้องถูกทิ้งขยะ แต่ในกรณีของเหลวโหลด
เป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องจะไม่จ้ากัดปริมาณ  (2) ห้ามน้าของมี
คม วัตถุไวไฟ  อาวุธ น้าขึ้นเครื่อง เช่น กรรไกร มีด คัตเตอร์ 
ดอกไม้ไฟ ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจเจอจะต้องถูกทิ้งขยะ  (3) น้้าหนัก
กระเป๋า –  สัมภาระขึ้นเครื่อง สายการบิน Air Asia ให้น้ากระเป๋า
ถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ขนาดไม่เกิน 
56x36x23  cm ส้าหรับกระเป๋าถือของผู้หญิงหรือกระเป๋ากล้อง
สามารถน้าติดตัวไปได้  Nok Air (Nok Economy) ให้ โหลด
กระเป๋าได้คนละ 15 กิโลกรัม (4) ห้ามน้า Power bank  โหลด
ใต้ท้องเครื่อง แต่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ โดย Power bank ต้อง
มีขนาดไม่เกิน 32,000 mAh โดยพนักงานจะอ้างอิง mAh ของ 
Power bank ตามรายละเอียดที่ติดกับ Power bank  หากไม่มี
รายละเอียดติดไว้ หรือลอกออกหมดแล้ว อาจถูกปฏิเสธไม่ให้น้า  
Power  bank ขึ้นเครื่อง ปัญหาที่พบในด้านการใช้เครื่องชั่ง
น้้าหนักลักษณะของปัญหาที่มักจะพบบ่อย ๆ เพื่อที่จะได้ท้าการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและไม่ท้าให้ภาคธุรกิจเสียหายจากการขาด
เครื่องมือวัดเครื่องชั่งไม่อ่านน้้าหนัก เกิดจากจอแสดงน้้าหนักไม่
สามารถตรวจรับสัญญาณจากโหลดเซลล์ได้ อาการหน้าจอจะขึ้น 
0.00 ค้าง เครื่องชั่งน้้าหนักไม่ตรง เครื่องชั่งน้้าหนักไม่นิ่ง เครื่อง
ชั่งแสดงตัวเลขไม่ครบจากปัญหาที่เกิดขึ้นทางคณะผู้พัฒนาจึง
เกิดความคิดริเริ่มจัดท้าตัวโครงการแอปพลิเคชันค้านวณน้้าหนัก
สิ่งของในกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน [3][6] 

การท้างานของการค้านวณน้้าหนักสัมภาระส้าหรับขึ้น
เครื่องบิน เพื่อประมาณค่าน้้าหนักสัมภาระ มีน้้าหนักเท่าไร การ
ใส่ข้อมูลน้้าหนักสิ่งของเพื่อจะน้าไปประมวลผลของค่าน้้าหนัก 
การค้านวณทุกครั้งจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลไว้เป็นการแสดงแต่
ละครั้งว่าการเดินทางในครั้งนี้มีอะไรบ้างจะมีการแสดงว่าค่า
น้้าหนักของที่น้าไปเป็นประจ้าเพื่อสะดวกต่อการใส่ข้อมูลในแอป
พลิเคชัน อ้านวยความสะดวกในการเตรียมสัมภาระในกระเป๋า 
สามารถโหลดกระเป๋าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีที่กระเป๋า
น้้าหนักเกินก้าหนดและตรวจเช็คสัมภาระที่ใช้ในการเดินทาง
ตลอดการเดินทาง  

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้จัดท้าได้ท้าการวิเคราะห์ค้นหาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึง
เอกสารที่ เกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาประยุกต์กับการออกแบบเพื่อ
พัฒนาแอปพลิเคชันการค้านวณน้้าหนักสัมภาระส้าหรับขึ้น
เครื่องบิน ดังนี้ 

ข้อมูลเกณฑ์น้้าหนักสายการบินแต่ละสายการบินก็จะมี
เกณฑ์ในเรื่องของขนาดและน้้าหนักของกระเป๋าที่แตกต่างกันไป 
ก่อนจัดกระเป๋าจึงควรตรวจเช็คให้แน่ใจว่าสายการบินที่โดยสาร
ไปนั้นให้ขนาดและน้้าหนักสัมภาระของที่นั่งที่จองไปเท่าไร 
เพราะหากน้้าหนักเกินหรือกระเป๋าใบใหญ่เกินไป จะท้าให้ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ จึงได้รวบรวมข้อมูลของน้้าหนักและขนาด
ของกระเป๋าเดินทางของบางสายการบินมา ดังนี้  กระเป๋าโหลด
ขึ้นเครื่องโดยทั่วไปมักจะเป็นขนาด 16-22 นิ้ว น้้าหนักกระเป๋า
หรือสัมภาระที่ให้น้าขึ้นเครื่องได้มักจะไม่เกิน 7-10 กิโลกรัม 
แล้วแต่นโยบายของแต่ละสายการบิน [3] ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ข้อมูลขนาดและน้้าหนักกระเป๋าขึ้นเครื่อง (Cabin  Baggage 
Guide) 

สายการบิน ขนาดของกระเป๋า น  าหนักของ
สัมภาระ 

แอร์เอเชีย (AirAsia) 56x36x23 cm. 7 กิโลกรัม 

ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Thai 
AirAsia X) 

56x36x23 cm. 7 กิโลกรัม 

นกแอร์ (Nok Air) 56x36x 23 cm. 7 กิโลกรัม 

นกสกู๊ต (Nok Scoot) 54x38x23 cm. 7 กิโลกรัม (+3 
กิโลกรัมกรณีที่มี
โน๊ตบุ๊คติดตัว) 
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สายการบิน ขนาดของกระเป๋า น  าหนักของ
สัมภาระ 

สกู๊ต (Scoot) 54x 38x23 cm. 10 กิโลกรัม 

ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai 
LionAir) 

30x40x20 cm. 7 กิโลกรัม 

สายการบินไทย (Thai 
Airways) 

56x45x25 cm. 7 กิโลกรัม 

ไทยสไมล์ (Thai Smile) 36x56x23 cm. 7 กิโลกรัม 

บางกอกแอร์เวย์ 
(Bangkok Airways) 

56x36x23 cm. 5 กิโลกรัม 

ไทเกอร์แอร์ (Tiger 
Airways) 

54x38x23 cm. 10 กิโลกรัม 

เจ็ตสตาร์ (Jet Star) ไม่มีระบุ 7 กิโลกรัม 

กานต์แอร์ (Kan Air) 44x28x23 cm. 7 กิโลกรัม 

เอมิเรตส์ (Emirates) 45x35x20 cm. 7 กิโลกรัม 

เจแปน แอร์ไลน์ (Japan 
Airlines) 

55x40x25 cm. 10 กิโลกรัม 

เอวาแอร์ (Eva Air) 56x36x23 cm. 7 กิโลกรัม 

กาต้าร์แอร์เวย์ (Qatar 
Airways) 

50x37x25 cm. 7 กิโลกรัม 

มาเลเซียแอร์ไลน์ 
(Malaysia Airlines) 

56x36x23 cm. 7 กิโลกรัม 

โคเรียนแอร์ (Korean Air) 55x40x20 cm. 12 กิโลกรัม 

บริติชแอร์เวย์ (British 
Airways) 

56x45x25 cm. 10 กิโลกรัม 

แอร์ฟรานซ์ (Air France) 55x35x25 cm. 10 กิโลกรัม 

เอทิฮัด (Ethihad) 50x40x25 cm. 7 กิโลกรัม 

Vietjets 56x36x23 cm. 7 กิโลกรัม 

นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้รวมรวมข้อมูลรายละเอียดของ
สัมภาระที่น้าไปเป็นประจ้าในส่วนของสัมภาระที่น้าไปเป็น
ประจ้าข้อมูล น้้าหนักสัมภาระได้เกิดจากเครื่องชั่งดิจิตอลน้้าหนัก
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความแม่นย้า ส้าหรับชั่งน้้าหนักสัมภาระ
ที่น้าไปเป็นประจ้า  

ตารางที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดของสัมภาระที่น้าไปเป็นประจ้า 
สิ่งของ/สัมภาระ น  าหนัก 

1. เสื้อเชิ้ต 200-300 กรัม 
2. เสื้อยืดคอกลม 200-300 กรัม 
3. กางเกงยีนส์ 600-800 กรัม 
4. กางเกงสแลค 350-500 กรัม 
5. กางเกงขาสั้น 200-350 กรัม 
6. ผ้าเช็ดหน้า 20-50 กรัม 
7. ผ้าขนหนูเช็ดตัว 500-700 กรัม 
8. ผ้าขนหนูเช็ดหน้า 200-400 กรัม 
9. โรลออน 78 กรัม 50มิลลิลิตร 
10. ลิปสติกแท่งเล็ก 4 กรัม 
11. ยาสีฟันแบบหลอด 40 -100 กรัม 
12. ยาสีฟันแบบตลับ 200 กรัม 
13. เสื้อแขนยาว 260 กรัม 
14. เสื้อสูท 540 กรัม 
15. กางเกงวอร์ม 370 กรัม 
16. รองเท้าผ้าใบ 760 กรัม 
17. รองเท้าคัทชู 580 กรัม 
18. รองเท้าแตะ 260 กรัม 
19. กล้องถ่ายรูป 390 กรัม 

จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคณะผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเค
ชันส้าหรับการค้านวณน้้าหนักสัมภาระส้าหรับขึ้นเครื่องบิน โดย
การสร้างฐานข้อมูลน้้าหนักสัมภาระ ขนาดและน้้าหนักกระเป๋า 
รวมทั้งสัมภาระที่อนุญาตให้น้าขึ้นเครื่องบินได้และที่ไม่สามารถ
น้าขึ้นเครื่องบินได้ของสายการบิน เพื่อให้ผู้ ใช้งานสามารถ
ประมาณการน้้าหนักสัมภาระในการเดินทางได้ นอกจากนี้แอป
พลิเคชันยังสามารถเรียกดูข้อมูลสัมภาระได้ว่าผู้ใช้งานน้าอะไรใส่
กระเป๋าเดินทางไปบ้าง การเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ง่ายและ
รวดเร็ว มีการค้านวณน้้าหนักอย่างถูกต้องและแม่นย้า ความ
ถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ และสะดวกต่อผู้ใช้งานส้าหรับการ
เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางจริง 
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3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การ

ค้านวณน้้าหนักสัมภาระส้าหรับขึ้นเครื่องบิน 

2. เพื่ออ้านวยความสะดวกต่อการจัดกระเป๋าสัมภาระ

3. เพื่อป้องกันการเสียค่าธรรมเนียมหากน้้าหนักเกิน

4. วิธีด าเนินการวิจัย

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลน้้าหนักกระเป๋า ข้อมูลเกณฑ์น้้าหนักสายการ
บิน ข้อมูลสิ่งของที่ห้ามน้าขึ้นเครื่องบิน และข้อมูลรายละเอียด
ของสัมภาระที่น้าไปเป็นประจ้า ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
ใช้ในพัฒนาแอปพลิเคชันจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ 
เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้ท้าการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ สร้างแผนภาพบริบท แผนภาพกระแสข้อมูล 
และการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบใหม่ 
[7] และพัฒนาแอปพลิเคชัน รายละเอียดดังนี้ 
การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน 

1) วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าหนด
เนื้อหาความเหมาะสมของข้อมูลและข้อมูลที่จะ
น้ามาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

2) การออกแบบโครงสร้างแอปพลิเคชัน
3) การออกแบบหน้าจอและฟังก์ชันการท้างานของแอป

พลิเคชัน
4) ออกแบบกราฟิกที่ใช้ประกอบเนื้อหาในแอปพลิเคชัน
5) พัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้เครื่องมือในการพัฒนา

ได้แก่ โปรแกรม Android Studio โดยมีขอบเขต
ได้แก่ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน สามารถทราบค่าน้้าหนัก
ของสัมภาระโดยประมาณของสัมภาระที่ใช้ในการ
เดินทาง ค้านวณเป็นผลรวมของน้้าหนักสัมภาระ
ทั้งหมด บันทึกข้อมูลและตรวจสอบสัมภาระสิ่งของ
ทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทาง เพิ่มสิ่งของและค่าน้้าหนัก
ที่ผู้ใช้เพิ่มเติมในช่วงระหว่างเดินทาง

ภาพที่ 1 รายการรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน 

ภาพที่ 2 Process Decomposition Diagram 
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ภาพที่ 3 หน้าแรก 

ภาพที่ 4 หน้าจอข้อมูลกระเป๋า 

ภาพที่ 5 หน้าจอประเภทสิ่งของ 

ภาพที่ 6 หน้าจอรายการสัมภาระและค้านวณ 
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ภาพที่ 7 หน้าจอประวัติสัมภาระ 

ภาพที่ 8 หน้าจอเกณฑ์น้้าของสายการบิน 

ภาพที่ 9 หน้าจอสิ่งของที่ห้ามน้้าขึ้นเครื่อง 

การทดสอบแอปพลิเคชัน 
คณะผู้พัฒนาได้จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอป
พลิเคชันการค้านวณน้้าหนักสัมภาระส้าหรับขึ้นเครื่องบิน เพื่อให้
ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามระเบียบวิธีการพัฒนา
ต้นแบบการทดสอบแอปพลิเคชัน โดยแบ่งการทดสอบเป็น 4 
ประเภท ได้แก่  

1. การทดสอบหน่วยย่อย (Unit Testing)  เป็นการ
ทดสอบขณะท้าการพัฒนาระบบซึ่งจะพิจารณาที่ความถูกต้องใน
การท้างานของหน้าที่งานแต่ละหน้าที่ว่าสามารถท้างานได้ถูกต้อง
หรือไม่ โดยผู้พัฒนาได้ท้าการทดสอบโดยจ้าลองตนเป็นผู้ใช้ทุก
ระดับ 

2. การทดสอบแบบบูรณาการ ( Integration Testing)
เป็นการทดสอบการท้างานร่วมกันของหน่วยย่อยในระบบ เมื่อได้
ทดสอบหน่วยย่อยแล้วจึงมาตรวจสอบดูว่าเมื่อท้างานร่วมกันจะ
ยังมีความถูกต้องหรือไม่ โดยผู้พัฒนาได้ท้าการทดสอบโดย
จ้าลองตนเป็นผู้ใช้ทุกระดับ 

3. การทดสอบระบบ (System Testing)  เป็นการ
ทดสอบที่กระท้าหลังจากพัฒนาระบบเสร็จสิ้นครบทุกหน้าที่การ
ท้าการแล้ว โดยผู้พัฒนาได้ท้าการทดสอบโดยจ้าลองตนเป็นผู้ใช้
ทุกระบบ เข้าใช้ระบบในทุกฟังก์ชันการท้างาน การทดสอบทั้ง 3 
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ประเภทดังกล่าว เป็นการทดสอบการท้างานของระบบโดยการ
น้าข้อดีของเว็บแอพพลิเคชันมาใช้ในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

4. การทดสอบเพื่อยอมรับ (Acceptance Testing) เป็น
การทดสอบที่กระท้าโดยกลุ่มผู้ใช้งานระบบจริง โดยท้าการ
ทดสอบการท้างานของระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการ
ท้างาน และเสนอสิ่งที่ควรแก้ไข รวมทั้งท้าการรวบรวมข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท้างานเพื่อน้ามาใช้ในการปรับปรุง
ต่อไป โดยคณะผู้วิจัยได้น้าแอปพลิเคชันไปให้บุคลทั่วไปที่มี
สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อายุ 20 ปี
ขึ้นไปทดลองใช้แอปพลิเคชันจ้านวน 40 คน แล้วให้ผู้ใช้ท้า
แบบสอบถามเพื่อประเมินระบบ โดยเกณฑ์การประเมินระดับ
ความพอใจสามารถแปลผลตามช่วงของค่าเฉี่ย [5] ได้ดังนี้  

คา่เฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 
คา่เฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
คา่เฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
คา่เฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
คา่เฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง  ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

5. ผลการศึกษา
แอปพลิเคชันการค้านวณน้้าหนักสัมภาระส้าหรับขึ้นเครื่องบิน 
เสร็จสมบูรณ์ได้ทั้งนี้ เนื่องมาจากการพัฒนาแอปพลิเคชันทุก
ขั้นตอนได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ
ความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข แล้วน้าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น
ไปให้ผู้ใช้งานโดยมีผู้ใช้งานร่วมทดสอบจ้านวน 40 คน ได้ทดสอง
ใช้ จากนั้นท้าการปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้าที่ได้รับ จึงส่งผล
ให้แอปพลิเคชันการค้านวณน้้าหนักสัมภาระส้าหรับขึ้นเครื่องบิน
เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ เมื่อน้าไปทดลองและพบ
ประเด็นที่ควรน้ามาสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันของ
แอปพลิเคชัน 

ประเด็นประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
แอปพลิเคชันมีขั้นตอนการ
สมัครสมาชิกที่ง่ายเหมาะสม 

3.95 0.55 มาก 

แอปพลิเคชันมีการค้านวณที่
ถูกต้องและแม่นย้า 

3.85 0.48 มาก 

ประเด็นประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
แอปพลิเคชันมีการแสดงข้อมูล
เกณฑ์น้้าหนักของสายการบิน
ครบถ้วนและถูกต้อง 

3.70 0.61 มาก 

แอปพลิเคชันมีการแสดงข้อมูล
สิ่งของที่ห้ามน้าขึ้นเครื่อง
ครบถ้วนและถูกต้อง 

3.73 0.55 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.81 0.55 มาก 

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันการค้านวณน้้าหนักส้าภาระขึ้น
เครื่องบินด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก แต่เมื่อพิจารณารายประเด็นแล้ว 
พบว่า แอปพลิเคชันมีขั้นตอนการเข้าใช้งานง่ายเหมาะสมโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับ มาก (�̅�=3.95,S.D.=0.55) แอปพลิเคชันมีการ
ค้านวณที่ถูกต้องและแม่นย้าโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก 
(�̅�=3.85,S.D.=0.48) แอปพลิเคชันมีการแสดงข้อมูลสิ่งของที่
ห้ามน้าขึ้นเครื่องครบถ้วนและถูกต้องโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
มาก (�̅�=3.73, S.D.=0.55) แอปพลิเคชันมีการแสดงข้อมูลเกณฑ์
น้้าหนักของสายการบินครบถ้วนและถูกต้องโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ มาก (�̅�=3.70,S.D.=0.61) ตามล้าดับ  

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
แอปพลิเคชัน 

ประเด็นประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
สีของแอปพลิเคชันมีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.98 0.66 มาก 

ภาพประกอบของแอปพลิเคชัน
มีความชัดเจนเข้าใจ 

4.00 0.60 มาก 

ชนิดของตัวอักษรมีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.63 0.63 มาก 

ขนาดของตัวอักษรมีความ
เหมาะสมง่ายต่อการอ่าน 

3.78 0.62 มาก 

สัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมาย
อย่างชัดเจน 

3.80 0.52 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.84 0.60 มาก 
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จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันการค้านวณน้้าหนักสัมภาระ

ขึ้นเครื่องบินด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน  ใน

ภาพรวมอยู่ ในระดั  บมาก แต่เมื่อรายประเด็นแล้ว พบว่า 

ภาพประกอบของแอปพลิเคชันมีความชัดเจนเข้าใจโดยมีค่าเฉลี่ย

อยู่ระดับ มาก (�̅�=4.00,S.D.=0.60) สีของแอปพลิเคชันมีความ

เหมาะสมต่อการใช้ ง านโดยมีค่ า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับ มาก 

(�̅�=3.98,S.D.=0.66) สัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายอย่างชัดเจน

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (�̅�=3.80,S.D.=0.52) ขนาดของ

ตัวอักษรมีความเหมาะสมง่ายต่อการอ่านโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับ มาก ( �̅�=3.78,S.D.=0.62) ชนิดของตัวอักษรมีความ

เหมาะสมต่อการใช้ ง านโดยมีค่ า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับ มาก 

(�̅�=3.63,S.D.=0.63) ตามล้าดับ 

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน 

ประเด็นประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
ความง่ายต่อการใช้งานของแอป
พลิเคชัน 

3.90 0.44 มาก 

ความเหมาะสมในการใช้
สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการ
สื่อสารความหมาย 

3.85 0.53 มาก 

ความเหมาะสมในการ
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้งาน 

3.70 0.56 มาก 

ความเหมาะสมในการวาง
ต้าแหน่งของส่วนประกอบบน
จอภาพ 

3.83 0.55 มาก 

เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานแอป
พลิเคชัน 

3.98 0.53 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.98 0.53 มาก 
จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันการค้านวณน้้าหนักส้าภาระขึ้น
เครื่องบิน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก แต่เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่า เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชันโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับ มาก (�̅�=3.98,S.D.=0.53) ความง่ายต่อการใช้
ง านของแอปพลิ เ คชั น โดยมี ค่ า เ ฉลี่ ยอยู่ ใ น ระดั บ  มาก 
(�̅�=3.90,S.D.=0.44) ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือ

รูปภาพในการสื่อสารความหมายโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก 
(�̅�=3.85,S.D.=0.53) ความเหมาะสมในการวางต้าแหน่งของ
ส่วนประกอบบนจอภาพโดยมีค่ า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับ มาก 
(�̅�=3.83,S.D.=0.55) ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
กับผู้ ใช้งานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( �̅�=3.70,S.D.=0.56) 
ตามล้าดับ  

6. การอภิปรายผล

ผลจาการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ การพัฒนาแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การค้านวณน้้าหนัก
สัมภาระส้าหรับขึ้นเครื่องบิน น้ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน การ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การค้านวณ
น้้าหนักสัมภาระส้าหรับขึ้นเครื่องบิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เนื่ องจากแอปพลิ เคชันมีการใช้ งานที่ ง่ ายเหมาะสมและ
สะดวกสบาย การท้างานสามารถท้าได้ถูกต้องและแม่นย้าตามที่
ระบบได้วางไว้ มีการแสดงข้อมูลเกณฑ์น้้าหนักอย่างถูกต้อง
ชัดเจนโดยอิงจากเว็บไซด์ของสายการบินโดยตรง การแสดง
ข้อมูลสิ่งของที่ห้ามน้าขึ้นเครื่องโดยแสดงรายละเอียดครบถ้วน
และชัดเจน จึงสอดคล้องกับงานวิจัย [1] ที่ศึกษาเกี่ยวกับแอป
พลิเคชันแคลอรี่อิสเตอร์ การท้างานของ แอพพลิเคชั่น "Calorie 
Eater" นี้ จะเลือกวิธีการออกก้าลังกายที่จะน้ามาประยุกต์ให้เป็น
วิธีการเล่น คือ การวิ่ง โดยจะใช้ เทคโนโลยี GPร ในการจับ
ระยะทางของการเคลื่อนไหวของโทรศัพท์มือถือเป็นตัววัด
ระยะทางในการวิ่งของผู้เล่นและน้าระยะทาและเวลา มาค้านวณ 
เป็น ความเร็ว และ Calorie ที่ใช้ไป หลังจากนั้นจะให้ผู้เล่นน้า 
Calorie ที่ได้จากการออกก้าลังกาย ไปให้สัตว์เลี้ยงที่อยู่ ใน 
แอพพลิเคชั่นกิน เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโต 

2. ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน การ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การค้านวณ
น้้าหนักสัมภาระส้าหรับขึ้นเครื่องบิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เนื่ อ ง จ าก  เนื่ อ ง จ ากแอปพลิ เ คชั นมี สี ที่ ดู ง่ า ยสบายตา
ภาพประกอบมีการสื่อความหมายที่ชัดเจน ชนิดตัวอักษรดูอ่าน
งานและมีขนาดพอดีมองเห็นชัดเจน สัญลักษณ์ดูแล้วเข้าใจไม่สับ
ซ้อน จึงสอดคล้องกับงานวิจัย [2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรม
การเลือกใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนส้าหรับ
วั ยกลางคน เป็นแนวทางใน การพัฒนา  และปรับปรุ ง
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แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนให้ตรงต่อความต้องการของวัย
กลางคนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ด้านอาชีพ การเลือกใช้แอพพลิเคชั่น และช่องทางในการค้นหา 
แอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ สีตัวอักษรบนสมาร์ท
โฟนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการใช้งาน แอพพลิเคชั่นที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ รูปแบบตัวอักษรบนสมาร์ทโฟนที่ 
แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญ จึงมีความต้องการของตัวอักษร และรูปแบบ
ตัวอักษรที่ชัดเจน เพื่อความชัดเจนในการมองเห็น ข้อความบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 

3. ด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน การพัฒนาแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การค้านวณน้้าหนัก
สัมภาระส้าหรับขึ้นเครื่องบิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
แอปพลิเคชันใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สัญลักษณ์ตรงตามรูปแบบ
ตามความที่ต้องการสื่อ การตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างดีและ
รวดเร็ว วางองค์ประกอบต่าง ๆ ชัดเจนและมีความเหมาะสมตาม
รูปแบบ เป็นประโยชน์ต่อผู้งานเพิ่มความสะดวกสบายและการ
เตรียมตัวส้าหรับผู้ที่ต้องการเดินทาง จึงสอดคล้องกับงานวิจัย 
[4] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น 
THAI Mobile ส้าหรับผู้ใช้บริการสายการบิน บริษัท การบินไทย 
จ้ากัด (มหาชน) แนวทางการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น THA 
Mobile โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในเรื่องการบริการ และเร่พัฒนา
รูปแบบโครงสร้างให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองผู้ใช้บริการสายการบินไทยมากขึ้นต่อไป การสร้าง
แนวทางพัฒนา โมบายแอพพลิ เคชั่ น  THAI Mobile ให้ มี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการสายการบินไทย จึงเป็น
แนวทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อการส่งเสริมพัฒนาด้านการ
บริการของสายการบินไทยรวมทั้งเป็นการสร้างแนวทางพัฒนาโม
บายแอพพลิเคชั่น THAI Mobile ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การ
วิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อให้ทราบถึง รายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ส้าคัญ และเป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการสายการบินไทย โดย
มุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการสายการบินไทยเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

7. ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาให้แอปพลิเคชันมีภาษาสากลเพิ่มเพื่อเข้าถึงกลุ่ม
นักท่องเที่ยวและนักเดินทางต่างชาติเข้าใช้งานได้ 
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ระบบบริหารบริษัทรบัเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา “ช่างนิดรับเหมาก่อสรา้ง” 
Construction Company Management System: Case Study of “Chang 

Nid Construction”   
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  วิเคราะห์ ออกแบบ 
และพัฒนาระบบบริหารบริษัทรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา ช่าง
นิดรับเหมาก่อสร้าง เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย คือ 1) ภาษาท่ีใช้
ใน ก าร พั ฒ น าร ะบ บ  ได้ แ ก่  HTML ,  CSS , SQL , PHP 
2) ฐานข้อมูลที่ใช้ใน การพัฒนาระบบ ได้แก่ MySQL  3) แบบ
ประเมินประสิทธิภาพ 

สรุปผลการวิจัย ได้โปรแกรมระบบบริหารบริษัท
รับเหมาก่อสร้างกรณีศึกษา “ช่างนิดรับเหมาก่อสร้าง” ระบบ
ดังกล่าวมีการแบ่งการใช้งานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วนของ
ผู้บริหาร ผู้บริหารสามารถสมัครสมาชิกพนักงานได้ สามารถเช็ค
รายชื่อสมาชิกที่มาท างานได้ สามารถเรียกดูรายรายชื่อลูกค้าที่
ติดต่องานเข้ามาได้ สามารถค านวณค่าแรงประจ าเดือนพนักงาน
ได้ สามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดผลงานได้ สามารถเรียกดู
ข้อมูลสถิติการท างานได้ และสามารถเรียกดูรายงานต่างๆได้ 2) 
ส่วนของพนักงาน พนักงานสามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้ สามารถ
ดูสถานะการเบิกเงินล่วงหน้าได้ และสามารถดูรายงานการ
ท างานแต่ละเดือนได้ และ 3) ส่วนของลูกค้า ลูกค้าสามารถ
สมัครสมาชิกได้ สามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดผลงานได้ 
สามารถติดต่อจ้างงานได้ สามารถค านวณราคางานได้ สามารถดู
รายงานการเบิกเงินและรายงานการส่งงานได้  

ค ำส ำคัญ: รับเหมาก่อสร้าง เว็บแอพพลิเคชั่น 

ABSTRACT 
This research aims to analyze, design and  develop a 
Construction company management system : case 
study of chang nid construction. Research Tools are 1) 

development language consists of HTML ,  CSS , SQL , 
PHP  2) Mysql Database 3) questionnaire of efficiency 
assessment. 

The research result is a Construction company 
management system: case study of chang nid 
construction. This system can be divided into three 
part 1)  Manager part: manager can register, check 
officer’s name, find user information, do pay roll for 
employee, view performance information and all 
reports. 2) Officer Part: officer can withdraw
advanced money, view status of advanced money 
and view monthly reports.  3)  User Part: user can 
register, view work information, contact about 
working, calculate work value, view report of 
advanced money and report of receptance work.  

Keywords: construction, web Application 

1. บทน า
สิ่งก่อสร้างต่างๆนอกจากเป็นสิ่งที่อ านวยความสะดวกสบาย
ให้แก่มนุษย์แล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหน่ึงที่แสดงถึง
ความเจริญของประเทศน้ันๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรม
ก่อสร้างเป็นธุรกิจอีกแขนงหน่ึงที่น ามาซึ่งการลงทุนในปัจจุบันมี
นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจในการลงทุน
ท าธุรกิจการก่อสร้างเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

ช่างนิดรับเหมาก่อสร้างเป็นบริษัทรับเหมางานก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนต่างๆ รวมไปถึงรับเหมาต่อเติมต่างๆ โดยมีเขต
การรับเหมาอยู่ภายในจังหวัดปราจีนบุรีเท่าน้ัน เมื่อลูกค้าสนใจ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ติดต่อจ้างงานช่างนิดรับเหมาก่อสร้างจ าเป็นต้องติดต่องานผ่าน
ทางโทรศัพท์เพ่ือนัดล่วงหน้าก่อนในกรณีที่ช่างนิดยังไม่ว่าง ณ 
เวลาน้ัน  การประเมินราคางานก็จะมีความล่าช้า และในการ
จัดการการท างานของพนักงานทางบริษัทช่างนิดรับเหมา
ก่อสร้างได้มีการเก็บบันทึกการมาท างานของคนงานโดยการจด
บันทึก และการเบิกเงินล่วงหน้าของพนักงานก็มีการจัดเก็บ
บันทึกรายการเบิกของพนักงานลงในสมุดเท่าน้ัน จึงท าให้
บางครั้งมีข้อมูลสูญหายบ้าง เมื่อถึงวันสรุปเงินเดือนของพนักงาน
จะใช้เพียงเครื่องคิดเลขค านวณเท่าน้ัน ท าให้เกิดการล่าช้าใน
การออกเงินเดือนของพนักงาน 
 ดังน้ันระบบบริหารบริษัทรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา “ช่าง
นิดรับเหมาก่อสร้าง” ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บ
ข้อมูลภายในบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
และเพ่ือช่วยลดปัญหาของความล้าช้าในการติดต่องานของลูกค้า
ที่ต้องการทราบราคาของการรับเหมางานต่างๆ อีกทั้งเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการค านวณเงินเดือนของพนักงานในแต่ละครั้งและปัญหา
ของความล่าช้าในการค านวณภายในบริษัทเป็นต้น 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารบริษัท ช่างนิด

รับเหมาก่อสร้าง 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารบริษัท ช่างนิดรับเหมาก่อสร้าง 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของการบริหารจัดการพนักงาน
ภายในบริษัท ส่วนของการบริหารจัดการลูกค้า และส่วนของการ
บริหารจัดการของผู้บริหาร 

3.1 ส่วนของการบริหารจัดการพนักงานภายในบริษัท มี
ขอบเขตการท างานมีดังน้ี 

3.1.1 ส่วนของการเบิกเงินล่วงหน้า 
3.1.2 ส่วนของการตรวจสอบจ านวนวันท างาน  
3.1.3 ส่วนของการค านวณค่าแรงประจ าเดือน  

3.2 ส่วนของการบริหารจัดการลูกค้า มีขอบเขตการท างานมี
ดังน้ี 

3.2.1 ส่วนระบบสมาชิก 
3.2.2 ส่วนของระบบค านวณราคางานล่วงหน้า 
3.2.3 ส่วนของระบบติดต่อจ้างงาน  

  3.2.4 ส่วนของระบบสอบงาน 
3.3 ส่วนของการบริหารจัดการของผู้บริหาร มีขอบเขตการ

ท างานมีดังน้ี 
3.3.1 ส่วนระบบสมัครสมาชิกของพนักงาน 

  3.3.2 ส่วนของระบบเช็ครายชื่อผู้มาท างานในแต่ละวัน 
  3.3.3 ส่วนของระบบเพ่ิมการรับงาน  
  3.3.4 ส่วนของระบบจัดการการจ้างงาน 
  3.3.5 ส่วนของระบบส่งงานและเบิกเงินล่วงหน้า 
  3.3.6 ส่วนของระบบสถิติการจ้างงาน 
  3.3.7 ส่วนของระบบจัดเก็บผลงาน 
  3.3.8 ส่วนของระบบค านวณเงินเดือนพนักงาน 
 

4. วิธีการวิจัย 
การพัฒนาระบบบริหารบริษัทรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา “ช่าง
นิดรับเหมาก่อสร้าง”ได้แบ่งวิธีการด าเนินการพัฒนาตามข้ันตอน 
ดังต่อไปน้ี 
 4.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ ในการ
พัฒนาบริหารบริษัทรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา “ช่างนิด
รับเหมาก่อสร้าง” ผู้จัดท าได้ศึกษาข้ันตอนการท างานของ
ระบบงานปัจจุบัน โดยสอบถามจากผู้รับเหมาจริง การสัมภาษณ์ 
การสนทนากับผู้รับเหมาโดยตรง   
 4.2 การวิเคราะห์ระบบงาน 
  เมื่อผู้พัฒนาระบบได้ศึกษาระบบงาน ศึกษาข้ันตอนการ
ท างานของระบบ และปัญหาอุปสรรค เพ่ือการวางแนวทาง
ส าหรับก าหนดลักษณะข้อมูล ล าดับข้ันตอนการท างาน ข้อมูล
น าเข้า และผลลัพธ์ของระบบงานน้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบ
สอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งประกอบด้วย ข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
  4.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Information Gathering) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ใน
ระบบ ประกอบด้วยกระบวนการท างาน (Processes) ข้อมูลที่
เก่ียวข้อง (Data) และกลุ่มคนที่มีอิทธิพลส่งผลกระทบ โดยตรง
ต่อระบบ (Boundaries) 
  4 .2.2 แบบจ าลอ งเชิ งตรรกะของระบบ  (Logical 
Modeling)เป็นข้ันตอนของการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาเป็น
แนวทางในการสร้างแผนผังกระแสข้อมูล(Data Flow Diagram)
เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการท างาน 
เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มาจัดเป็นกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ในชุดเดียวกัน จัด
กลุ่มของกระบวนการท างานรวมทั้งขอบเขตของระบบงาน เพ่ือ
น ามาใช้ส าหรับการสร้างแผนภาพการไหลของข้อมูล ซึ่งแสดง
ข้ันตอนท างานของระบบที่ปรับปรุงใหม่ จะได้ระดับที่ 0 (Level 
0) เป็นแผนผังบริบท (Context Diagram) แสดงในภาพที่ 1  มี
เอนทิต้ี 4 เอนทิต้ี ประกอบด้วย ลูกค้า พนักงาน และผู้บริหาร
หรือผู้ดูแลระบบ ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 แผนผังบริบท 

 
แผนผังกระแสข้อมูล ดังในภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 2  แผนผังกระแสข้อมูล 

 
ภาพโครงสร้างฐานข้อมูลระบบ ดังในภาพที ่3 
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ภาพท่ี 3 ภาพโครงสร้างฐานข้อมูลระบบ 
 

การจัดการฐานข้อมูลออกแบบโดยสร้างตาราง 14 ตาราง 
ตารางแสดงพจนานุกรมผู้ใช้งาน ตารางแสดงพจนานุกรม
ข้อมูลสถานะของผู้ใช้งาน ตารางแสดงพจนานุกรมข้อมูล
ต าแหน่งงาน ตารางแสดงพจนานุกรมข้อมูลการรับงาน  
ตารางแสดงพจนานุกรมข้อมูลประเภทงาน ตารางแสดง
พจนานุกรมข้อมูลการติดต่องาน ตารางแสดงพจนานุกรม
ข้อมูลการส่งงาน ตารางแสดงพจนานุกรมข้อมูลสถานะ 
ของการติดต่องาน ตารางแสดงพจนานุกรมข้อมูลการเช็คชื่อ
ผู้พนักงาน ตารางแสดงพจนานุกรมข้อมูลการเบิกเงิน

ล่วงหน้าพนักงาน ตารางแสดงพจนานุกรมข้อมูลการเบิกเงิน
ล่วงหน้าแต่ละงาน ตารางแสดงพจนานุกรมข้อมูลผลงงาน 
และตารางแสดงพจนานุกรมข้อมูลรูปภาพของผลงาน ดัง
แสดงในภาพที่ 3  
 
4.3 การออกแบบระบบงาน 
 การออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อกับผู้ใช้ แบ่งการ
ออกแบบออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 4.3.1การออกแบบหน้าจอผู้ดูแลระบบ  
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ภาพท่ี 4  หน้าจอแรกของระบบ 

 

 
 
ภาพท่ี 5  หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 

 

ภาพท่ี 6 หน้าจอส าหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่องาน 
 

 
ภาพท่ี 7  หน้าจอดูสถานะของการติดต่องาน 

 
 

ภาพท่ี 8 หน้าจอรายละเอียดการส่งงาน 
 
4.3.2 การท างานส่วนของพนักงาน 

ภาพท่ี 9  หน้าจอเบิกเงินล่วงหน้า 
 

  ภาพท่ี 10  หน้าจอยืนยันการเบิกเงินล่วงหน้า 
 

 
   

ภาพท่ี 11  หน้าจอแสดงประวัติการมาท างานในเดือนๆนั้น 
ของพนักงาน รวมถึงสรุปเงินเดือนของพนักงาน 
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4.3.3 การท างานส่วนของผู้บริหาร 

   
ภาพท่ี 12  หน้าแรกของเว็บส าหรับผู้บริหาร จะแสดงเมนูในการ

จัดการระบบต่างๆ ส าหรับผู้บริหาร 
 

 
ภาพท่ี 13 หน้าแสดงรายชื่อลูกค้าที่ติดต่องาน 
 

 
 

ภาพท่ี 14 หน้ารายละเอียดการส่งงานของบริษัท 

 
 
ภาพท่ี 15 หน้าจอเช็คชื่อพนักงานที่มาท างานในแต่ละ

วัน 

 

 

ภาพท่ี 16 หน้าจอกรอกข้อมูลการเพิ่มงานที่รับเหมา 

 

 
 
ภาพท่ี 17 แสดงรายละเอียดของลูกค้าที่รับงาน 
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ภาพท่ี 18 หน้าจอแสดงรายละเอียดงานที่ปฏิเสธ 
 

  
 

ภาพท่ี 19 ตัวอย่างรายงานสรุปงาน 
 

4.4 การพัฒนาระบบงาน 
 ส าหรับการพัฒนาระบบน้ี ระบบที่พัฒนาข้ึนน้ีเป็น 

web application ผู้ พั ฒ น า ใช้  โป ร แ ก ร ม  WinNMP 
MariaDB (M), PHP (P) and Perl (P) เพ่ื อ จ าลอ ง web 
server ใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL 
 
4.5 การติดต้ังและทดสอบ 
  ผู้พัฒนาระบบใช้วิธีการทดสอบ โดยให้ผู้รับเหมา 
ทดสอบการท างานของระบบทั้งหมดว่ามีกระบวนการ
ท างานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ ต้องการหรือไม่ โดย
ผู้พัฒนาระบบเป็นผู้ควบคุมการทดสอบ  
 

5. ผลการวิจัย 
ผลจากการพัฒนาระบบบริหารบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
กรณีศึกษา“ช่างนิดรับเหมาก่อสร้าง”  พบว่าระบบสามารถ
ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์และสามารถ
เรียกใช้จากสถานที่ใดก็ได้ที่มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอีก 
ทั้งระบบสามารถแบ่งผู้ใช้งานได้ 3 ส่วนดังน้ี 

  5.1 ผู้บริหาร สามารถสมัครสมาชิกพนักงานได้ 
สามารถเช็ครายชื่อสมาชิกที่มาท างานได้ สามารถเรียกดูราย
รายชื่อลูกค้าที่ติดต่องานเข้ามาได้ สามารถค านวณค่าแรง
ประจ าเดือนพนักงานได้ สามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียด
ผลงานได้ สามารถเรียกดูสถิติการติดต่องานประจ าปีได้ 
สามารถเรียกดูสถิติการติดต่องานประจ าเดือนได้ สามารถดู
รายละเอียดการรับงานได้ และสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ
ได้ 
   5.2 พนักงาน สามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้ สามารถดู
สถานะการเบิกเงินล่วงหน้าได้ และสามารถดูรายงานการ
ท างานแต่ละเดือนได้ 
  5.3 ลูกค้า สามารถสมัครสมาชิกได้ สามารถเรียกดู
ข้อมูลรายละเอียดผลงานได้ สามารถติดต่อจ้างงานได้ 
สามารถค านวณราคางานได้ สามารถดูรายงานการเบิกเงิน
ได้ สามารถดูรายงานการส่งงานได้ 
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ระบบซื้อขายงานศิลปะออนไลน์ 
Vanto Art Gallery & Shop 

*ธารตะวัน สันดุษิต1 และ อังศนา พงษ์นุ่มกูล1

1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
Emails: Psl_ter@hotmail.com angsanahomework@gmail.com  

บทคัดย่อ 
ผลงานชิ้นนี้ท าขึ้นเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศซื้อขายงานศิลปะ
ออนไลน์ ระบบนี้มีรูปแบบการใช้งานตะกร้าสินค้าหรือการเพิ่ม
สินค้าก่อนท าการช าระค่าบริการ และระบบเป็นระบบเสมือนเว็บ
กลางในการซื้อขาย สมาชิกในการขายสินค้าจะมีระบบหลังร้าน
โดยระบบทั้งหมดเริ่มต้นจากทางบ้านของผู้พัฒนาระบบเป็น
ศิลปินจังหวัดเชียงราย จึงเริ่มจากการศึกษาเว็บไซต์ขายของ
ออนไลน์แล้วประยุกต์ให้เข้าระบบที่ผู้พัฒนาต้องการ จากการ
ประเมินจากทางอาจารย์ทางมหาวิทยาลัย ยังคงพบปัญหาในการ
ใช้งานอยู่เป็นจ านวนหนึ่ง ทางผู้พัฒนาระบบยังต้องปรับเปลี่ยน
แก้ไขและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ค ำส ำคัญ: สินค้าออนไลน์, งานศิลปะ 

ABSTRACT 
This work was created to develop an information 
system for trading online art.  This system provides the 
form of using a shopping cart or adding products before 
paying for services.  And the system is like a central 
website for trading. Members selling products will have 
a system behind the store.  All the systems start from 
the house of the developer, are artists in Chiang Rai So 
start by studying the online selling website and then 
apply it to the system that the developer wants. From 
the evaluation from the university professor still 
encountering a number of problems in use. The system 

developers also need to adjust, modify, and check to 
make sure the system is most effective. 

Keywords: Online products, Art 

1. บทน า
งานศิลปะถือเป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยฝีมือ มีอยู่หลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานแกะสลัก ภาพวาด-
ภาพเขียน หรืออื่น ๆ โดยศิลปินผู้ท าการรังสรรค์ผลงานจะเป็น
ผู้ขายผลงานด้วยตัวเอง หรือต้องท าการจัดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ผลงาน ซึ่งจะเป็นที่รับรู้หรือรับทราบของคนเฉพาะกลุ่ม 
ฉะนั้นหากเป็นศิลปินพื้นบ้าน หรือศิลปินผู้ยังไม่มีชื่อเสียง โอกาส
ในการน าเสนอผลงาน และขายผลงานจะท าได้ยาก ดังนั้นเพื่อ
เป็นการผลักดันผลงานศิลปะ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลอดจน
สนับสนุนพลังสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นใหม่ อีกทั้งให้ผู้ที่สนใจ
สามารถท าการหาซื้อผลงานศิลปะได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น   
จึงจะได้มีการน าเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เนตและการขาย
สินค้าออนไลน์ มาพัฒนาเป็นระบบซื้อขายงานศิลปะออนไลน์ 
เพื่อเป็นช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยน จ าหน่ายงานทางด้านศิลปะ 
และโปรโมทผลงานของศิลปิน โดยระบบซื้อขายงานศิลปะ
ออนไลน์จะมีจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดศิลปะ 
ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลงานได้อย่างสะดวกสบาย และรวดเร็ว 
สามารถแจ้งการช าระเงิน และตรวจสอบสถานะการซื้อขาย และ
ศิลปินสามารถตรวจสอบรายรับ สถานะการสั่งซื้อ  เป็นอีก
ช่องทางในการเพิ่มรายได้ท าให้ระบบซื้อขายงานศิลปะมี
ประสิทธิภาพดีมากขึ้น ลดข้อผิดพลาด และช่วยศิลปินในการ
ขยายช่องทางเผยแพร่ และขายผลงานของตนเองในอนาคตต่อไป 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศซื้อขายงานศิลปะออนไลน์

3. ขอบเขตโครงงาน
ขอบเขตการด าเนินงานในการพัฒนาระบบซื้อขายงานศิลปะ
ออนไลน์ โดยมีการแบ่งขอบเขตการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนของสมาชิก ส่วนของแอดมิน และส่วนของสมาชิก ซึ่งจะ
มีสิทธิในการเข้าใช้งานระบบที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
1. การเข้าใช้ในส่วนของสมาชิก

1.1 จัดการข้อมูลหลักสมาชิก
- สามารถท าการสมัครสมาชิกได้ 
- สามารถท าการแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ 

1.2 จัดการข้อมูลการขายสินค้า (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขาย) 
- สามารถท าการเพิ่ม-ลบ-แก้ไข ข้อมูลสินค้าได้ 
- สามารถยกเลิกการสั่งซื้อเมื่อเกินผู้ซื้อไม่ได้ช าระ

เงินตามเวลาที่ก าหนดได้ 
- สามารถยืนยันการจัดส่งสินค้าได้ 
- สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ 
- สามารถดูรายงานการขายตามช่วงเวลาได้ 
- สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือได้ 
- สามารถดูรายงานรายได้ตามช่วงเวลาได้ 

1.3 จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ (กรณีสมาชิกเป็นผู้สั่งซื้อ) 
- สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าแยกตามประเภท หรือ

ตามศิลปินได้ 
- สามารถสั่งซื้อสินค้าลงในตะกร้าได้ 
- สามารถยืนยันการสั่งซื้อสินค้าได้ 
- สามารถแจ้งยืนยันการช าระเงินได้ 
- สามารถตรวจสอบเช็คสถานะการสั่งซื้อสินค้าได้ 

2. การเข้าใช้ในส่วนของแอดมิน
1.1 จัดการข้อมูลหลัก

- สามารถเพิ่ม-ลบ-แก้ไข ข้อมูลประเภทสินค้าได้ 
- สามารถ ลบ ข้อมูลสมาชิกได้ 
- สามารถ เช็คสถานะของข้อมูลสินค้าได้ 

1.2 พิมพ์รายงาน 
- สามารถดูรายงานสินค้าขายดีตามช่วงเวลาได้ 
- สามารถดูรายงานรายได้ตามช่วงเวลาได้ 

- สามารถดูรายงานรายละเอียดรายได้ตามช่วงเวลา
ได้ 

- สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือได้ 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ช่วยขยายช่องทางซื้อขายงานศิลปะออนไลน์ให้เป็นที่รู้จัก

มากยิ่งขึ้น
2. ช่วยให้การซื้อขายงานศิลปะออนไลน์ มีความสะดวก

รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการท างาน

5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานศิลปะ ทั่วไปแล้วจะหมายถึงการกระท าหรือขั้นตอนของการ
สร้างชิ้นงานศิลปะโดยมนุษย์ มีการสร้างสรรค์ , สุนทรียภาพ, 
หรือการสร้างอารมณ์ต่าง ๆ โดยผู้สร้างตั้งใจสร้างชิ้นงานเพื่อ
สื่อสาร, สื่ออารมณ์, หรือใช้สัญลักษณ์เพื่อให้ผู้ชมชิ้นงานตีความ 
ผู้สร้างงานศิลปะ มักเรียกรวม ๆ ว่า ศิลปิน ศิลปะอาจรวมไปถึง
งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
ภาพวาด (Painting) ประกอบด้วยงานงานศิลปะที่แสดงออก
ด้วยการวาด ระบายสี และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น 
เพื่อให้เกิดภาพ 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนา จิตรกรรมเป็น
แขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ ผู้ท างานจิตรกรรมมักเรียกว่า จิตรกร 
การวาดเส้น (Drawing) เป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์และการ
ออกแบบมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการ วาดเส้นท าให้
เข้าใจเรื่องของ รูปทรง โครงสร้าง สัดส่วน ระยะ แสงเงา ที่จะ
น ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานศิลปะโดยการสร้างภาพสองมิติ
และสามมิติ โดยใช้เครื่องมือที่อ านวยความสะดวกที่หาง่ายใน
ท้องตลาดในปัจจุบัน เช่น ดินสอไม้ทั่วไป ดินสอสี ลงบนกระดาษ
หรือวัสดุอื่นอย่าง กระดาน ฯลฯ ที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างงานศิลปะ 
 ภาพถ่าย(Picture) หมายถึง ภาพซึ่งได้มาจากกรรมวิธีการ
ถ่ายภาพ คือ การใช้กล้องถ่ายภาพ วัสดุไวแสงส าหรับบันทึกภาพ 
และมีกระบวนการในการขยายภาพหรือการพิมพ์ภาพออกมา 
ภาพถ่ายจึงเกิดจากกระบวนการการถ่ายภาพ ภาพถ่ายที่ดีนั้น
จะต้องสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้น สามารถสื่อเรื่องราวได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้อง โดยภาพถ่ายจะแบ่งเป็น 1. ภาพข่าว คือ ภาพ
ที่รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการถ่ายภาพเสนอต่อ 
ประชาชนผู้รับสาร ภาพข่าวมักถ่ายโดยไม่มีการตระเตรียมการไว้
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ล่วงหน้า หรือเตรียมการได้ยาก เป็นภาพที่ถ่ายขณะที่เกิดข่าว 
โดยอาศัยความสามารถในการถ่ายภาพ การตัดสินใจที่รวดเร็ว 
และวิจารณญาณด้านวารสารศาสตร์ 2. การถ่ายภาพสารคดี คือ 
การการถ่ายภาพเรื่องราวที่น่าสนใจน าเสนอความน่าสนใจของ
เรื่องราวต่าง ๆ ด้วยภาพถ่าย 3. ภาพโฆษณา คือ การถ่ายภาพที่
มีจุดประสงค์ในการโน้มน้าวให้ผู้บริโภคมีความต้องที่จะใช้สินค้า 
ดังนั้นผู้ถา่ยภาพจึงต้องถ่ายภาพสินค้าให้สวยงามเป็นที่ดึงดูด  
ประติมากรรม (Sculpture) เป็นงานศิลปะแสดงออกด้วยการ
ปั้น แกะสลัก หล่อ และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น ลงบน
สื่อต่าง ๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 
มิติ มีความลึกหรือนูนหนา สามารถสื่อถึงสิ่งต่าง ๆ สภาพสังคม 
วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์โดยชิ้นงาน ผ่านการสร้างของ
ประติมากร โดยประติมากรรมจะแบ่งเป็น 1. การปั้น (Casting) 
เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุที่เหนียว อ่อนตัว และยึดจับ
ตัวกันได้ดี วัสดุที่นิยมน ามาใช้ปั้น ได้แก่ ดินเหนียว ดินน้ ามัน ปูน 
แป้ง ขี้ผึ้ง กระดาษ หรือ ขี้เลื่อยผสมกาว เป็นต้น 2. การแกะสลัก 
(Carving) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุที่แข็ง เปราะ โดย
อาศัยเครื่องมือ วัสดุที่นิยมน ามาแกะ ได้แก่ ไม้ หิน กระจก แก้ว 
ปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น 3. การหล่อ (Molding) เป็นการสร้าง
รูปทราง 3 มิติ จากวัสดุที่หลอมตัวได้และกลับแข็งตัวได้ โดย
อาศัยแม่พิมพ์ ซึ่งสามารถท าให้เกิดผลงานที่ เหมือนกันทุก
ประการตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป วัสดุที่นิยมน ามาใช้หล่อ ได้แก่ โลหะ 
ปูน แป้ง แก้ว ขี้ผึ้ง ดิน เรซิ่น พลาสติก ฯลฯ  4. การประกอบขึ้น
รูป (Construction) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ โดยน าวัสดุต่างๆ 
มา ประกอบเข้าด้วยกัน และยึดติดกันด้วยวัสดุต่าง ๆ การเลือก
วิธีการสร้างสรรค์งานประติมากรรม ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ต้องการใช้ 
ประติมากรรม ไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดยวิธีใด จะมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ 
แบบนูนต่ า แบบนูนสูง และแบบลอยตัว  
พีเอชพี (Hypertext Preprocessor: PHP)  
การพัฒนาเว็บเพจ ในปัจจุบันได้มีหลากหลายภาษา ผู้พัฒนา
ระบบได้เลือกใช้ภาษา PHP ในการด าเนินงานพัฒนา โดย PHP 
เป็นภาษาจ าพวก scripting language ค าสั่งต่าง ๆจะเก็บอยู่ใน
ไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปล
ชุดค าสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็ เช่น JavaScript, Perl เป็น
ต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่น ๆคือ 
PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้าง
เอกสารแบบ HTML โดยสามารถ สอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้

โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-
side ห รื อ  HTML- embedded scripting language เ ป็ น
เครื่องมือที่ส าคัญชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสาร
แบบ Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมาก
ขึ้น ถ้าใครรู้จัก Server Side Include (SSI) ก็จะสามารถเข้าใจ
การท างานของ PHP ได้ไม่ยาก สมมุติว่า เราต้องการจะแสดงวัน
เวลาปัจจุบันที่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ในขณะนั้น ในต าแหน่ง ใด
ต าแหน่งหนึ่งภายในเอกสาร HTML ที่เราต้องการ? อาจจะใช้
ค าสั่งในรูปแบบนี้ เช่น อนุมัติ ก่อนที่จะส่งไปยังผู้อ่านอีกทีหนึ่ง
อาจจะกล่าวได้ว่า PHP ได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อแทนที่ SSI 
รูปแบบเดิม ๆ โดยให้มีความสามารถ และมีส่วนเชื่อมต่อกับ
เครื่ องมือชนิดอื่นมากขึ้น  เช่น ติดต่อกับคลั งข้อมูลหรือ 
database เป็นต้น  
PHP ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1994 จากนั้นก็มี
การพัฒนาต่อมาตามล าดับ เป็นเวอร์ชั่น 1 ในปี 1995 เวอร์ชั่น 2 
(ตอนนั้นใช้ชื่อว่า PHP/FI) ในช่วงระหว่าง 1995-1997 และเวอร์
ชั่น 3 ช่วง 1997 ถึง 1999 จนถึงเวอร์ชั่น 4 ในปัจจุบัน 
PHP เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผย
รหัสต้นฉบับ หรือ Open Source ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ 
Apache Web Server ระบบปฏิ บั ติ อ ย่ า ง เ ช่ น  Linux หรื อ 
FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web 
Server หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Windows 
95/98/NT เป็นต้น 
พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin)  
พีเอชพีมายแอดมิน เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client ซึ่ง
สร้างโดยใช้ภาษาพีเอชพี ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL
ผ่านเว็บเบราเซอร์ได้โดยตรง โดยสามารถที่ จะท าการสร้าง
ฐานข้อมูลใหม่ หรือท าการสร้างตารางข้อมูลใหม่ๆและยังมี
ฟังก์ชันส่าหรับใช้ทดสอบการสอบถามข้อมูลด้วยภาษาแอสคิว
แอลพีเอชพีมายแอดมินจะท างานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นพีเอชพี
แอพพลิเคชันที่ ใช้ควบคุมจัดการ MySQL Server 
มายเอสคิวแอล (MySQL)  
E-Commerce 
E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การด าเนินธุรกิจ
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่องค์กร
ได้วางไว้ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่านสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และ
เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทองค์ประกอบ
ทางธุรกิจลง เช่น ท าเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า 
ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะน าสินค้า 
พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น จึงลดข้อจ ากัดของระยะทาง และ
เวลาลงได้  
E-Commerce ช่วยอ านวยความสะดวกให้นักธุรกิจได้หลายด้าน 
ดังนี้  
1. ท างานแทนพนักงานขายได้ โดยสามารถท าการค้าแบบ

อัตโนมัติ ได้อย่างรวดเร็ว
2. ท าให้เปิดหน้าร้านขายของ ให้คนทั่วโลกได้ และเปิดขายได้

ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การขายโดยใช้
ระบบ Shopping Cart ท าให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้
เองตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ เก็บเงิน และน าฝาก เข้าบัญชีให้
คุณได้โดยอัตโนมัติ

3. ท า ให้ประหยัดค่ า ใช้ จ่ าย ในการจัดพิมพ์แคตาล็อก
(กระดาษ) ออกมาเป็นเล่ม ๆ และไม่ต้องมาเสียเงิน และ
เวลาในการจัดส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์อีก

4. แทนได้ทั้งหน้าร้าน (Showroom) หรือบูท (Booth) แสดง
สินค้าของคุณที่มีคนทั่วโลกมองเห็น ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบิน
ไปออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

5. แทน และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารธุรกิจ ภายในของ
เราได้อีกมากมาย

6. วิธีการด าเนินโครงการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซื้อขายงานศิลปะ
2. วิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายงานศิลปะออนไลน์ได้ดังภาพ

ภาพที่ 1 Process Hierarchy ของระบบซื้อขายงานศิลปะออนไลน์ 

ภาพที่ 2 Context Diagram ของระบบซื้อขายงานศิลปะออนไลน์ 

3. ออกแบบการน าเข้าข้อมูล การประมวลผล การแสดงผล
ข้อมูล และฐานข้อมูล

ภาพที่ 3 Data Flow Diagram ของระบบซื้อขายงานศิลปะออนไลน์ 

ภาพที่ 4 การออกแบบฐานข้อมูล (ER-Diagram) 
ของระบบซื้อขายงานศิลปะออนไลน์ 

4. ท าการเขียนเว็บไซต์ตามการออกแบบ
5. ทดสอบระบบ เพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ ได้จากการ

ประมวลผลถูกต้องสมบูรณ์ 
6. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ
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7. ผลการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบขายงานศิลปะออนไลน์ มีผลการพัฒนาระบบ
โดยฝั่งสมาชิกสามารถท าการสมัครสมาชิก โดยเลือกเป็นสมาชิก
แบบทั่วไป หรือแบบขายสินค้าซึ่งจะจัดการข้อมูลสินค้าได้  
สมาชิกแบบทั่วไป จะสามารถดูสินค้าได้สองรูปแบบคือเลือกดู
จากสินค้าของแต่ละสมาชิกที่ขาย หรือสินค้าทั้งหมด โดยสินค้ามี
การแสดงจ านวนสินค้าคงเหลือ และถ้าไม่มีสินค้าอยู่แล้วจะแสดง
สถานะเป็น Out of Stock เมื่อมีการสั่งซื้อ สมาชิกสามารถ
ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้  หรือแจ้งการช าระเงินได้  
ส่วนทางฝั่งสมาชิกผู้ขาย และผู้ดูแลระบบ จะสามารถดูระบบ
เพิ่มเติมในส่วนสถานะการช าระเงิน และรายงานประเภทต่างๆ 
อาทิเช่น รายงานรายได้ตามช่วงเวลา 
1. ส่วนของสมาชิกแบบทั่วไป หรือแบบขายสินค้า

ภาพที่ 5 สมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งานระบบ 

ภาพที่ 6 เข้าสู่ระบบสมาชิก 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอส าหรับสมาชิกเพื่อเพิ่มเพิ่มสินค้าที่ต้องการขาย 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอส าหรับแก้ไขหรือลบข้อมูลสินค้า 

ในส่วนของหน้าเว็บสามารถท าการเลือกซื้อสินค้า โดยเลือกซื้อ
ตามสินค้า หรือสินค้าแยกตามสมาชิกได้ 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอการเลือกซื้อสินค้าแยกตามสมาชิก 

โดยเมื่อเลือกซื้อสินค้าตามสมาชิกจะแสดงเฉพาะสินค้าที่สมาชิก
คนนั้นประกาศขายเท่านั้น 

ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอแสดงสินค้าของสมาชิก 

หน้าสินค้าจะมีการแสดงจ านวนสินค้าคงเหลือ หรือถ้าไม่มีสินค้า
แล้วจะแสดง Out of Stock 

ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอแสดงสินค้า 
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หน้าแสดงรายละเอียดสินค้า จะมีการเพิ่มสินค้าจะไปที่หน้า
ตะกร้าสินค้า 

ภาพที่ 12 แสดงหน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้า 

หน้าตะกร้าสินค้า หลังจากมีการเลือกสินค้าลงในตะกร้าสินค้า
แล้วจะสามารถลบสินค้า เพิ่มจ านวนสินค้า แต่ถ้ามีการสั่งซื้อเกิน
จากจ านวนสินค้าที่มีอยู่จะไม่สามารถซื้อได้ 

ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงตะกร้าสินค้าที่มีการเพิ่มสินค้าแล้ว 

หน้ากรอกข้อมูลลูกค้า จะระบุอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้า
กรอกไว้จะน าไปใช้ในการยืนยันการโอนเงินให้ทาง Admin  

ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า 

จากหน้ากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ จะแสดงหน้าใบเสร็จ
การสั่งซื้อ เมื่อตรวจสอบแล้วจะย้อนกลับไปที่หน้าหลักของ
เว็บไซต ์

ภาพที่ 15 แสดงหน้าจอแสดงใบเสร็จการสั่งซื้อ 

หน้าหลักจะมีให้ Login ในระบบของลูกค้าเพื่อเข้าไปยืนยันการ
โอนเงินโดย จะใช้อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันเข้าระบบ
ถ้าไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถเข้าระบบได้ 

ภาพที่ 16 แสดงหน้าจอแสดง Login ระบบยืนยันการโอนเงิน 

แสดงข้อมูลการสั่งซื้อเพื่อให้ยืนยันการโอนเงินโดยสามารถดู
รายละเอียดการสั่งซื้อ  

ภาพที่ 17 แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดก่อนการโอนเงิน 

จากหน้าแสดงข้อมูลเพื่อแจ้งช าระเงิน โดยกรอกข้อมูล วันเดือน
ปี เวลา ธนาคารที่โอน จ านวนเงิน และรูปภาพใบเสร็จให้ท าการ
อัพโหลดให้ทางเว็บไซต์เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้โอนเงินให้
เรียบร้อย 
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ภาพที่ 18 แสดงหน้าจอแจ้งช าระเงิน 

หน้าจอแสดงสถานะการสั่งสินค้าของลูกค้า โดยสมาชิกสามารถ
ยืนยันการส่งสินค้าหลังจากลูกค้าได้ท าการจ่ายเงินผ่านระบบแล้ว
เรียบร้อย หรือยกเลิกการส่งสินค้า ถ้าลูกค้าไม่ท าการยืนยันการ
โอนเงิน 

ภาพที่ 19 หน้าจอแสดงสถานะการสั่งสินค้า 

หน้าจอแสดงใบเสร็จ ตามชื่อที่อยู่ในการสั่งซื้อเมื่อท าการสั่งซื้อ
แล้วสถานะการสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
2. ส่วนแอดมิน
การจัดการส่วนของ Admin จะเข้าตรวจสอบรายการสินค้าที่มี
การวางขาย และข้อมูลต่างๆ จะต้องเข้าสู่ระบบก่อนด้วยจะต้อง
มีรหัสผ่าน 

ภาพที่ 20 หน้าจอแสดง Login 

จากหน้า Login หลังร้านทางฝั่ง Admin สามารถลบข้อมูลได้
เพียงอย่างเดียวเนื่องจากผู้ดูแลจะไม่สามารถแก้ไขตัวสมาชิกได้
นอกจากการตรวจสอบ   

ภาพที่ 21 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลสมาชิก 

หน้าแสดงสินค้าทั้งหมดของแต่ละสมาชิกโดยจะแสดง ชื่อสินค้า 
ประเภท รหัสสมาชิก (UserID) รูปภาพ รายละเอียดสินค้า 
จ านวน และราคา 

ภาพที่ 22 หน้าจอแสดงข้อมูลสินค้าสมาชิก 

หน้าจอแสดงรายงานในการขายของ Admin เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายในการค้นหาสินค้าที่สมาชิกได้มีการขายไป โดยจะมี 
รายงานรายได้ตามช่วงเวลา รายงานรายละเอียดรายได้ตาม
ช่วงเวลา รายงานสินค้าคงเหลือ  

ภาพที่ 23 หน้าจอแสดงข้อมูลจัดการรายงานทั้งหมด 

แสดงรายงานรายได้ตามช่วงเวลา โดยผู้ใช้สามารถเลือกวันเวลาที่
ก าหนดเริ่มจากวันที่ ไปจนถึงวันที่ 

ภาพที่ 24 หน้าจอแสดงรายงานรายได้ตามช่วงเวลา 

889



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

จากหน้ารายงานรายได้ตามช่วงเวลา จะแสดงเป็นใบเสร็จ
สามารถสั่งพิมพ์ได้ 

ภาพที่ 25 หน้าจอแสดงใบเสร็จ รายงานรายได้ตามช่วงเวลา 

แสดงรายงานสินค้าคงเหลือของ Admin 

ภาพที่ 26 หน้าจอแสดงรายงานสินค้าคงเหลือ 

8. ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนาระบบซื้อขายงานศิลปะออนไลน์ ระบบมีจุดที่ต้อง
แก้ไข คือ ระบบสมัครผู้ใช้ระบบฝั่งผู้ซื้อ (ลูกค้า) เนื่องจากระบบนี้
ได้ออกแบบให้ใช้ Username และ Phonenumber เป็นตัวช่วย
ในการ Login เข้าระบบ เพื่อแจ้งการช าระเงิน ดังนั้นหากมีการ
พัฒนาต่อต้องท าให้การเข้าระบบมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
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ระบบการจัดการร้านอาหาร 
Restaurant Management System
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บทคัดย่อ 
จากวิสัยทัศน์เชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มุ่งเน้น
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสใน       การ
แข่งขัน ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง สังเกตได้จาก
พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านที่มีอัตราเพิ่มขึ้น ใน
การพัฒนาระบบการจัดการร้านอาหารขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้องในการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ โดยระบบ
พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ระบบ
ฐานข้อมูล MySQL ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา PHP, JavaScript, 
CSS และ HTML ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์Apache แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและแบบประเมินความพึง
พอใจในการใช้งาน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ระบบการจัดการร้านอาหาร 2) 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ระบบ
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ( X =3.94, S.D. = 0.61) และ 3) 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบหลังจากได้ทดลองใช้งาน
ระบบ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ( X = 4.12, S.D. = 
0.80) 

ค ำส ำคัญ: ระบบการจัดการ, การจัดการร้านอาหาร 

ABSTRACT 
From the economic policy vision of Thailand that 
focuses on the application of information technology 
systems to increase work efficiency, to reduce cost and 
to increase opportunities for competition. The 
restaurant business is a high growing business, observed 
from increasing rate of eating habits. Developing the 
Restaurant Management System is to increase 
convenience, speed and accurate in managing 
information, and be able to analyze marketing 
strategies. The system was developed as a web 
application. Tools are used including the MySQL 
database system, programming languages: PHP, 
JavaScript, CSS and HTML. The web server is Apache. 
The system performance was evaluated by experts and 
the satisfaction evaluation form of usage. The research 
found that 1)  The development of Restaurant 
Management System 2)  The assessment of the system 
performance by experts found that the system 

efficiency is at a good level ( X =3.94, S.D. = 0.61). And 
3) After the trial, user satisfaction of the system is at a

good level ( X = 4.12, S.D. = 0.80) 

Keywords: management system, restaurant 
management  
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1. บทน า
จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ลดต้นทุนและเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันของผู้ประกอบการเน้นภาคการให้บริการ
มากขึ้น ธุรกิจร้านอาหารเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง 
สังเกตได้จากพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของคน
ไทยที่มีอัตราเพิ่มขึ้น บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย [1] ได้รายงาน
ผลการวิจัย “FoodTrips” โดยมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมและ
ความต้องการบริโภคต่อการกินข้าวนอกบ้าน พบว่า ปัจจุบันคน
ไทยกินข้าวนอกบ้าน เฉลี่ย 56 ครั้งต่อเดือนดังนั้นร้านอาหารจึง
ต้องมีการเพิ่มศักยภาพของร้านเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
ร้านอาหารอื่นได้ ศักยภาพดังกล่าวนอกจากจะเป็นในด้านรสชาติ
ของอาหารที่ต้องเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า การบริการความ
รวดเร็วและความสะดวกสบายในการใช้บริการก็เป็นอีกปัจจัยที่
จะท าให้ร้านอาหารสามารถดึงดูดลูกค้าได้ 

 ระบบงานเดิมของการรับรายการการสั่งอาหารนั้น เมื่อ
ลูกค้าต้องการสั่งอาหารพนักงานจะจดเมนูอาหารที่ลูกค้าสั่งลงไป
ในกระดาษ และน าเมนูอาหารที่ลูกค้าสั่งไปส่งให้กับแม่ครัว 
ปัญหาที่พบคือเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับ
พนักงาน หรือบางครั้งพนักงานอาจจดเมนูอาหารไม่ถูกต้องส่งผล
ให้เกิดการสื่อสารผิดพลาดกับแม่ครัวได้ ปัญหาในการค านวณ
ค่าอาหารผิดพลาด การยกเลิกรายการอาหารท าได้ยากเนื่องจาก
จะต้องไปค้นหาบิลที่จดรายการอาหารและตรวจสอบว่ารายการ
อาหารนั้นได้ด าเนินการปรุงไปแล้วหรือยังซึ่งอาจใช้ระยะเวลามาก 
หรือปัญหาการตรวจสอบสถานะของการปรุงอาหารก็ท าได้ยาก 

 จากความส าคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบจัดการ
ร้านอาหารขึ้นในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน โดยระบบ
สามารถท างานได้ดังนี้ รับค าสั่งอาหาร ตรวจสอบสถานะการปรุง
อาหาร ยกเลิกการสั่งอาหาร ตรวจสอบโต๊ะที่ว่าง สั่งเช็คบิล และ
เรียกดูรายงานต่าง ๆ ผ่านระบบได้ ท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการบริหารจัดการร้านอาหารและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการ
ร้านอาหาร 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการร้านอาหาร 

3. ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบจัดการร้านอาหาร ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังนี้  
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับร้านอาหาร 
ร้านอาหาร [2] หมาย ถึงสถานที่ที่มีการเก็บอาหารทั้งของสด
หรือของแห้งเพื่อใช้ในการจัดเตรียมการประกอบอาหารและปรุง
อาหารให้เสร็จและสามารถบริโภคได้ทันทีโดยเป็นการให้บริการ
ทั้งอาหารและเครื่องดื่มแก่ลูกค้าทั้งภายในร้านหรืออาจมีการ
ให้บริการสั่งกลับบ้านปัจจุบันในการแบ่งร้านอาหารตามขนาด
ของร้านอาหาร สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 

1) ร้านอาหารที่ขนาดไม่เกิน 50 ตารางเมตร ร้านอาหาร
ประเภทนี้อาจไม่มีบริการเสิร์ฟอาหารให้ที่โต๊ะ อาจใช้รูปแบบ 
การบริการแบบร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดคือให้ลูกค้ารับอาหารไปที่
โต๊ะด้วยตนเอง 

2) ร้านอาหารขนาดตั้งแต่ 50-200 ตารางเมตร ร้านอาหาร
ประเภทนี้จะมีการให้บริการบางส่วนกับลูกค้า และมีการตกแต่ง
ร้านเพื่อสร้างบรรยากาศในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ 

3) ร้านอาหารขนาดตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป การ
ให้บริการของร้านอาหารประเภทนี้จะเป็นการให้บริการที่มีความ
สมบูรณ์ มีการบริการที่ดี โดยมีการบวกเพิ่มในส่วนของค่าบริการ
และภาษีมูลค่าเพิ่ม เพ่ิมเติมจากราคาคา่อาหาร  
3.2 ระบบฐานข้อมูล MySQL 
MySQL ถูกพัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่ เก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บ
ข้อมูล จัดอยู่ในกลุ่มของระบบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(RDBMS : Relational Database Management System) ซึ่ ง
เป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนา
ระบบแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ เนื่องจาก MySQL ฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพสูง นักพัฒนาฐานข้อมูลที่ใช้ฐานข้อมูล MySQL 
ต่างยอมรับในความรวดเร็ว การรองรับจ านวนผู้ใช้และขนาดของ
ข้อมูลจ านวนมหาศาล สนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ
หลากหลาย เช่น UNIX, OS/2,MAC OSหรือ Windows สามารถ
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ใช้งานร่วมกับ Web Development platform เช่น C, C++, 
Java, Perl, PHP, Python, TCL, หรือ ASP ปัจจุบันฐานข้อมูล 
MySQL ถือครองลิขสิทธิ์โดยบริษัท Oracle  
3.3 ภาษา PHP 
PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Pre-processor [3] หรือท่ีรู้จัก
กันในชื่อเดิมว่า Personal Home Page Tools ภาษา PHP คือ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม scripting language ภาษาในกลุ่มนี้
ค าสั่งต่างๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า script และใน    การใช้
งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปเช่น 
JavaScript , Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจาก
ภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบ
มาเพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ
สอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า 
PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded 
scripting language นั้ น คื อ ใ น ทุ ก ๆ  ค รั้ ง ก่ อ น ที่ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเป็น Web server จะส่งหน้าเว็บเพจที่
เขียนด้วย PHP มายังผู้ใช้งาน ซึ่งจะท าการประมวลผลตามค าสั่ง
ที่มีอยู่ ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงส่งผลลัพธ์ที่ ได้มายังผู้ ใช้งาน 
ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือหน้าเว็บเพจที่เห็นนั่นเอง  ถือได้ว่า PHP เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้สามารถสร้าง Dynamic 
Web pages (เ ว็ บ เพจที่ มี ก า ร โต้ ตอบกับผู้ ใ ช้ )  ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีลูกเล่นที่หลากหลายขึ้น 
3.4 แผนภาพกระแสข้อมูล 
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) [4] หรืออาจเรียกว่า 
DFD คือ เครื่องมือที่ใช้แสดงถึงทิศทางการส่งผ่านข้อมูลที่อยู่
ภายในระบบ เพื่อใช้อธิบายว่าในระบบงานนั้นประกอบด้วย
กระบวนการท างาน (Process) ย่อยๆ อะไรบ้าง แต่ละกระบวนการ
มีการน าข้อมูลเข้า ( Input Data) และข้อมูลส่งออก (Output 
Data) อย่างไร รวมทั้งแต่ละกระบวนการมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างนักวิเคราะห์
ระบบกับโปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้ระบบ 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลประกอบด้วย
สัญลักษณ์ ดังนี้ 

1) เอนทิตี้ภายนอก  (External Entity) เขียนแทนด้วย
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สื่อความหมายแทนคน หน่วยงาน 
องค์กรภายนอก หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการส่งข้อมูล
เข้าหรือรับข้อมูลจากระบบ 

2) กระแสข้อมูล (Data Flow) แทนสัญลักษณ์ด้วยเส้น
ลูกศรที่มีทิศทาง ซึ่งอาจเป็นลูกศรแบบทางเดียวหรือสองทิศทาง
ก็ได้โดยจะระบุชื่อของข้อมูลด้วยค านามใช้แสดงทิศทางการ
ส่งผ่านข้อมูลระหว่างกระบวนการกับเอนทิตี้ภายนอก และ
กระบวนการกับแหล่งเก็บข้อมูล 

3) การประมวลผล (Process) แทนการกระท าที่เกิดขึ้นใน
ระบบงาน เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรูปแบบหนึ่ง (Input) 
ไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง (Output) สัญลักษณ์ของการประมวลผล
เขียนแทนด้วยสี่เหลี่ยมมุมมนและมีหมายเลขก ากับ 

4) แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store) เป็นส่วนที่ใช้แทนชื่อ
แฟ้มข้อมูลที่เก็บข้อมูล ซึ่งแหล่งเก็บข้อมูลจะต้องมีทั้งข้อมูลเข้า
และข้อมูลออก สัญลักษณ์ที่ ใช้แทนแหล่งเก็บข้อมูลจะเป็น
เส้นตรงสองเส้นขนานกันโดยจะมีการเขียนหมายเลขและชื่อ
แฟ้มข้อมูลก ากับด้วย 
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปวริศร์ เหลืองทองค า [5] ได้พัฒนาระบบการจัดการร้านอาหาร 
เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีการเติบโตเป็น
อย่างมาก ผนวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จึงได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจร้านอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และลดความผิดพลาดในการท างาน ระบบที่พัฒนาขึ้ น
ประกอบด้วยการท างาน ดังนี้ การจัดการข้อมูลพื้นฐาน การสั่ง
และยกเลิกรายการอาหาร ระบบห้องครัว การค านวณเงิน
ค่าอาหารและการออกรายงาน ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาคือ 
การพัฒนาระบบควรออกแบบส่วนการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน
ให้มีการใช้งานที่ง่าย  
 ภูริทัศน์ สวดสม, อภิวงศ์ โทวระ [6] ได้พัฒนาระบบการสั่ง
อาหารแบบไร้สายผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ  โดยน า
เทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับ
โทรศัพท์มือถือ ผลการพัฒนาและทดสอบการใช้งาน พบว่า การ
รับรายการสั่งอาหารจากลูกค้า การสั่งอาหารไปยังห้องครัว และ
การคิดค านวณเงินค่าอาหาร มีการความสะดวก การค้นหาข้อมูล
ท าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น มีส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม เช่น ระบบ
การตรวจสอบโต๊ะและการจองโต๊ะล่วงหน้า การแสดงรายงานให้
มีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย
พัฒนาตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) [4] ประกอบด้วยขั้นตอน
การด าเนินงาน ดังนี้ 
4.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 
ในการศึกษาระบบงานเดิม ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของระบบ ได้แก่ เจ้าของร้าน
พนักงานเสิร์ฟ และแม่ครัว ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกตและ
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาสรุปเป็นเหตุ
และผลของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานเดิม โดยแสดงในลักษณะ
ของแผนภูมิก้างปลา ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 แผนภูมิก้างปลาแสดงปัญหาของระบบรับค าสั่งอาหาร 

จากภาพที่ 1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน พบว่าเอกสารมี   การ
ช ารุด สูญหาย มีการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ การค้นหาข้อมูลท าได้
ยาก การด าเนินงานของร้านมีความผิดพลาด เช่น ลืมรายการ
อาหารของลูกค้า แม่ครัวมีการท าอาหารซ้ าซ้อน การค านวณ
ราคาอาหารผิดพลาด การตรวจสอบสถานะของการปรุงอาหาร
ท าได้ยาก เป็นต้น 
4.2 การวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ 
การวิเคราะห์การท างานของระบบใช้แผนภาพคอนเท็กซ์
ไดอะแกรม (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data 
Flow Diagram) และ ER-Diagram เพื่ออธิบายการท างานของ
ระบบ โดยระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าของร้าน 
พนักงานเสิร์ฟ และแม่ครัว 

1) คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) คือ แผนภาพ
กระแสข้อมูลระดับบนสุด แสดงภาพรวมการท างานของระบบที่

มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกระบบ ทั้งยังแสดงให้
เห็นขอบเขต และเส้นแบ่งเขตของระบบ คอนเท็กซ์ไดอะแกรม
ของระบบการจัดการร้านอาหาร แสดงดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 คอนเท็กซ์ไดอะแกรมระบบการจัดการร้านอาหาร 

จากภาพที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมการท างานของระบบ 
โดยจะแสดงข้อมูลที่ส่งเข้า-ออกภายในระบบ และแสดงผู้ใช้งาน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบจ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงานเสิร์ฟ 
ห้องครัว และเจ้าของร้าน 

2) ER-Diagram [7] คือ แผนภาพแบบจ าลองเชิงแนวคิด
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบงาน โดย ER-
Diagram ของระบบ แสดงดังภาพที่ 3  

ภาพที่ 3 แผนภาพ ER-Diagram ของระบบจัดการร้านอาหาร 

จากภาพที่ 3 เป็นการออกแบบ ER-Diagram ของระบบการ
จัดการร้านอาหาร ซึ่งประกอบด้วย 7 แฟ้มข้อมูล ได้แก่ อาหาร 
(food) รายการสั่งอาหาร (food_order) รายละเอียดการสั่ง
อาหาร ( food_order_detail) โต๊ะอาหาร (table) ประเภท
อาหาร (category_food) ผู้ ใช้ งาน (user) และสถานะของ    
การด าเนินงาน (status_order) 
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4.3 การพัฒนาระบบงาน 
การพัฒนาระบบเป็นแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
โดยการเขียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับหน้าที่การท างานของ
ระบบ ด้วยภาษา PHP ท างานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL และ
ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache ซึ่งแบ่งการพัฒนาระบบออกเป็น 3 
ส่วนการท างาน ดังนี้ 

1) เจ้าของร้านประกอบด้วยการท างาน ดังนี้ จัดการ
ข้อมูลพื้นฐานในระบบ ค านวณค่าอาหาร จัดการข้อมูลการรับ
ช าระเงินและพิมพ์ใบเสร็จ 

2) พนักงานเสิร์ฟประกอบด้วยการท างาน ดังนี้รับหรือ
ยกเลิกรายการสั่งอาหารจากลูกค้า เรียกดูสถานะของการ
ท าอาหารของครัว และสั่งเช็คบิลค่าอาหารได้ 

3) แม่ครัวประกอบด้วยการท างาน ดังนี้ เรียกดูข้อมูล
การสั่งอาหารและเปลี่ยนสถานะของการปรุงอาหาร 
4.4 การทดสอบและประเมินระบบ 
หลังการพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทดสอบและ
ประเมินระบบ โดยใช้กระบวนการทดสอบแบบแบล็กบอกซ์ 
(Black box Testing) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น 
ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการท างานตามหน้าที่
ของระบบ (Functional Test) ด้านการท างานได้ตรงตามความ 
ต้องการ (Functional Equipment Test) ด้านการใช้งานระบบ 
(Usability Test) และด้านความปลอดภัย (Security Test) 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของข้อมูล โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ดังสมการ 

1) ค่าเฉลี่ย (Mean) ดังสมการที่ (1)

X  =  
n

n

i
ix

1 (1) 

2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดัง
สมการที่ (2) 

S.D. =√
∑ (𝑋𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
(2) 

5. สรุปผลการด าเนินการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาระบบ 
ผลการพัฒนาระบบจัดการร้านอาหาร แบ่งสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานระบบ
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่เจ้าของร้านพนักงานเสิร์ฟ และแม่ครัว ซึ่ง
ในแต่ละกลุ่มสามารถใช้งานระบบ ได้ดังนี้ 

1) เจ้าของร้านเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับเมนูการ
ท างาน ได้แก่ การจัดการข้อมูลอาหาร ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูล
ประเภทอาหาร ข้อมูลโต๊ะอาหาร การค านวณค่าอาหาร พิมพ์
ใบเสร็จและเรียกดูรายงานต่างๆ แสดงตัวอย่างการท างานได้ดังภาพ
ที่ 4 - 5 

ภาพที่ 4 หน้าแรกของระบบ 

ภาพที่ 5 หน้าจอจัดการข้อมูลอาหาร 

2) พนักงานเสิร์ฟเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับเมนู
การท างาน ได้แก่ การเลือกเปิดโต๊ะอาหาร การสั่งอาหาร การ
เรียกดูสถานะของการปรุงอาหาร การยกเลิกการสั่งอาหาร การ
เปลี่ยนสถานะยืนยันการเสิร์ฟอาหาร และการสั่ ง เช็คบิ ล
ค่าอาหาร แสดงตัวอย่างหน้าจอการท างานได้ดังภาพที่ 6 - 8 
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ภาพที่ 6 หน้าจอการเปิดโต๊ะอาหาร 

ภาพที่ 7 หน้าจอการสั่งอาหาร 

ภาพที่ 8 หน้าจอการสั่งเช็คบิลค่าอาหาร 

3) แม่ครัวเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับเมนูการท างาน
ได้แก่ การเรียกดูรายการอาหารที่สั่ง การเปลี่ยนสถานะของ   
การปรุงอาหารแสดงตัวอย่างหน้าจอการท างานได้ ดังภาพที่ 9 - 10 

ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงการสั่งอาหารจากลูกค้า 

ภาพที่ 10 หน้าจอเปลี่ยนสถานะของการปรุงอาหาร 

5.2 ผลการประเมิน 
1) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ผู้วิจัยได้น าระบบที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบที่
พัฒนาขึ้น ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แสดงดัง
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ด้านความสามารถในการ
ท างานตามหน้าที่ 

3.97 0.45 ดี 

2. ด้านการท างานได้ตรงตาม
ความต้องการ 

4.03 0.62 ดี 

3. ด้านการใช้งานระบบ 3.92 0.76 ดี 
4. ด้านความปลอดภัย 3.75 0.64 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวมท้ังหมด 3.94 0.61 ดี 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี ( X = 
3.94, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการ
ท างานได้ตรงตามความต้องการ ( X = 4.03, S.D. = 0.62) ด้าน
ความสามารถในการท างานตามหน้าที่  ( X = 3.97, S.D. = 
0.45) ด้านการใช้งานระบบ ( X = 3.92, S.D. = 0.76) และด้าน
ความปลอดภัย ( X = 3.75, S.D. = 0.64) 
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2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
จากการน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งาน 
เพื่อหาความพึงพอใจในการใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจ
แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ด้านความสามารถในการ
ท างานตามหน้าที่ 

4.03 0.83 ดี 

2. ด้านการท างานได้ตรงตาม
ความต้องการ 

4.16 0.79 ดี 

3. ด้านการใช้งานระบบ 4.29 0.73 ดี 
4. ด้านความปลอดภัย 3.97 0.83 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวมท้ังหมด 4.12 0.80 ดี 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่
ได้ทดลองใช้ระบบ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี       
( X = 4.12, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณารายด้านมีระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
น้อย ดังนี้ด้านการใช้งานระบบ ( X = 4.29, S.D. = 0.73) ด้าน
การท างานได้ตรงตามความต้องการ ( X = 4.16, S.D. = 0.79) 
ด้านความสามารถในการท างานตามหน้าที่ ( X = 4.03, S.D. = 
0.83) และด้านความปลอดภัย ( X = 3.97, S.D. = 0.83) 

6. อภิปรายผล
หลังจากด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ คือ วิเคราะห์ ออกแบบ
พัฒนาระบบจัดการร้านอาหารสามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัย 
ได้ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบอ้างอิงการพัฒนาระบบตามวงจร
การพัฒนาระบบ (SDLC) เริ่มตั้งแต่การศึกษาปัญหา วิเคราะห์ 
ออกแบบ การน าไปใช้ จนถึงการทดสอบระบบและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้น าระบบที่พัฒนาขึ้นน าไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยทดสอบเพื่อหาข้อบกพร่องของ
ระบบ และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะที่ได้ จนได้ระบบที่สมบูรณ์ ที่
พร้อมน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างท าการประเมิน 

2) การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยน าระบบ
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมิน ผลการประเมินได้ค่าคะแนน

เฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.94 แสดงว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
ดี ซึ่งผู้เชี่ยวให้ความเห็นว่าถ้าจะน าระบบไปใช้งานจริง ทาง
ร้านอาหารต้องจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ
การใช้งาน ซึ่งผู้วิจัยอาจต้องเข้าไปให้ค าแนะน าในการใช้งานด้วย 
รวมถึงอาจพัฒนาต่อยอดให้เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถท างานได้
บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการท างานให้มาก
ยิ่งขึ้น และหากสามารถน าไปปรับใช้ได้กับทุกร้านอาหารจะยิ่งมี
ประโยชน์ 

3) การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลอง
ใช้ระบบ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.12 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่าถ้าระบบที่
พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้งานได้จริงก็จะมีประโยชน์เป็นอย่าง
มาก ซึ่งความสามารถของระบบสามารถเข้าไปสนับสนุนการ
ท างานให้กับพนักงานเสิร์ฟ ในด้านการบันทึกรายการสั่งอาหาร 
การเรียกดูสถานะของการปรุงอาหาร การยกเลิกรายการสั่ง
อาหารซึ่งจะเพิ่มความถูกต้องและสะดวกสบายให้กับพนักงาน
เสิร์ฟ ส่วนของแม่ครัวที่ปรุงอาหารระบบจะช่วยในด้านการ
จัดล าดับคิวการจัดท าอาหาร การปรับปรุงสถานะของการปรุง
อาหาร ท าให้ลดความผิดพลาดในการท างานที่ซ้ าซ้อนส่งผลต่อ
การลดระยะในการท างานด้วย และในส่วนของเจ้าของร้านจะ
ช่วยความสะดวกในการคิดค านวณค่าอาหารท าให้ความผิดพลาด
ลดลงและยังท าให้การเรียกดูรายรับของร้านท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
จะเห็นได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีส่วนช่วยในการด าเนินงานของ
ร้านให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลด
ความผิดพลาดในการท างานได้  

7. ข้อเสนอแนะ
ในส่วนของข้อเสนอแนะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบจัดการร้านอาหาร เพื่อจะน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ต่อในอนาคต ดังนี้  

1) ด้านการออกแบบหน้าจอการใช้งานของระบบ ควร
ปรับปรุงในการความสวยงานและการใช้งานให้มีความง่ายย่ิงขึ้น 

2) พัฒนาให้รองรับการท างานกับเครื่องสมาร์ทโฟนใน
รูปแบบของแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความสะดวกในการท างาน 

3) เพิ่มเติมความสามารถของระบบให้มากขึ้น เช่น การ
จองโต๊ะอาหารล่วงหน้า การสั่งอาหารล่วงหน้า การช าระเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การให้ส่วนลดกับสมาชิก 
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4) เพิ่มเติมส่วนของการท าตลาดกับลูกค้า ในส่วนของ
ลูกค้าสัมพันธ์แสดงโปรโมชันหรือสิทธิพิเศษในเทศกาลต่างๆ 
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การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อแสดงภาพสันนิษฐานในสภาพแวดล้อม
เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี AR 

The Mobile Application Development for present the assumed 
images Virtual Environment by AR Technology 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงภาพสันนิษฐานในสภาพแวดล้อม
เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี AR มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชันแสดงภาพสันนิษฐานในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
ของแหล่งโบราณสถานตามแนวเขตประตูทัพม่าน ถึง ประตู
หนองมูด อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แสดงผลในรูปแบบ
โมเดล 3 มิติ โดยใช้ เทคโนโลยี  AR (Augmented Reality) 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาในครั้งนี้ได้แก่ โปรแกรม Xcode, 
ภาษา Swift และโปรแกรม Auto desk Maya2017 เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการลงพื้นที่จริง ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และ
น ามาพัฒนาเป็นรูปแบบโบราณสถานที่สมบูรณ์ 

ผลการศึกษาพบว่าแอปพลิเคชันสามารถใช้แสดงภาพ 
โบราณสถานที่เป็นภาพสันนิษฐานโดยสามารถแสดงผลใน
รูปแบบ AR (Augmented Reality) ในสภาพแวดล้อมจริ ง 
ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อแสดงภาพสันนิษฐานของ
โบราณสถานได้ เมื่อเข้าไปอยู่ ในพื้นที่จริง จะปรากฏภาพ
สันนิษฐานของโบราณสถานที่สมบูรณ์ให้ผู้ใช้งานได้ชม ตามขนาด
และพื้นที่จริง ในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาผ่าน AR 
Book สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานต่าง ๆ และดู
ภาพจ าลองในรูปแบบของ AR (Augmented Reality) ได้

ค ำส ำคัญ:  ภาพสันนิษฐาน , สภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง , 
โบราณสถาน 

ABSTRACT 

The application development presents an assumes 
image. In the virtual environment using AR technology. 
The objective is to develop mobile applications present 
images presumably in the virtual environment of 
historic sites along the line of Thap Marn Gate to Nong 
Mood Gate, Chiang Saen District Chiang Rai Province. 
Displayed in the 3D model using AR  (Augmented 
Reality) technology. The tools used in this 
development are the Xcode program, Swift language, 
and Maya2017 program and data is collected by the 
study in the historic sites and study from data various 
and developed into a complete archaeological 3D 
model. 

The results of the study the application can be 
used to display assumes images of an archaeological 
site is presumed to be displayed in the form of AR 
(Augmented Reality) in a virtual environment. In which 
the user can use the application to display presumed 
images of the ancient sites when in the actual area will 
appear presumably complete archaeological images for 
users to see According to the size and the actual area 
to learn more, users can study through the AR Book and 
can study information about various historical sites and 
view simulated images in the form of AR (Augmented 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) …………… 
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Reality). 

Keywords: An assumes image, virtual environment, 
archaeological site 

1. บทน า
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นรูปเเบบการท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ จากความต้องการของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในเชิง
ประวัติศาสตร์สามารถท าให้มีความผูกพันทางด้านจิตใจของชน
รุ่นหลัง ทั้งยังได้ชมและเรียนรู้ต่อประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
ของสถานที่นั้นๆ รูปแบบในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
สามารถแบ่งออกไปได้หลายกลุ่มของนักท่องเที่ยวเช่น การ
ท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์, อุทยานประวัติศาสตร์, ชมซาก
อารยธรรม, อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน, สิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่า
เเละความส าคัญทางประวัติศาสตร์เเละวัฒนธรรม เป็นต้น โดย
การท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ได้รับความนิยมมากขึ้นใน ช่วง
ระยะไม่กี่ปีนี้แต่ยังขาดการน าเสนอสิ่งใหม่ๆ จึงได้น าเทคโนโลยี 
Augmented Reality มาเป็นอีกหนึ่งเที่ยงเลือกในการท่องเที่ยว 
เพื่อให้ได้สัมผัสการท่องเที่ยวเสมือนจริงผ่านสมาร์ตโฟน ซึ่งเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดได้เป็น
อย่างดีและยังสามารถเปิดมิติใหม่ในการท่องเที่ยวในมุมมองที่
แตกต่างไปจากเดิม เช่น  เห็นมุมมองในอดีตของสถานที่นั้น ๆ
ปัจจุบันได้น าเทคโนโลยี AR(Augmented Reality) มาใช้เพื่อ
ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน 
(Virtual) เพื่อให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 2 หรือ 3 มิติ 
ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริงซึ่งเมื่อน ามาใช้ผสานกับการท่องเที่ยวจะ
เป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ ยว
รูปแบบที่แตกต่าง โดยเฉพาะผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวด้วยตนเอง
สามารถดูภาพ 3 มิติ อ่านรายละเอียดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
รวมถึงศึกษาประวัติศาสตร์ได้ง่าย โดยไม่ต้องอาศัยมัคคุเทศก์ 
หรือค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็น
การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสกับประสบการณ์จริงใน
สถานที่จริง แอปพลิเคชันดูภาพเสมือนจริง จึงเป็นอีกหนึ่ง
เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และเพิ่ม
สีสัน ของการน าเสนอได้เพิ่มขึ้น ตามกระแสโลกยุค 4.0. 

จากสภาพปัญหาข้างต้นผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อแสดงภาพสันนิษฐานของแหล่ง

โบราณสถานในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี AR 
โดยสามารถแสดงภาพสันนิษฐานของโบราณสถานให้แก่
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมโบราณสถาน ได้เห็นสภาพจ าลองของ
โบราณสถานเสมือนจริงในพื้นที่สภาพแวดล้อม ณ ปัจจุบันผ่าน
รูปแบบโมเดล 3 มิติ โดยเลือกพืีีนที่ในการจัดท าเส้นทางการ
ท่องเที่ยวตามแนวเขตประตูทัพม่าน ถึง ประตูหนองมูด อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประวัติเมืองเชียงแสน 
ประวัติ เมืองเชียงแสนวิเคราะห์จากต านาน หลักฐานทาง
โบราณคดี จารึกและงานศิลปกรรมแล้วจะพบว่า สามารถแยก
กล่าวได้เป็น 2 ส่วนคือส่วน ที่เป็นภาคต านานและปรัมปราคต ที่
กล่าวถึงความเป็นมาของเมืองเชียงแสน ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 
12 จนกระทั่งมีการสร้างเมืองขึ้นใหม่ตามรอยเวียง เดิมในสมัย
ของพระเจ้าแสนภู ในราวปี พ.ศ. 1891 

ในส่วนของหลักฐานทางศิลปกรรมที่น่าจะเก่าสุดได้แก่ 
เจดีย์ทรง ปราสาทห้ายอด ที่วัดพระธาตุสองพี่น้อง โดยลักษณะ
รูปแบบและลวดลายมี ความใกล้เคียงกับต้นแบบจากศิลปะ
พุกามของพม่า ซึ่งถือเป็นหลักฐานส าคัญที่ น่าจะมีอายุอยู่ในราว
ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่  19 ได้  และจากหลักฐานทาง 
โบราณคดี ยังท าให้สันนิษฐานได้ว่า ชุมชนบริเวณเวียงเชียงแสน
น้อยน่าจะเป็น ชุมชนเดิมที่ เก่ากว่าบริเวณเมืองเชียงแสน 
สอดคล้องกับหลักฐานจากเอกสารที่ กล่าวถึงพระเจ้าแสนภูได้พา
ครัวจากเมืองเชียงใหม่มาพ านักอยู่ที่บริเวณเวียง เชียงแสนน้อย
ก่อน แล้วจึงไปสร้างเมืองเชียงแสน 

หลังจากนั้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมาเมือง
เชียงแสนคงจะ เสื่อมลง ภายหลังจากอาณาจักรล้านนาตกอยู่
ภายใต้การปกครองของพม่า อย่างไรก็ตามจากหลักฐานทาง
ศิ ลปกรรมพบว่ าที่ เ มื อ ง เ ชี ย ง แสนยั ง มี ก า รสร้ า ง  แล ะ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดเพื่อใช้งานอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งแสดงให้เห็น
ถึงรูปแบบ ของศิลปะพม่าในช่วงหลังหรือบางส่วนสัมพันธ์กับ
ศิลปะล้านช้าง จนมาถึงการ สิ้นสุดของเมืองเชียงแสนอย่าง
แท้จริง อันเกิดจากการทิ้งร้างในสมัยรัชกาลที่  1 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ที่สั่งให้ทิ้งเมืองเชียงแสนโดยการเผาเมืองเสียเพราะ
เกรงว่า จะเป็นที่มั่นของพม่าและอพยพผู้คนลงมายังภาคกลาง 
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เมืองเชียงแสนจึง กลายเป็นเมืองร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จน
กลับมาเป็นเมืองอีกครั้งหนึ่งในสมัย รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน

2.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
2.2.1 AR (Augmented Reality) AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่
ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน 
(Virtual) โดยผ่านอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ท าให้สามารถมองเห็นภาพที่มีลักษณะเป็นวัตถุ 
(Object) แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือ
พื้นผิวจริง มีการแสดงผลที่แสดงวัตถุมีการเคลื่อนไหว ดูมีมิติมี
ความตื่นเต้น โดยสามารถน ารูปแบบใหม่ของการน าเสนอสินค้า
ลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการน าเสนอรูปแบบใหม่
ในโลกสังคมออนไลน์หรือการตลาดออนไลน์อีกทางหนึ่ง 

 เทคโนโลยีเสมือนจริงนี้ มีหลักการท างานโดยสามารถ
แบ่งประเภทตามส่วนวิเคราะห์ภาพ ( Image Analysis) เป็น 2 
ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker เป็นหลักใน
การท างาน (Marker based AR) และการวิเคราะห์ภาพโดยใช้
ลักษณะต่าง ๆ ที่อยู่ในภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less based 
AR) หลักการของเทคโนโลยีเสมือนจริง 
2.2.2 Autodesk Maya Maya (โปรแกรมท าแอนิเมชัน สร้าง
ก า ร์ ตู น  Animation) : โ ป ร แก รม  AutoDesk Maya เ ป็ น 
โปรแกรมท าแอนิเมชัน 3 มิติ (3D) ชั้นสูง นิยมน าไปใช้สร้าง
การ์ตูน Animation 3 มิติ เรียกได้ว่าใครเป็นนี่ถือว่าเทพเลย
ทีเดียว โปรแกรม Autodesk Maya ใช้เทคโนโลยีในการแสดงผล
สมจริง โดดเด่นกว่า โปรแกรมท าแอนิเมชัน 3 มิติในตลาด
ซอฟต์แวร์ตอนนี้ โดยโปรแกรมท าแอนิเมชันนี้เป็นโปรแกรม
รูปแบบ Open Architecture  

การใช้ งานโปรแกรมท าแอนิ เมชัน สร้างการ์ตูน 
Animation นี้รองรับมาตรฐานต่างๆ ด้านงานกราฟิก 3 มิติทุก
ประเภท เช่น 3D Visual Effects, Computer Graphics และ
เครื่องมือในการ สร้างการ์ตูน Animation ราวกับว่ามีทีมงาน
2.2.3 Xcode Xcode เป็นเครื่องมือส าหรับนักพัฒนาโปรแกรม 
และแอพพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม OS X และ iOS บนสมาร์ท
โฟนที่ ส าหรับนักพัฒนาที่ต้องการพัฒนาแอพพลิเคชันบน iOS 
นั้นจ าเป็นต้องมี XCode IDE ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน 
ซึ่งเวอร์ชันที่ใช้ในการศึกษาคือ iOS5 และ Xcode 

3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
3.1 ภาพสันนิษฐานของโบราณสถาน 
ภาพสันนิษฐานเป็นเพียงภาพที่เป็นการคาดคะเน ซึ่งภาพที่ได้มา
ทั้งหมดเป็นภาพวาดจากการขุดพบซากของโบราณสถาน ภาพ
สันนิษฐานมีดังต่อไปนี้ 

3.1.1 ภาพสันนิษฐานวัดป่าสัก 
เจดีย์วัดป่าสักถือเป็นเจดีย์ที่มีความสวยงามมากที่สุดองค์หนึ่งใน
ศิลปะล้านนาและศิลปะไทย กล่าวคือเป็นเจดีย์ทรงประสาทที่มี
การประดับลวดลายปูนปั้นทั้งองค์ น่าจะจัดเป็นเจดีย์ในสมัย
ล้านนาระยะแรกได้ จากต านานที่กล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยของ
พระเจ้าแสนภู ราว พ.ศ. 1871 

ภาพที่ 1 ภาพแผนที่อาคารและเจดีย์วัดป่าสักทางทิศเหนือ 

ภาพที่ 2 ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน 4/1 

ภาพที่ 3 ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน 4/2 

ภาพที่ 4 ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน 3/2 

3.1.2 ภาพสันนิษฐานวัดหมื่นเชียง 
เจดีย์วัดหมื่นเชียงเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดเดียวแบบ

ล้านนาที่เหลือเพียงองค์เดียวในเชียงแสน ส่วน ฐานประกอบด้วย
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ฐานเขียงใหญ่ 3 ชั้นในตอนล่างสุด เหนือขึ้นมาเป็นฐานหน้า
กระดานย่อเก็จ เพื่อใช้รับฐานบัวย่า เก็จ ที่ขยายส่วนท้องไม้ให้
กว้างมากกว่าปกติ และประดับด้วยลูกแก้วอกไก่คู่ ซึ่งน่าสังเกต
ว่าส่วนนี้ได้รับการบูรณะใหม่หมด โดยดูจากภาพถ่ายเก่า ซึ่งอาจ
เป็นฐานบัว 2 ฐานซ้อนกัน 

ภาพที่ 5 ภาพสันนิษฐาน เจดีย์วัดหมื่นเชียง 

3.1.3 ภาพสันนิษฐานวัดอาทิต้นแก้ว 

เจดีย์วัดอาทิต้นแก้ว (องค์ใน)
วัดนี้สันนิษฐานว่าเป็นวัดอาทิต้นแก้วที่กล่าวถึงใน 

เอกสารว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเมืองแก้วเมื่อปี พ.ศ. 2054 ใน
คราวที่พระองค์ได้เสด็จมาประพาสเมืองเชียงแสน ซึ่งตรง กับ
สมัยของหมื่นมณีครองเมืองเชียงแสน และเป็นวัดที่พระ เมือง
แก้วใช้ เป็นที่ประชุมภิกษุสงฆ์ทั้ ง  3 ฝ่าย ในปี พ.ศ. 2054 
ความส าคัญจากหลักฐานทางศิลปกรรมคือ มีการ สร้างเจดีย์ทับ
ซ้อนกัน 2 องค์ 

ภาพที่ 6 ภาพสันนิษฐานวัดอาทิต้นแก้ว (องค์ใน) 

เจดีย์วัดอาทิต้นแก้ว (องค์นอก)
เจดีย์วัดอาทิต้นแก้วองค์นอก มีส่วนฐานเป็นฐานบัว 

2 ฐานซ้ อนกัน  ในกลุ่ มที่ มี ท้ อ ง ไม้ประดับลู กแก้ วอกไก่  
ตาม ระเบียบของเจดีย์ในกลุ่มนี้และเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา

โดย ทั่วไป ส่วนรองรับองค์ระฆังคงเป็นชุดฐานบัว 2 ฐานรองรับ 
องค์ระฆังอยู่ ในผังแปดเหลี่ยม ปัจจุบันเหลือเพียง 2 ฐาน 
ตั้งแต่ฐานชั้นที่ 2 ขึ้นไปพังทลายลงหมดแล้ว โดยลักษณะแล้ว ถ้า
เต็มองค์ก็น่าจะมีรูปแบบเดียวกับเจดีย์วัดแสนเมืองมาและ 
วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงแสน 

ภาพที่ 7 ภาพสันนิษฐานวัดอาทิต้นแก้ว (องค์นอก) 

3.1.4 ภาพสันนิษฐานวัดสวัสดี
จากรายงานการส ารวจโบราณสถานเมืองเชียงแสน 

กรมศิลปากร พบว่า สภาพคันธกุฎี ท้ายวิหารเป็นทรงมณฑป
สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ช ารุดทรุดโทรม ปูนฉาบกะเทาะหลุด
ออกจนหมดสิ้น มีต้นไม้ และวัชพืชขึ้นปกคลุม และมีเสาโทรทัศน์
ตั้งอยู่บนคันธกุฎี ส่วนเจดีย์ประธานสภาพพังทลาย ทรุดโทรม ยัง
พอเห็น รูปทรง ซ่ึงน่าจะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ปูนฉาบกะเทาะหมด
สิ้น มีร่องรอยถูกลักลอบขุด มีต้นไม้และวัชพืชปกคลุม ด้านหน้า
เจดีย์เป็นวิหารที่ชาวบ้านเล่าว่าเคยมีเสาวิหาร แต่เมื่อครั้งส ารวจ
ไม่พบแล้วเนื่องจากถูกรถไถเกรดเพื่อปรับ พื้นที่  ส่วนพระ
ประธานของวัดอัน เป็นพระพุทธรูปส าริ ด ได้ อัญ เชิญไป
ประดิษฐานในวิหารวัดปงสนุก เมืองเชียงแสน 

ภาพที่ 8 ภาพพื้นที่ของวัดสวัสดี 
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3.1.5 ภาพสันนิษฐานวัดพวกพันตอง 
จากรายงานการส ารวจโบราณสถานเมืองเชียงแสน 

กรมศิลปากรพบเนินเจดีย์กับ เนินวิหารที่ถูกปกคลุมด้วยวัชพืช
จ านวนมาก พบชิ้นส่วนพระเพลาพระพุทธรูป หน้าตักกว้าง 
1 เมตร กรมศิลปากร ชุดแต่งระหว่าง พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543 
3.2 ภาพสันนิษฐานการออกแบบของโบราณสถาน 

3.2.1 ภาพสันนิษฐานลายเส้นวัดป่าสัก 

ภาพที่ 9 ภาพสันนิษฐานลายเส้นโบราณสถาน 4/1 (ด้านข้าง) 

ภาพที่ 10 ภาพสันนิษฐานลายเส้นโบราณสถาน เจดีย์หลวงวัดป่าสัก 

3.2.2 ภาพวาดสันนิษฐานวัดหมื่นเชียง 

ภาพที 11 ภาพสันนิษฐานลายเส้นโบราณสถาน อาคารวิหารวัดหมื่นเชียง 
(ด้านข้าง) 

3.2.3 ภาพสันนิษฐานลายเส้นวัดอาทิต้นแก้ว 

ภาพที่ 12 ภาพสันนิษฐานลายเส้นโบราณสถาน อาคารวิหารวัดอาทิต้นแก้ว 
(ด้านใน) 

ภาพที่ 13 ภาพสันนิษฐานลายเส้นโบราณสถาน เจดีย์วัดอาทิต้นแก้ว (องค์
นอก) 

3.2.4 ภาพสันนิษฐานลายเส้นวัดสวัสดี 

ภาพที่ 14 ภาพสันนิษฐานลายเส้นโบราณสถาน อาคารวิหารวัดสวัสดี 
(ด้านใน)

3.2.5 ภาพสันนิษฐานลายเส้นวัดพวกพันตอง 

ภาพที่ 15 ภาพสันนิษฐานลายเส้นโบราณสถาน เจดีย์วัดพวกพันตอง 
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ภาพที่ 16 ภาพสันนิษฐานลายเส้นโบราณสถาน อาคารวัดพวกพันตอง 

3.3 โครงสร้างภาพสันนิษฐานโบราณสถาน 

3.3.1 โครงสร้างภาพสันนิษฐานวัดป่าสัก 

ภาพที่ 17 โครงสร้างเจดีย์และพระวิหารหลวงวัดป่าสัก

3.3.2 โครงสร้างภาพสันนิษฐานวัดหมื่นเชียง 

ภาพที่ 21 โครงสร้างอาคารและเจดีย์ วัดหมื่นเชียง 

3.3.3 โครงสร้างภาพสันนิษฐานวัดอาทิต้นแก้ว 

ภาพที่ 22 โครงสร้างอาคารและเจดีย์ วัดอาทิต้นแก้ว 

3.3.4 โครงสร้างภาพสันนิษฐานวัดสวัสดี 

ภาพที่ 23 โครงสร้างอาคารและเจดีย์ วัดสวัสดี 

3.3.5 โครงสร้างภาพสันนิษฐานวัดพวกพันตอง 

ภาพที่ 24 โครงสร้างอาคารและเจดีย์ วัดพวกพันตอง 

4. ผลการด าเนินงาน
4.1 การพัฒนาโมเดล 3D 

ก า รส ร้ า ง โ ม เ ดลส ามมิ ติ  ห รื อ  3D modeling หมา ยถึ ง
กระบวนการสร้างแบบจ าลองโดยอาศัยโครงสร้าง wireframe 
เพื่อแสดงวัตถุในสามมิติทั้งแบบที่เคลื่อนไหวได้และไม่เคลื่อนไหว 
โดยใช้ซอฟต์แวร์สามมิติสร้างขึ้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 
โมเดลสามมิติ ซึ่งสามารถน ามาแสดงผลด้วยกระบวนการ 3D 
rendering ที่ใช้สร้างวัตถุที่จับต้องได้จริงๆได้ โมเดลสามมิตินี้
อาจถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือโดยใช้คนท าขึ้น ซึ่งมีการพัฒนา
โมเดลและการน าไปใช้ดังนี้ 

ภาพที่ 25 โมเดลสมบูรณ์ของวัดป่าสัก 
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ภาพที่ 26 โมเดลสมบูรณ์ของวัดหมื่นเชียง 

ภาพที่ 27 โมเดลสมบูรณ์ของวัดสวัสดี

ภาพที่ 28 โมเดลสมบูรณ์ของวัดอาทิต้นแก้ว 

ภาพที่ 29 โมเดลสมบูรณ์ของวัดพวกพันตอง

4.2 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน
หน้าหลัก - เป็นหน้าจอที่แสดงหน้าแรกในการเปิดแอปพลิเคชัน 
ซึ่งประกอบไปด้วย โลโก้, ปุ่มเข้าสู่หน้าเมนู, ปุ่มประวัติผู้จัดท า

ภาพที่ 30 แสดงหน้าจอแรกของแอปพลิเคชัน 

หน้าเมนู  - เป็นหน้าจอที่แสดงหน้าเมนูของแอปพลิเคชัน 
ซึ่งประกอบด้วย ปุ่มวัดป่าสัก, ปุ่มวัดสวัสดี, ปุ่มวัดอาทิต้นแก้ว, 
ปุ่มวัดพวกพันตอง, ปุ่มวัดหม่ืนเชียง และปุ่มแผนที่ 

ภาพที่ 31 แสดงหน้าจอเมนูของแอปพลิเคชัน 

หน้ าข้ อมูลรายละ เอี ยด  - เป็นหน้ าจอที่ แสดง เกี่ ยวกับ
รายละเอียดของวัดและรูปภาพประกอบ แต่หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่
สถานะจะเป็นสีแดง), ปุ่ม AR Book, ปุ่ม AR Location 

ภาพที่ 32 แสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอียดของวัด 

หน้า AR Book - เป็นการแสดง AR ในส่วนของหนังสือและยัง
สามารถใช้นิ้วสัมผัสตัวโมเดลเพื่อขยายหรือส่องเข้าไป เพื่อดู
รูปแบบที่สมบูรณ์มากขึ้น 
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ภาพที่ 33 แสดงตัวอย่างหน้าจอ AR Book 

หน้า AR Location - เป็นการแสดง AR ในส่วนของสถานที่จริง 
ซึ่งต้องเข้าไปยังสถานที่จริงๆเท่านั้น และยังสามารถเดินใน
บริเวณวัดได้ ผู้ใช้จะเห็นสภาพวัดในรูปแบบสมบูรณ์แบบ

ภาพที่ 34 แสดงตัวอย่างหน้าจอ AR Location 

5.ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการพัฒนาแอปพลิ เ คชั นแสดงภาพสั นนิ ษฐ าน ใน
สภาพแวดล้อมเสมือนจริงโดย ใช้เทคโนโลยี AR ได้พัฒนาและได้
ทดสอบการท างานของแอปพลิเคชันแล้วนั้นสามารถสรุปผลการ
ด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
5.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
การพัฒนาแอปพลิเคชัน ผู้จัดท าได้เริ่มขั้นตอนการด าเนินงานที่
เสนอในบทที่ 3 แล้ว และท าให้แอปพลิเคชัน มีความสามารถใน
การแสดงภาพสันนิษฐานโบราณสถานในสภาพแวดล้อมจริงผ่าน
แอปพลิเคชันโดยผู้ใช้งานต้องเดินไปยังสถานที่จริง และยัง
สามารถบันทึกภาพ VDO ได้เพื่อที่จะสามารถเผยแพร่ไปยัง
โซเชียลมีเดียต่างๆ ได้อีกทั้งผู้ใช้สามารถรับหนังสือจากจุดแจก
หนังสือเพื่อที่จะสามารถชม AR Book เป็นโมเดล 3 มิติ ตัวอย่าง
ของวัดก่อนการเดินทางไปสถานที่จริง 

5.2 แนวทางในการพัฒนา 
แอปพลิเคชันแสดงภาพสันนิษฐานในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 
ได้มีการพัฒนาตามความต้องการอย่างครบถ้วน แต่อาจจะยังไม่
สมบูรณ์เพียงพอ ส าหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาต่อ ควรเพิ่มการ
บอกระยะห่างจากจุดของผู้ใช้ไปจนถึงวัดต่างๆ และต้องพัฒนา
ทั้ง 2 ระบบ IOS และ Andriod 
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[8] ไอทีจีเนียส. (2558). AutoDesk Maya โปรมแกรมท า
แอนิเมชัน 3D ชั้นสูง ที่หนังแอนิเมชัน ต่างๆ นิยมใช้
สร้างกัน. สืบค้นจาก
https://www.itgenius.co.th/article/AutoDesk-
Maya-โปรแกรมท าแอนิเมชัน-3D-ชั้นสูง-ที่หนัง
แอนิเมชัน-ต่างๆ-นิยมใช้สร้างกัน.html 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Internship Management System 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจั ดการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชีพ  ระบบนี้
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของนักศึกษา สามารถสืบค้น
หรือเสนอสถานประกอบการเพื่อออกฝึกประสบการณ์ ยื่นค าร้อง
ขอออกฝึกประสบการณ์ เสนอหัวข้อพิเศษ บันทึกการปฎิบัติงาน
ประจ าวัน และข้อเสนอแนะ 2) ส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา 
สามารถอนุมัติค าร้องและตรวจสอบรายงาน  ระบบนี้มีความ
ถูกต้องแม่นย าในการจัดการข้อมูล ช่วยลดขั้นตอนและความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลและสามารถแสดงสถิติต่างๆได้ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันโดยรวมจากนักศึกษา

อยู่ในระดับมาก (x̅=4.16, S.D.=0.10) 

ค ำส ำคัญ: ฝึกประสบการณ์, ระบบบริหารจัดการ 

ABSTRACT 
This research aims to 1) to develop the professional 
experience management system and 2) to assess the 
efficiency of the professional experience management 
system. This system consists 2 parts. 1) Student section 
able to search or propose an establishment for 
experience training Submit a request for practice 
experience Offer special topics daily operations record 
and suggestions 2) Lecturer section able to approve 
requests and  reports. This system has accuracy in data 
management  to reduce steps and data duplication and 

can display various statistics. The results of satisfaction 
evaluation on the overall Web application from 

students are very high. (x̅=4.16, S.D.=0.10) 

Keywords: internship, management system 

1. บทน า
การฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชีพหรื อการฝึ กงาน  หมายถึ ง 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระท าร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้
ความรู้ทักษะและเจตคติที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและก้าวทันเทคโนโลยีที่
เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว  โดยทั่ ว ไปการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาก็เพื่อมุ่งหวังการผลิตก าลังคน (manpower) 
และพัฒน า มนุ ษ ย์  ( manhood) ใ น ร ะดั บ วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง 
( professional) ห รื อ ร ะ ดั บ กึ่ ง วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง  ( semi-
professional) วิชาชีพชั้นสูงนั้นจะเน้นคุณลักษณะที่ส าคัญ 6 
ประการ คือ 

1) มีส านึกของการบริการสาธารณะมีความผูกพันใน
หน้าที่ของวิชาชีพ 

2) มีองค์ความรู้และทักษะที่อยู่เหนือความเข้าใจของ
คนทั่วไป 

3) ใช้ระยะเวลายาวในการฝึกฝนความช านาญใน
วิชาชีพ 

4) มีอิสระในการตัดสินใจตามขอบข่ายของงานที่
ก าหนด 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)……………… 
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5) มีการควบคุมมาตรฐานของการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

6) มีจรรยาบรรณเป็นกรอบในการประกอบวิชาชีพ
 ทั้งนี้ในปัจจุบันการจัดการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพของส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนั้นยังใช้รูปแบบของเอกสารในการ
เก็บข้อมูล ตั้งแต่การประกาศให้นักศึกษารับและส่งเอกสาร
แบบฟอร์ม การแสดงสถานภาพเพื่อลงทะเบียนฝึกงาน การ
ติดต่อสถานประกอบการ ตลอดจนการรวบรวมแบบรายงานผล
การฝึกงานและรายงานการฝึกงานของนักศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลผล
การฝึกงานในแต่ละปีของนักศึกษาฝึกงานส าหรับการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเอกสารที่นักศึกษาออกฝึกงานต้อง
ท านั้นมีหลายขั้นตอน และมีจ านวนมาก ท าให้เอกสารอาจสูญ
หาย และไม่สามารถด าเนินการสืบค้นและแจ้งข้อมูลให้แก่
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาฝึกงาน และสถาน
ประกอบการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

จากปัญหาที่ได้กล่าวไป ผู้พัฒนาเล็งเห็นว่า ในปัจจุบัน
ได้มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดโอกาสการสูญหายของข้อมูล ดังนั้น 
ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อลดความยุ่งยาก 
ลดความซับซ้อนของข้อมูล ลดความผิดพลาดในการท างานใน
รูปแบบเอกสาร โดยผู้พัฒนาได้จัดท าเว็บไซต์ระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยระบบสามารถให้นักศึกษาเข้ามา
กรอกข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆส าหรับบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
เลือกดูข้อมูลสถานประกอบการจากฐานข้อมูลเดิมหรือเสนอ
ข้อมูลสถานประกอบการใหม่ที่ยังไม่มีในระบบได้ สามารถให้
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาฝึกงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตรวจดูรายงานประจ าวันของนักศึกษา แจ้งข่าวสารต่างๆแก่
นักศึกษาหรืออนุมัติการด าเนินการต่างๆได้ และสามารถให้สถาน
ประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงานประเมินผลการฝึกงานของ
นักศึกษาได้  

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.3  ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
-  นักศึกษายื่นค าร้องขอออกฝึกประสบการณ์ 
-  ผู้ประสานงานพิจารณาค าร้องขอออกฝึกประสบการณ์ 
-  นักศึกษาพิมพ์ค าร้องขอออกฝึกประสบการณ์จากระบบเพื่อ
ส่งไปยังสถานประกอบการ 
-  นักศึกษาบันทึกรายงานประจ าวัน 
-  นักศึกษาพิมพ์รายงานประจ าวันจากระบบ 
-  น ารายงานประจ าวันส่งผู้ประสานงาน 
-  นักศึกษาเสนอหัวพิเศษระหว่างการฝึกประสบการณ์ 
-  ผู้ประสานงานพิจารณาหัวข้อพิเศษ   
-  นักศึกษาบันทึกผลการฝึกประสบการณ์พร้อมข้อเสนอแนะ 
3.2 วงจรการพัฒนาระบบ 
วงจรการพัฒนาระบบ  (System Development life Cycle: 
SDLC) มี 7 ขั้นตอนได้แก่ 
1) การก าหนดความต้ อ งการของระบบ  ( Requirement
Definition) 
   ท าความเข้าใจปัญหา  ศึกษาความเป็นไปได้ และรวบรวม
ความต้องการและสรุปข้อก าหนดต่างๆ ให้ชัดเจน           
2) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เพื่อน ามาพัฒนาแนวคิดส าหรับ
ระบบใหม่ควรมีอะไรบ้างที่ระบบใหม่ต้องด าเนินการ 
3) การออกแบบ (Design)

การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์และระบบ
เครือข่าย การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจอน าเข้า
ข้อมูล การออกแบบรูปแบบข้อมูลที่น าเข้าและรูปแบบการรับ
ข้อมูล การออกแบบผังระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูล การ
สร้างต้นแบบและการออกแบบโปรแกรม กระบวนการท างาน 
4) การพัฒนา (Development)

น าเอาระบบที่ได้ออกแบบไว้จากขั้นตอนออกแบบมาทบทวน
เพื่อก าหนดการจัดท าซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การ
เขียนโปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม 
5) การทดสอบ (System Testing)

เป็นการทดสอบระบบก่อนที่จะน าระบบไปใช้งานจริง
ตรวจสอบการท างานของระบบงานมีข้อข้อผิดพลาดหรือไม่ และ
ระบบท างานตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 
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6) การติดตั้งระบบ (System Implement)
เป็นการเปลี่ยนการท างานจากระบบงานเดิมไปเป็นระบบงาน

ใหม่  วิธีการติดตั้งแบ่งเป็น 4 วิธี คือ การติดตั้งแบบทันทีทันใด 
การติดตั้งแบบขนาน การติดตั้งแบบน าร่อง และการติดตั้งแบบ
ทยอยติดตั้งเป็นระยะ 
7) การบ ารุงรักษา (Maintenance)

เป็นการแก้ปัญหาเมื่อระบบมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจาก
การท างานของระบบงาน รวมทั้งความต้องการใหม่ๆ ของผู้ใช้ 
   Visual Studio Code  คือ เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้
ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพัฒนา
ออกมาในรูปแบบของ Open Source จึงสามารถน ามาใช้งานได้
แบบฟรี ๆ ที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ   ซึ่ง Visual Studio 
Code นั้น เหมาะส าหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน
ข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, mac OS 
และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, Type Script และ 
Node.js สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ น ามาใช้งานได้ง่ายไม่
ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้อย่างมากมาก ไม่
ว่าจะเป็น 1)  การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, 
Java, Python, PHP 
   PHP Hypertext Preprocessor คือภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก 
scripting language ภาษาจ าพวกนี้ค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์
ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าสั่ง 
ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript , Perl  โดยภาษา 
PHP มีลักษณะเป็น embedded script หมายความว่ า เรา
สามารถฝังค าสั่ง PHP ไว้ในเว็บเพจร่วมกับค าสั่ง(Tag) ของ 
HTML และสร้างไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .php, .php3 หรือ .php4 
ซึ่งไวยากรณ์ที่ใช้ใน PHP เป็นการน ารูปแบบของภาษาต่างๆ มา
รวมกันได้แก่ C, Perl และ Java ท าให้ผู้ใช้ที่มีพื้นฐานของภาษา
เหล่านี้อยู่แล้วสามารถศึกษา และใช้งานภาษานี้ได้ไม่ยาก 
   jQuery คือ JavaScript Library ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้การ
เขียน JavaScript นั้นมีความสะดวกและง่ายขึ้น เพราะว่าการน า 
JavaScript เอาไปประยุกต์กับงานจ าพวกเว็บ (Client-side 
JavaScript) นั้นเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่เข้ากัน
ขอ ง  Web Browser แต่ ล ะค่ า ย , DOM หรื อ  API ซึ่ ง แบบ 
Development เหมาะส าหรับการเอาซอร์สโค้ดมาดัดแปลง
แก้ไขหรือศึกษาท าความเข้าใจ ในขณะที่แบบ Production 
เหมาะกับการน าไปใช้งานจริง เพราะได้ตัดช่องว่างและ

ปรับเปลี่ยนตัวแปรภายในให้สั้นลง เพื่อลดขนาดของไฟล์ลง เมื่อ
ได้ไฟล์ jquery-x.y.z.js หรือ jquery-x.y.z.min.js แล้ว ต้องมี
การการอ้างอิงถึงไฟล์ HTML ซึ่งเหมือนกับการอ้างอิงใช้งานไฟล์ 
JavaScript ทั่วไป 

4. วิธีการด าเนินงานวิจัย
ผู้ศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยใช้กระบวนการ ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 
development Life Cycle : SDLC) 
4.1 ก าหนดความต้องการของระบบ 
      ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบ 
4.2 วิเคราะห์ระบบ 

1) ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) วิเคราะห์ระบบเดิม
3) วิเคราะห์จุดเด่น

4.3 ออกแบบระบบ 
1) ออกแบบระบบการท างาน
2) ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์
3) ออกแบบฐานข้อมูล

4.4 พัฒนาระบบ 
     พัฒนาเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code ร่วมกับภาษาPHP และ 
Jquery 
4.5 ทดสอบระบบ 
     หลังจากพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ท าการทดสอบ ดังนี้ ให้
นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทดลองใช้
งานระบบ และน าข้อเสนอแนะมาท าการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. ผลการด าเนินงานวิจัย
ผลการด าเนินงานวิจัยระบบบริหารจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ มีดังนี้ 
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5.3 แผนภาพกระแสข้อมูล (Context Diagram)  

ภาพที่ 3 Context Diagram 

5.2 การออกแบบฐานข้อมูล 
การออกแบบฐานข้อมูล จะใช้วิธี Entity Relationship Model 

ภาพที่ 2 Entity Relationship Model 

5.1 ตัวอย่างหน้าจอของระบบ 
ประกอบไปด้วย ส่วนหน้าเว็บไซต์จัดการข้อมูล มีดังนี้ 

ภาพที่ 1 หน้าจอหลักของเว็บไซต ์

จากภาพที่  3 ประกอบไปด้วย หน้าจอหลักของเว็บไซต์ เพื่อเข้า
ใช้งานระบบ 

ภาพที่ 4 หน้ายื่นเสนอขอออกฝึกประสบการณ์ 

จากภาพที่  4 นักศึกษาเสนอสถานประกอบการที่ต้องการออก
ฝึกประสบการณ์หรือเลือกสถานประกอบการที่มีจากระบบและ
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพ่ือเสนอให้ผู้ประสานงานทราบ 

ภาพที่ 5 หน้าบันทึกรายงานประจ าวัน 

  จากภาพที่  5 นักศึกษาท าการบันทึกการท างานประจ าวัน 
ปัญหาที่พบเจอและวิธีการแก้ไขปัญหาลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
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ภาพที่ 6 หน้าเสนอหัวข้อศึกษาพิเศษ 
จากภาพที่  6 นักศึกษาท าการเสนอหัวข้อศึกษาพิเศษระหว่าง
การฝึกประสบการณ์ 

ภาพที่ 7 หน้าบันทึกผลการฝึกประสบการณ์ 

จากภาพที่  7 นักศึกษาท าการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดให้หลังจากจบกระบวนการฝึกประสบการณ์แล้ว 

 ภาพที่ 8 หน้าสืบค้นสถานประกอบการ 

จากภาพที่  8 นักศึกษาท าการสืบค้นและดูข้อมูลของสถาน
ประกอบการที่มีในระบบได้ 
5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบบริหารจัดการระบบ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันจาก
นักศึกษาจ านวน 10 คน ได้ผลแสดงดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 3 ผลการประเมินการใชเ้ว็บแอปพลิเคชันจากนักศึกษา 

รายการประเมิน x ̅ S.D การ
แปลผล 

1. การยื่นเสนอขอออกฝึก
ประสบการณ์ 

04.1  0.40 มาก 

2. การบันทึกรายงานประจ าวัน 4.00 0.00 มาก 
3. การบันทึกผลการฝึก
ประสบการณ์ 

4.40 0.40 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.16 .0 10 มาก 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอป

พลิเคชันโดยรวมจากนักศึกษาอยู่ ในระดับมาก ( x̅=4.16 , 
S.D.=0.10) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ  รายที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

คือการบันทึกผลการฝึกประสบการณ์ (x̅=4.40, S.D.=0.40) 

รองลงมาคือการยื่นเสนอขอออกฝึกประสบการณ์ (x̅=4.10, 
S.D.=0.49) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุดคือการบันทึก

รายงานประจ าวัน (x̅=4.00, S.D.=0.00) 

6. สรุปผล
การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
1. เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาสมบูรณ์แล้วสามารถลดปัญหาใน
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นกระดาษ ช่วยลดปัญหา
เรื่องการซ้ าซ้อนและการสูญหายของข้อมูล ช่วยลดขั้นตอนใน
การท างานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์และยังแสดงสถิติ
การได้รับเข้าท างานของนักศึกษาหลังจบกระบวนการฝึก
ประสบการณ์  
2. ผลการประเมินเว็บแอปพลิเคชันจากนักศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

7. ข้อเสนอแนะ
จากการที่ ได้ท าการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่ได้พัฒนาและได้ทดสอบการท างาน
ของเว็บแอปพลิเคชันแล้วนั้น มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
8.1 ควรพัฒนาระบบแผนที่ ส าหรับค้นหาสถานประกอบการได้
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
8.2 ควรพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานบนมือถือได้ทั้งบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์และ IOS  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าระบบจองห้องและยืม-
คืนอุปกรณ์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ในรูปแบบเว็บแอปพลิเค
ชัน โดยแบ่งความสามารถออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ
ผู้ ใช้งาน สามารถจองห้องและยืม -คืนอุปกรณ์ ส านักวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถ 
ตรวจสอบรายการ การจองห้องและยืม-คืนอุปกรณ์ ส านักวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยให้ส านักวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการ การใช้ห้องและ
อุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น พัฒนาโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP HTML 
และภาษา JAVASCRIPT เชื่อมต่อฐานข้อมูล MYSQL ผลการ
ทดลองพบว่า ระบบจองห้องและยืม-คืนอุปกรณ์ ส านักวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถท าการจองห้อง
และยืมอุปกรณ์ได้ ตามที่ได้ออกแบบและพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค ำส ำคัญ: จองห้อง, ยืมคืนอุปกรณ์ 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to establish a room 
reservation system and lending.-return equipment. 
School of computer and information technology This 
will help the ability of the user in the web application 
to be divided into two parts, that is, the ability of the 
user. Booking and returning equipment Information 
technology colleges and managers can check items, 
register and return equipment. information technology 
In order to help the school of computer and 
information technology manage more easily used 
rooms and equipment, HTML language developed by 
PHP is used. The results show that the system is 
effective. School of computer and information 
technology I can make a room and borrow the 
equipment. Effective design and development. 

Keywords: reservation, lending system 
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1. บทน ำ
ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหน่วยงานด้านจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายก่อตั้งเมื่อปี วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 มี
สถานะเป็นหน่วยงานภายในตามแนวนโยบายที่สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายก าหนดในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 ได้มีมติ
เห็นชอบแผนกลยุทธ์หน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 13 ปี ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารหมายเลข 49 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลชาญ อนันตสมบูรณ์ ด ารงต าแหน่ง
เป็นรักษาการคณบดี และโอนย้ายบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการออกแบบ จากคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์  เป็นการระดม
ทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานจัดการศึกษา ที่มีความช านาญใน
ศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบ 
มาร่วมกัน ผลิตบัณฑิตและปฏิบัติภาระกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
จากสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด วันที่  9 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยได้
ประกาศแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์ 
ด ารงต าแหน่งเป็นคณบดีส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศปัจจุบันส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมี อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง ด ารงต าแหน่งคณบดี 
ได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวม 5 หลักสูตร ได้แก่ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ กราฟิกดีไซน์ ส านักวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปณิธานมุ่งมั่น ที่จะผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสุดและเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบของภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงตอนบนตามปรัชญาของส านักวิชาฯที่ว่า “สร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
ท้องถิ่นสู่สากล ” 

2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดท าระบบ จองห้องและยืม -คืนอุปกรณ์ ส านักวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้งาน 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกำรจองห้อง 
ตัวกลางจองห้องพักออนไลน์ หรือ Online Travel Agents 
(OTAs) หมายถึง ตัวกลางระหว่างผู้บริโภคและผู้ให้บริการด้าน
การท่องเที่ยว เช่น การจองที่พักโรงแรม การจองตั๋วเครื่องบิน 
และการเช่ารถ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและรวดเร็ว โดย
เว็บไซต์และแอพพลิเคชันจะแสดงรายละเอียดข้อมูลทั้งราคา 
สถานที่ เงื่อนไข โปรโมชั่นและสิทธิ พิเศษที่ได้รับต่างๆ รวมถึง
เป็นโปรแกรมค้นหาข้อมูล (Search Engine) เพื่อวางแผนในการ
ท่องเที่ยว และเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ได้ทันที  
3.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกำรยืม-คืนอุปกรณ์ 
ความหมายของการยืม-คืนอุปกรณ์ “ยืม-คืน” คือ ขอสิ่งของมา
ใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน ในทางกฎหมายเป็น 
สัญญาประเภทสัญญามีชื่อ ซ่ึงบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า "ผู้ให้ยืม" 
ส่งมอบทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคล อีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า "ผู้ยืม" 
เพื่อให้ผู้ยืมใช้สอย และผู้ยืมจะได้คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ให้ยืม
เมื่อเขาใช้ สอยเสร็จแล้ว 
3.1 วงจรกำรพัฒนำระบบ 
วงจรการพัฒนาระบบ  (System Development life Cycle: 
SDLC) มี 7 ขั้นตอนได้แก่ 
1) การก าหนดปัญหา (Problem Definition)
การก าหนดปัญหา เป็นขั้นตอนของการก าหนดขอบเขตของ
ปัญหา สาเหตุของปัญหา  จากการด าเนินงานในปัจจุบัน ความ
เป็นไปได้กับการสร้างระบบใหม่ การก าหนดความต้องการ
ระหว่างนักวิเคราะห์กับผู้ใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านี้ได้จากการ
สัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานต่างๆ เพื่อท า
การสรุป  เป็นข้อก าหนดที่ชัดเจน           
2) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
การศึกษาความเป็นไปได้ คือ การก าหนดว่าปัญหาคืออะไร และ
ตัดสินใจว่าการพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบ
สารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่ โดยเสียค่าใช้จ่ายและ
เวลาน้อยที่สุดและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
3) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
 การวิเคราะห์ระบบ เริ่มจากการศึกษาระบบการท างานจะต้อง
ศึกษาว่าท างานอย่างไร จากนั้นก าหนดความต้องการของระบบ
ใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบจะต้องใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูล 
(Fact-Gathering Techniques) ได้แก่  ศึกษาเอกสารที่มีอยู่  
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ตรวจสอบวิธีการท างานในปัจจุบัน   โดยสัมภาษณ์ผู้ใช้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับระบบเอกสารที่มีอยู่ ได้แก่ คู่มือการใช้งาน แผนผัง
ใช้งาน ขององค์กร รายงานต่างๆ ที่หมุนเวียนในระบบ การศึกษา
วิธีการท างานในปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้นักวิเคราะห์ระบบรู้ว่าระบบ
จริงๆ ท างานอย่างไร การพัฒนาระบบควรแสดงหรือเขียน
ออกมา    เป็นแผนภาพจะท าให้เข้าใจได้ดี 
4) การออกแบบระบบ (System Design)
การออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะน าการตัดสินใจจากฝ่าย
บริหารที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ จากนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะ
น าแผนภาพต่างๆ ที่เขียนขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห์มาแปลง
เป็นแผนภาพล าดับขั้น (แบบต้นไม้) เพื่อให้มองเห็นภาพของ
โปรแกรมว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างไร การเชื่อมระหว่าง
โปรแกรมควรจะท าอย่างไร ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบนั้น 
นักวิเคราะห์ระบบต้องหาว่า “จะต้องท าอะไร (What)” แต่ใน
ขั้นตอนการออกแบบต้องรู้ว่า “จะต้องท าอย่างไร (How)” ใน
การออกแบบโปรแกรมต้องค านึงถึงความปลอดภัย (Security) 
ของระบบด้วย เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น 
“รหัส” ส าหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ส ารองไฟล์ข้อมูลทั้งหมด เป็นต้น 
นักวิเคราะห์ระบบจะต้องออกแบบฟอร์มส าหรับข้อมูลน าเข้า 
(Input Format) ออกแบบรายงาน (Report Format) และการ
แสดงผลบนจอภาพ ( Screen Format) ซึ่ ง หลั กการออก
แบบฟอร์มข้อมูลน าเข้าคือ ง่ายต่อการใช้งานและป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ระบบจะต้องออกแบบวิธีการใช้งาน 
เช่น ก าหนดว่าการป้อนข้อมูลจะต้องท าอย่างไร จ านวนบุคลากร
ที่ต้องการในหน้าที่ต่างๆ แต่ถ้านักวิเคราะห์ระบบตัดสินใจว่าการ
ซื้อซอฟต์แวร์ดีกว่าการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการออกแบบก็ไม่
จ าเป็นเลย เพราะสามารถน าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาใช้งานได้
ทันที สิ่งที่นักวิเคราะห์ระบบออกแบบ มาทั้งหมดในขั้นตอนที่
กล่าวมาทั้งหมด จะน ามาเขียนรวมเป็นเอกสารชุดหนึ่งเรียกว่า 
“ข้อมูลเฉพาะของการออกแบบระบบ” เมื่ อส า เร็จแล้ว 
โปรแกรมเมอร์สามารถใช้เป็นแบบในการเขียนโปรแกรมได้ทันที 
ที่ส าคัญก่อนที่จะส่งถึงมือโปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ควรจะ
ตรวจสอบกับผู้ใช้ว่าพอใจหรือไม่ และตรวจสอบกับทุกคนในทีม
ว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ และแน่นอนที่สุดต้องส่งให้ฝ่ายบริหาร
เพื่อตัดสินใจว่าจะด าเนินการต่อไปหรือไม่ ถ้าอนุมัติก็ผ่านเข้าสู่
ขั้นตอนการพัฒนาระบบต่อไป 

5) การพัฒนาระบบ (Construction)
การพัฒนาระบบจะเป็นการสร้างส่วนประกอบแต่ละส่วนของ
ระบบ  โดย เ ริ่ ม เ ขี ยน โปรแกรมและทดสอบ โปรแกรม 
โปรแกรมเมอร์จะเขียนโปรแกรมตามข้อมูลที่ได้จากการออกแบบ
ระบบ ซึ่งควรมีการตรวจสอบผลการท างานของโปรแกรมร่วมกับ
นักวิเคราะห์ระบบ เพื่อค้นหาว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นที่ใดบ้าง 
ภายหลังจากการเขียนและทดสอบโปรแกรมด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการเขียนคู่มือการใช้พจนานุกรม (Data 
Dictionary) ส่วนของการขอความช่วยเหลือ (Help) บนจอภาพ 
เป็นต้น หลังจากเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้ จะได้โปรแกรมที่ท างาน
ของระบบใหม่ การใช้งาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ระบบใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมน าไปด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
6) การติดตั้งระบบ (Implementation)
การติดตั้งระบบ จะเป็นการน าส่วนประกอบต่างๆ ที่ได้สร้างไว้ใน
ขั้นตอนของการสร้างหรือการพัฒนาระบบมาติดตั้งเพื่อใช้ท างาน
จริง ในการติดตั้งระบบสามารถท าได้ 4 วิธี คือ 

วิ ธี ที่  1  ติ ด ตั้ ง เ พื่ อ ใ ช้ ง า น ใ ห ม่ ทั น ที  ( Direct 
Changeover) คือ การหยุดใช้งานระบบเดิม และเปลี่ยนมาใช้
ระบบใหม่ทันที เป็นการปรับเปลี่ยนที่ง่ายที่สุด แต่ก็มีข้อเสียคือ
อาจเกิดปัญหาข้อผิดพลาดจากระบบที่คาดไม่ถึงได้ 

วิธีที่  2 การติดตั้ งระบบแบบคู่ขนาน (Parallel 
Running) คือ การติดตั้งระบบด้วยการท างานแบบคู่ขนานนั้น 
เป็นการปรับเปลี่ยนที่เพิ่มภาระงานให้กับพนักงานเป็นสองเท่า 
กล่าวคือ    ในระหว่างที่มีการใช้ระบบใหม่ด้วยการบันทึกหรือ
ป้อนข้อมูลให้กับระบบ ก็จะด าเนินการท างานในขั้นตอนของ
ระบบเดิมด้วย  ถ้าหากระบบใหม่ เกิดปัญหาขึ้นก็จะไม่มี
ผลกระทบใดๆ กล่าวคือ     ยังมีขั้นตอนของการด าเนินการใน
ระบบเดิม ที่ด าเนินการอยู่ การท างานแบบคู่ขนานนี้จะท างาน คู่
กันไปเรื่อยๆ หรือจนกว่าครบก าหนดเวลา ระบบ จะสมบูรณ์
ต่อเมื่อการด าเนินงานของระบบใหม่เป็นไปอย่างไม่มีปัญหา การ
ท างานแบบคู่ขนานถึงแม้เป็นงาน  ที่หนักทั้งในส่วนของพนักงาน 
และนักวิเคราะห์ระบบที่ต้องเข้าไปดูแล แต่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่นิยม
และถือเป็นการติดตั้งระบบใหม่ที่ปลอดภัยที่สุด และไม่เสี่ยงต่อ
ความผิดพลาด 

วิธีที่  3 การติดตั้ งระบบแบบทีละเฟส (Phase 
Changeover) การติดตั้งระบบด้วยการท างานแบบทีละเฟสนั้น 
เป็นการติดตั้งระบบทีละระบบย่อย (Subsystem)โดยจะมีการ
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ก าหนดการติดตั้งไปทีละเฟส และค่อยๆ ด าเนินการไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งติดตั้งระบบย่อยในส่วนต่อไปหรือเฟสต่อไป ท้ายสุดก็
จะได้ครบทุกระบบ  

วิธีที่ 4  การติดตั้งระบบแบบโครงการน าร่อง (Pilot 
Project) การติดตั้งระบบแบบโครงการ น าร่อง จะมีความ
คล้ายคลึงกับแบบเฟส แต่เป็นการติดตั้งระบบโดยให้ใช้งาน
เฉพาะส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งก่อน เช่น การติดตั้งทีละแผนก 
หากประสบความส าเร็จท าการขยายการท างานในส่วนอื่นๆ 
ต่อไป 
7) การประเมินผลและการบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance)
การบ ารุงรักษา ได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว 
สาเหตุที่ต้องแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้อง
แก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ 1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) 
และ 2. การด าเนินงานในองค์กรหรือธุรกิจ เปลี่ยน ดังนั้น 
นักวิ เคราะห์ระบบต้องเตรียมแผนภาพต่ างๆ และศึกษา
ผลกระทบต่อระบบ เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจต่อไปว่าควรจะแก้ไข
หรือไม่ 

4. วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย
ผู้ศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาระบบจองห้องและยืม-คืนอุปกรณ์ 
ส านักวิชาคอมฯ โดยใช้กระบวนการ ตามวงจรการพัฒนาระบบ 
(System development Life Cycle : SDLC) 
4.1 ก ำหนดควำมต้องกำรของระบบ 
ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับบริหารจัดการ
โครงการนักศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
4.2 วิเครำะห์ระบบ 
1) ศึกษาษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการจองห้องและยืม-คืนอุปกรณ์
ส านักวิชาคอมฯ 
2) วิเคราะห์ระบบเดิม
3) วิเคราะห์จุดเด่น
4.1 ออกแบบระบบ 
1) ออกแบบระบบการท างาน
2) ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์
3) ออกแบบฐานข้อมูล

4.4 พัฒนำระบบ 
พัฒนาเว็บไซต์ระบบจองห้องและยืม-คืนอุปกรณ์ ส านักวิชาคอม
ฯ โดยใช้โปรแกรม Visusl Studio Code ร่วมกับภาษาPHP และ 
Jquery 
4.5 ทดสอบระบบ 
หลังจากพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ท าการทดสอบ ดังนี้ ให้
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาโครงการนักศึกษาและคณาจารย์ในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และน า
ข้อเสนอแนะมาท าการปรับปรุงแก้ ไขให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. ผลกำรด ำเนินงำวิจัย
ผลการด าเนินงานวิจัยระบบบริหารจัดการโครงการนักศึกษา มี
ดังนี้ 
5.1 แผนภำพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

ภำพที่ 1 Context Diagram 

ภำพที่ 2 Data Flow Diagram Level 1 
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ภำพที่ 3 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process ที่ 1 สมัครสมาชิก 

ภำพที่ 4 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process ที่ 2 การจองห้อง 

ภำพที่ 5 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process ที่ 3 การยืม
อุปกรณ์ 

ภำพที่ 6 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process ที่ 4 ยืนยันการ
จองห้อง 

ภำพที่ 7 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process ที่ 4 ยืนยันการยืม
อุปกรณ์ 

5.2 กำรออกแบบฐำนข้อมูล 

การออกแบบฐานข้อมูล จะใช้วิธี Entity Relationship Model 

ภำพที่ 8 Entity Relationship Model 

5.1 ควำมสำมำรถของระบบ 
ประกอบไปด้วยส่วนหน้าเว็บไซต์จัดการข้อมูล

ภำพที่ 9 หน้าจอหลักของเว็บไซต ์

จากรูปที่ 9 ประกอบไปด้วย หน้าจอหลักของเว็บไซต์ เพื่อเข้าใช้
งานระบบ 
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ส่วนผู้ใช้งานระบบ 
1. (การจองห้อง)

ภำพที่ 10 หน้าขอจองห้อง 

จากรูปที่ 10 สมาชิก สามารถขอจองห้องต่างๆได้ โดยการเลือก
ห้องก่อน จากนั้นกดปุ่มแสดงตารางการใช้ห้อง จะปรากฎช้อมูล

ตารางเรียนห้องนั้นๆ และวัน เวลา รายชื่อผู้ที่ขอจองห้องนั้นๆ    
2.(รายการจองห้อง) 

ภำพที่ 11 หน้ารายการจองห้อง 

จากรูปที่ 11 หลังจากท ารายการจองห้องแล้ว สมาชิกต้องมา
ตรวจสอบการอนุมัติของผู้ดูแลระบบ 
3. (การยืมอุปกรณ์)

ภำพที่ 12 หน้าขอยืมอุปกรณ์ 

จากรูปที่ 12 สมาชิกสามารถยืมอุปกรณ์โดยการเลือกอุปรณ์แล้ว  
กรอกวันที่รับอุปรณ์วันคืนอุปกรณ์ให้และรายละเอียดครบ 
4. (รายการยืมอุปกรณ์)

ภำพที่ 11 หน้ารออนุมัติการจองห้องจากผู้ดูแล 

จากรูปที่ 13 หลังจากท ารายการยืมอุปกรณ์ สมาชิกต้องมา
ตรวจสอบการอนุมัติของผู้ดูแลระบบ 

ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
1. (อนุมัตกิารจองห้อง)

ภำพที่ 14 หน้ารออนุมัติการจองห้องจากผู้ดูแล 

จากรูปที่ 14 เมื่อมีการจองห้องจากสมาชิกเข้ามา จะแสดงตาม
รูปที่ 14 เพื่อรอผู้ดูแลอนุมัติ  
2. (อนุมัติการยืมอุปกรณ์)

ภำพที่ 15 หน้ารออนุมัติการยืมอุปกรณ์จากผู้ดูแล 

จากรูปที่ 15 เมื่อมีการขอยืมอุปกรณ์จากสมาชิกเข้ามา จะแสดง
ตามรูปที่ 15 เพื่อรอผู้ดูแลอนุมัติ  

6. ผลกำรศึกษำ
การประเมินเว็บแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้ผล
ดัง ตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินเว็บแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน x ̅ S.D การ
แปลผล 

1. ความสวยงามและน่าใช้ 3.00 0.49 ปาน
กลาง 

2. ความสามารถของระบบ 20.3  0.49 มาก 
4. ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ 03.5  0.40 มาก 
5. ความรวดเร็วในการประมวล
ผลของเว็บแอปพลิเคชัน 

4.00 0.50 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.57 0.05 มาก 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินเว็บแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.57, S.D.=  0.05 ) เมื่อพิจารณาแต่
ละรายการ  รายที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความรวดเร็วในการ

ประมวลผลของเว็บแอปพลิเคชัน  (x̅=4.00 , S.D.=  0.50 ) 

รองลงมาคือความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ (x̅= 03.5 , S.D.=0.40) 
และรายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุดคือความสวยงามและน่าใช้ 

(x̅=3.00, S.D.=0.49) 
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7. สรุปผล
ปัจจุบันส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ห้องปฏิบัติการใช้งานจ านวน 5 ห้องเรียนและห้องเรียนบรรยาย
จ านวน 5 ห้องเรียน และห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง ส าหรับการใช้
งานห้องเรียนหรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในส านักวิชา โดยมีการ
จัดการเรื่องของการจองห้องและยืม-คืนอุปกรณ์ในส านักวิชาคอม
ฯ ในรูปแบบของเอกสาร ท าการร้องขอโดย อาจารย์ นักศึกษา 
และบุคคลภายนอกส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ดังนั้นผู้จัดท าระบบจึงได้เห็นถึงปัญหาของการจองห้อง
และยืม-คืนอุปกรณ์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในรูปแบบของเอกสาร มาจัดท าเป็นระบบในการ
จัดการ จองห้องและยืม-คืนอุปกรณ์ฯ เพื่อช่วยให้เกิดความ
สะดวกแก่ส านักวิชาฯ 

8. ข้อเสนอแนะ
1. จากการที่ได้ท าการพัฒนาระบบจองห้องและยืม-คืนอุปกรณ์
ส านักวิชาคอมฯ ตามที่ได้พัฒนาและได้ทดสอบการท างานของ
เว็บแอปพลิเคชันแล้วนั้น มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
2. ควรพัฒนาต่อยอดบน Mobile Application

เอกสำรอ้ำงอิง 
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เชียงราย  .2549.  
[3] พรกมล ลิ้มโรจน์นุกูล. 2560. จองห้องพักผ่านตัวกลาง

ออนไลน์.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
[4] ศรีนวล ฟองมณี . การวิ เคราะห์และออกแบบระบบ . 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในที่ให้ข้อมูล 

ความรู้ ของสถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย และเป็นเครื่องมือน าทางในการท่องเที่ยวท างาน

บนสมาร์ทโฟนและแทปเล็ตที่ใช้ในระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ โดย

แบ่งความสามารถออกเป็น  2  ส่วน  ได้แก่  ส่วนของโมบายแอป

พลิเคชัน ผู้ ใช้งานสามารถดูประวัติความเป็นมาของสถานที่

ท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาล ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย และยัง

สามารถค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร สามารถบอก

ต าแหน่งที่ตั้งได้โดยจะแสดงผ่านแอปพลิเคชัน และส่วนของเว็บไซต์

เป็นการใช้งานของผู้ใช้ที่เป็นตัวแทนของเทศบาลสามารถเพิ่มข้อมูล

สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารที่มีอยู่ในระบบ 

 

ค ำส ำคัญ — เส้นทางน าเที่ยวพื้นที่เทศบาล ต.จันจว้า, จันจว้า, 
เวียงหนองหล่ม 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This research aim to develop application that could give 
information and facts involve with tourist attraction in 
janjawa, Maechan, Chiangrai province and to be a 
navigator on Android smartphone and tablet. We have 
separate this into mobile application an website. User 
could searching for a place history and looking for more 
tourist attractions, hotels and restaurants, location will be 
show on our application. On website is especially for 
government admin that could add or edit information 
that already on their hands. 
 
Keywords — Tour route of the Janjawa Subdistrict 
Municipality, Mae Chan District, Chiang Rai Province , 
janjawa, Wiang Nong Lom 
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1. บทน า 

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับความนิยมเพิ่มมาก

ขึ้น ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพราะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงวิถี

ชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างแท้จริงแตกต่างจากการ

ท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่นักท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญกับการเที่ยวชม 

มากกว่ าการ เรี ยนรู้ อย่ า งแท้จริ ง ในแหล่ งท่อง เที่ ยวการที่

นักท่องเที่ยวได้ไปศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในที่มี ประวัติศาสตร์ 

เปรียบเสมือนการได้อนุรักษ์ทรัพยากรของการท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง 

เพราะนักท่องเที่ยวจะได้รู้ถึงการ ด ารงชีวิตของคนในชุมชน และ

การปรับตัวให้เข้ากับชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยว

ซาบซึ้ง และรู้สึกว่า เป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชน การท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนในชุมชน ได้มี

อาชีพ และได้เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบ 

นอกจากนั้นยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดี งามให้กับ

นักท่องเที่ยวอีกด้วย 

ต าบลจันจว้าเป็นต าบลหนึ่งที่อยู่ในอ าเภอแม่จัน "จันจว้า" 

เป็นภาษาท้องถิ่นล้านนา ความหมายว่า "แม่น้ าจันไหลมาแล้วซึม

แทรก หรือกระจายหายไปในบริเวณดังกล่าว" ต าบลจันจว้า มีแหล่ง

น้ าธรรมชาติหลายแห่ง พื้นที่ส่วนนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์

เป็นเมืองโบราณโยนก (เมืองหนองหล่ม) ซ่ึงมีเนื้อที่อยู่ในเขต ต าบล

จันจว้าตลอดแนวเขตมีโบราณสถาน เช่น วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว วัด

ป่าหมากหน่อ หลักฐานวัดเก่ารอบ หนองหล่ม มีคูเมืองบริเวณบ้าน

ป่าสักหลวง หนองไคร้จันหว้า เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษา

หาความรู้แต่การจะเข้าถึงข้อมูลนั้นยากและข้อมูลที่มีให้บนเว็บไซต์

หรือแอปพลิเคชันนั้นมีน้อยและไม่มีข้อมูลเส้นทางที่พาไปยัง 

สถานที่เที่ยวต่างๆในต าบลจันจว้า 

 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูล ความรู้ ประวัติความเป็นมาของ
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาล ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

และเป็นเครื่องมือน าทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ท างานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

3. แนวคิดและทฤษฎี 
ในการจัดท าแอปพลิเคชันเส้นทางน าเที่ยวพื้นที่เทศบาลต าบลจันจ
ว้า ผู้จัดท าได้ศึกษาบทความ ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และท าการพัฒนาแอปพลิเคชัน
เส้นทางน าเที่ยวพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า ให้ได้แอปพลิเคชันที่มี
ประสิทธิภาพ และใช้งานได้สะดวก มีบทความ ทฤษฎี และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
3.1 ความรู้เรื่องการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เป็นการเดินทางเที่ยวชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถิ่นต่างๆ เพื่อได้รับความ สนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้ง
ศึกษาความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆ และมีความเข้าใจวัฒนธรรมใหม่ๆ 
ใน ขณะเดียวกันก็มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรม โดยให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวด้วย เราอาจแบ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเป็น
ประเภทย่อยได้ 5 ประเภทคือ 
1) การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง
การ เดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลิน ในสถานที่ท่องเที่ยว 
ได้รับความรู้ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่น
บนพื้นฐาน ของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที่ชุมชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว 
2) การท่องเที่ยวงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and 
Traditional Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมงาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านใน ท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น 
เพื่อให้ได้รับความเพลิดเพลิน ตื่นตาตื่นใจในสุนทรีศิลป์และศึกษา
ความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมต่างๆ อีกทั้งได้รับ
ความรู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและ วัฒนธรรม มีประสบการณ์
ใหม่ๆ เกิดขึ้น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อ
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การ รักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดย
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ จัดการการท่องเที่ยว 
3) การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชนบท ( Rural Tourism /Village 
Tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถี
ชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ พิเศษเด่น เพื่อให้ได้รับ
ความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา
พื้นบ้าน อีก ทั้งมีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานความ
รับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดก ทางวัฒนธรรมและ
คุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยว 
4) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) หมายถึงการท่องเที่ยว
ไปยัง สถานที่ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาหรือแข่งขันการกีฬา โดยมี
กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบของ การจัดรายการกีฬาตาม
เส้นทางที่มีแห่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ได้ สนุกสนานเพลิดเพลินกับการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาหรือ
แข่งขันการกีฬา ในขณะเดียวกันก็ได้  ไปท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวตามเส้นทางการจัดกรายการกีฬา ท าให้ได้รับความรู้ความ
เข้าใจและ ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทาง วัฒนธรรมและ
คุณค่าทางสภาพแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยว 
5) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Health 
Tourism)  หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพหรือฟื้นฟู
สุขภาพทางวัฒนธรรม เช่น การนวดตัว การนวดฝ่าเท้า การอบ
สมุนไพร การประคบสมุนไพร การฝึกกายบริหาร การฝึกสมาธิ เป็น
ต้น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของนักท่องเที่ยวบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรม และคุณค่าของสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยว 
3.2 วงจรการพัฒนาระบบ 
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : 
SDLC) มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 

1 )  ก า รก า หนดคว ามต้ อ ง ก า รขอ ง ระบบ  ( Requirement 
Definition) 
ท าความเข้าใจปัญหา  ศึกษาความเป็นไปได้ และรวบรวมความ
ต้องการและสรุปข้อก าหนดต่างๆ ให้ชัดเจน             
2) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เพื่อน ามาพัฒนาแนวคิดส าหรับระบบ
ใหม่ควรมีอะไรบ้างที่ระบบใหม่ต้องด าเนินการ 
3) การออกแบบ (Design) 
การออกแบบที่ เกี่ยวข้องกับฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์และระบบ
เครือข่าย การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจอน าเข้าข้อมูล 
การออกแบบรูปแบบข้อมูลที่น าเข้าและรูปแบบการรับข้อมูล การ
ออกแบบผังระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างต้นแบบ
และการออกแบบโปรแกรม กระบวนการท างาน 
4) การพัฒนา (Development) 
น าเอาระบบที่ได้ออกแบบไว้จากขั้นตอนออกแบบมาทบทวนเพื่อ
ก าหนดการจัดท าซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การเขียน
โปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม 
5) การทดสอบ (System Testing) 
เป็นการทดสอบระบบก่อนที่จะน าระบบไปใช้งานจริง  ตรวจสอบ
การท างานของระบบงานมีข้อข้อผิดพลาดหรือไม่ และระบบท างาน
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 
6) การติดตั้งระบบ (System Implement) 
เป็นการเปลี่ยนการท างานจากระบบงานเดิมไปเป็นระบบงานใหม่  
วิธีการติดตั้งแบ่งเป็น 4 วิธี คือ การติดตั้งแบบทันทีทันใด การติดตั้ง
แบบขนาน การติดตั้งแบบน าร่อง และการติดตั้งแบบทยอยติดตั้ง
เป็นระยะ 
7) การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
เป็นการแก้ปัญหาเมื่อระบบมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการ
ท างานของระบบงาน รวมทั้งความต้องการใหม่ๆ ของผู้ใช้ 
 

4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางน าเที่ยวพื้นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า  โดยใช้กระบวนการ ตามวงจรการพัฒนา
ระบบ (System development Life Cycle : SDLC) 
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4.1 ก าหนดความต้องการของระบบ 
ค้นหาแอปพลิเคชันที่จะท าการพัฒนา จากนั้นได้ไปสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่ที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
และชาวบ้านในต าบลจันจว้า เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดมาใช้ใน
การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
4.2 วิเคราะห์ระบบ 
1) ศึกษาภาษา และโปรแกรม ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
2) ศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน  
3) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากเว็บไซต์การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
4.3 ออกแบบระบบ 
ออกแบบโครงสร้างการท างานของแอปพลิเคชัน ออกแบบส่วน
ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (User Interface) และออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล ด้วยวิธี  Entity Relationship Model 
4.4 พัฒนาระบบ 
พัฒนาแอปพลิเคชันพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Ionic Framework 
ร่วมกับภาษาHtml, PHP และ TypeScript 
4.5 ทดสอบระบบ 
หลังจากพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ท าการทดสอบ ดังนี้ ส่วนของ
แอปพลิเคชันแชร์ไฟล์ให้เพื่อนใน Facebook แล้วแจ้งข้อผิดพลาด
กลับมาและน าข้อเสนอแนะมาท าการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4.6 ติดต้ังระบบ 
น าแอปพลิเคชันเส้นทางน าเที่ยวพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้าเปิดใช้
งาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าใช้งานอย่างสะดวกและให้ข้อมูล ความรู้ 
ประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ เทศบาลต าบล
จันจว้า 
 

5. ผลการด าเนินงานวิจัย 
ผลการด าเนินงานวิจัยแอปพลิเคชันเส้นทางน าเที่ยวพื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า มีดังนี้  
 
 

5.1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

 
 

ภาพที่ 1 Context Diagram 

 

 
 

ภาพที่ 2 Data Flow Diagram Level 1 

5.2 การออกแบบฐานข้อมูล 
การออกแบบฐานข้อมูล จะใช้วิธีEntity Relationship Model 

 

 
 

ภาพที่ 3 Entity Relationship Model 

 
5.3 ความสามารถของระบบ 
5.3.1 ส่วนของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4 หน้าจอหลัก 

จากภาพที่ 4  เมื่อสมาชิกท าการ เข้าสู่ระบบ จะพบกับหน้าจอหลัก 

จะแสดงจะแสดงหมวดหมู่ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร 

 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอสถานที่ท่องเที่ยว 

จากภาพที่ 5  เมื่อสมาชิกท าการ เข้าสู่ระบบ จะพบกับหน้าจอหลัก 

จะแสดงจะแสดงหมวดหมู่ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร 

และถ้าคลิกเข้ามาที่สถานที่ท่องเที่ยวจะแสดงหน้ารายละเอียดของ

สถานที่ท่องเที่ยว 

 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอแผนที ่

จากภาพที่ 6 หน้าจอแผนที่ เป็นหน้าฟอร์มส าหรับการเปิดแผนที่

น าทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว 

 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอสถานที่ท่องเที่ยว 

จากภาพที่ 7 เป็นหน้าจอส าหรับดูคะแนนและค้นหาสถานที่

ท่องเที่ยว 

5.3.2 ส่วนของเว็บไซต์ 

ประกอบไปด้วย 2 ส่วน  คือ หน้าเว็บไซต์และส่วนจัดการข้อมูล 
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ส่วนหน้าเว็บไซต์  
 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอล็อคอิน 

จากภาพที่ 8 หน้าจอล็อคอิน เป็นหน้าจอส าหรับล็อคอินเข้าสู่ระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 

จากภาพที่ 9 เป็นหน้าจอส าหรับแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าจัดการข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว 

จากภาพที่ 10 คลิกที่เพิ่มข้อมูลก็จะสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ใน

ระบบได้ เช่น 1) บันทึกข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2) บันทึกข้อมูลที่

พัก 3) บันทึกข้อมูลร้านอาหาร 4) บันทึกข้อมูลประเภทสถานที่

ท่องเที่ยว 5) บันทึกข้อมูลประเภทที่พัก 6) บันทึกข้อมูลประเภท

ร้านอาหาร 

6. ผลการศึกษา 
การประเมินแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งานจ านวน 3 คน ได้ผลดังตาราง
ต่อไปนี้  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน x ̅ S.D การแปลผล 
1. ความสวยงามและน่าใช้ 3.67 0.58 มาก 
2. การใช้งานง่าย 3.33 1.15 ปานกลาง 
3. ข้อมูลมีความทันสมัย 3.67 0.58 มาก 
4. ความรวดเร็วในการ
ประมวลผลของแอปพลิเคชัน 

3.33 0.58 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 0.72 ปานกลาง 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งานโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (x̅=3.50, S.D.= 0.72) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ

รายที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือความสวยงามน่าใช้และข้อมูลมีความ

ทันสมัย (x̅=3.67, S.D.= 0.58) รองลงมาคือความรวดเร็วในการ

ประมวลผลของแอปพลิเคชัน(x̅=3.33, S.D.= 0.8) และรายการที่

มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุดคือการใช้งานง่าย(x̅=3.33, S.D.=1.15) 

 

7. สรุปผล 

ผลการศึกษามีดังนี้ 

แอปพลิเคชันที่พัฒนาสมบูรณ์แล้วมีความสามารถ ดังนี้  

แอปพลิเคชันสามารถแสดงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ที่

อยู่บริ เวณรอบๆ ต าแหน่งปัจจุบันของผู้ ใช้ งาน และแสดง

รายละเอียดของสถานที่ได้ สามารถค้นหาสถานที่โดยใช้ชื่อสถานที่ 

และแสดงรายละเอียดสถานที่ พร้อมทั้งต าแหน่งที่ตั้ง และเส้นทาง

การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวด้วย Google Map ได้ สามารถ

ให้คะแนนสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารได้ ผลการประเมิน

แอปพลิเคชันโดยผู้ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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8. ข้อเสนอแนะ 

จากการที่ได้ท าการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางน าเที่ยวพื้นที่

เทศบาลต าบลจันจว้า ตามที่ได้พัฒนาและได้ทดสอบการท างานของ

แอปพลิเคชันแล้วนั้น มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

8.1 แอปพลิ เคชันสามารถใช้ งานระบบปฏิบัติการ 

Android 4.03 ขึ้นไปเท่านั้น ไม่รองรับการใช้งานบนระบบปฎิบัติ

การอื่นๆ 

8.2  แอปพลิเคชันส่วนของผู้ใช้ที่ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน 

ขณะใช้งานจ าเป็นต้องเชื่อมต่อ กับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้

สามารถระบุพิกัดต าแหน่งผ่าน API ของ Google Map 

8.3  แอปพลิเคชันไม่สามารถรีวิว และคอมเม้นต์ต่างๆ ใน

สถานที่ได้ 
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วีลแชร์ท่องเที่ยวทั่วเชียงราย 
Touring around Chiang Rai by Wheelchair 

*เมธินี อินกัน1,  ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น2 และ รุ่งโรจน์ สุขใจมุข2

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

Emails: methinee.ink@crru.ac.th, thidaluk02@gmail.com, rungrot.sukjaimuk@crru.ac.th 

บทคัดย่อ 
“วีลแชร์ท่องเที่ยวทั่วเชียงราย” เป็นแอปพลิเคชันที่ท างานบน
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับให้ข้อมูลของสถานที่
ท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญๆ ภายในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ชื่อ 
ที่อยู่ รูปภาพ ต าแหน่งที่ตั้ง แผนที่ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้ใช้วีลแชร์ ข้อมูลการรีวิวสถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ โดยจะ
แสดงชื่อสถานที่ต่างๆ ไว้บน Google Map และผู้ใช้ วีลแชร์
สามารถสืบค้นและหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย สะดวกและ    
ไม่ซับซ้อนส าหรับประกอบการตัดสินใจก่อนการเดินทางไปยัง
สถานที่ต่างๆ นอกจากนั้น ให้ผู้ใช้วีลแชร์ยังสามารถใช้แอป   
พลิเคชันนี้ในการสร้างอีเว้นท์เพื่อนัดพบปะสังสรรค์กัน สามารถ
เขียนรีวิวและเพิ่มรูปภาพของสถานที่ต่างๆ ที่ตนเองเคยไปแล้วได้ 
 จากการน าแอปพลิเคชันไปให้ผู้ใช้วีลแชร์ จ านวน 10 คน 
ทดลองใช้งาน และเพื่อประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบ
และประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่น ซึ่งพบว่า ผู้ใช้วีลแชร์มีความ

พึงพอใจต่อแอปพลิเคชั่นโดยรวมในระดับมากที่ค่า 𝑥̅ = 4.06 
และ S.D. = 0.48 

ค ำส ำคัญ: วีลแชร์, ท่องเที่ยว, เชียงราย 

ABSTRACT 
“ Travelling around Chiang Rai by Wheelchair”  is an 
application that runs on a smartphone or tablet that 
operated by Android operating system. Being used as a 
tool to provide and support information on tourist 
attractions and important places in Chiang Rai province, 
including names, addresses, pictures, locations, maps, 
facilities as well as location review information and 
other related details for wheelchair user is considered 
as the main objective. These information and details 
will be displayed on Google Map which wheelchair 
users could easily seek, search and gain for before 
making a decision to go to anywhere they wish. In 
addition, this application will also allow wheelchair 
users to organize and create an event for group 
members to meet, chat, talk and hang out together as 
well as to review, comment and add pictures of the 
places where they have been visited into it.  
 In order to try out and evaluate user’s satisfaction 
on it design and system. The try out version of this 
application has been tested by 10 wheelchair users. 
The results showed that wheelchair users were highly 

satisfied at 𝑥̅  = 4.06 and S.D. = 0.48. 

Keywords: Wheelchair, Touring, Chiang Rai 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) …………… 
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1. บทน า
ในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยมีประชากรที่พิการกว่า 1,900,000 
คน และเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 100,000 – 130,000 คน โดยมี    
คนพิการทางการเคลื่อนไหวทางร่างกาย ประมาณ 48.76% 
(กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ , www.thai 
health.or.th/Content/43419, 2561) ซึ่งคนพิการกลุ่มนี้ ส่วน
ใหญ่จะมีการใช้รถนั่งวีลแชร์ และมักพบปัญหาเกี่ยวกับการ
เดินทางเพื่อไปท าธุระนอกบ้านหรือไปท่องเที่ยว เนื่องจาก       
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อผู้ใช้วีลแชร์ยังมีไม่มากนัก 
ผู้ใช้วีลแชร์จึงมักจะอยู่แต่ภายในบ้าน ส่งผลให้ประสบปัญหา
ทางด้านสุขภาพจิตที่เกิดจากภาวะตึงเครียด วิตกกังวล โกรธง่าย 
ความรู้สึกโกรธจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้วีลแชร์รู้สึกว่าไม่มีใครสนใจ
ตนเอง และจะปฏิเสธการช่วยเหลือจากทุกคน พฤติกรรมที่เห็น
ได้ชัดเจน ได้แก่ หงุดหงิดง่าย ไม่สนใจการกระท าของบุคคล   
รอบข้าง ขี้โมโห จู้จี้ ขี้บ่น ซึ่งการที่ผู้ใช้วีลแชร์ได้ออกไปนอกบ้าน 
ได้พบปะผู้คนหรือออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ บ้าง ก็จะช่วยให้
ผู้ ใช้วีลแชร์มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น รู้สึกมีความสุขที่ ได้ออกไป
ท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือสามารถเดินทางไปภายนอกเพียง
ล าพังได้ด้วยตนเอง แต่การที่จะพาผู้ใช้วีลแชร์ออกไปตามสถานที่
ต่างๆ นั้น หากผู้ที่พาไปหรือตัวผู้ใช้วีลแชร์เองมีข้อมูลรายละเอียด
ของสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มากพอ ก็จะท าให้
รู้สึกมั่นใจในการเดินทางเพิ่มมากข้ึน 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาเครื่องมือส าหรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม ร้านอาหาร 
สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ส าคัญต่างๆ ภายในจังหวัด
เชียงรายให้แก่ผู้ใช้วีลแชร์และผู้ที่สนใจ โดยเน้นไปที่การให้ข้อมูล
สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้ใช้วีลแชร์ของแต่ละ
สถานที่ เช่น ทางลาด ที่จอดรถ ลิฟต์  ห้องน้ า และอื่นๆ โดยจะ
แบ่งเป็นระดับของความเหมาะสมจากมากไปน้อย ต าแหน่งที่ตั้ง 
แผนที่การเดินทาง และข้อมูลการรีวิวสถานที่ เพื่อให้ผู้ใช้วีลแชร์
สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อตัดสินใจวางแผนการเดินทางเพื่อท า
กิจกรรมนอกบ้านได้อย่างสะดวก สามารถขอดูข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้วีลแชร์ การสร้างอีเว้นท์เพื่อนัด
พบปะสังสรรค์ เพื่อให้ผู้ที่ใช้วีลแชร์ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมาก
ข้ึน 

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันวีลแชร์ท่องเที่ยวทั่วเชียงราย
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันวีลแชร์
ท่องเที่ยวทั่วเชียงราย 

3. แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันวีลแชร์ท่องเที่ยวทั่วเชียงราย ผู้ศึกษา
ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้    
ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้ได้        
แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
3.1 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 
จากประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ได้แบ่งความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1) ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่
บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมี
ความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการ
เคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอัมพาต 
แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมี
ผลกระทบต่อการท างานมือ เท้า แขน ขา 

2) ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมี
ข้อจ ากัด      ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความ
บกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะใบหน้า ล าตัว และ
ภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
3.2 มุมมองและค่านิยมที่ควรจะตระหนักในการออกแบบ
ส าหรับผู้พิการ 
มุมมองและการตอบสนองต่อผู้พิการในสังคมไทยยังคงมีความ
คลุมเคลือและอคติที่ต้องท าความเข้าใจอีกมาก บทสรุปจากการ
สัมมนาเรื่อง  “ความเสมอภาคคนพิการ จากเวทีสมัชชา
สังคมไทย” เมื่อวันที่  21-23 ตุลาคม 2549 ที่จัดขึ้น ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต มีประเด็นส าคัญ 2 
ประการ ดังนี้ 

1) ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการอุ้มชู
ไปสู่การท างานเพื่อเป็นการพัฒนาคนพิการ เป็นการปรับเปลี่ยน
มุมมอง ทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อผู้พิการ โดยส่วนใหญ่แล้ว 
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คนทั่วไปจะมีมุมมองต่อคนพิการว่าเป็นคนที่น่าสงสาร เป็นบุคคล
พิเศษ ที่ต้องดูแล อุ้มชูไปตลอด ไม่จ าเป็นต้องออกมาใช้ชีวิต
ภายนอก  ให้ล าบาก ซึ่งหมายความว่าผู้พิการจะต้องมีสถานที่
เฉพาะ ไม่มีสิทธิที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไป แต่แท้ที่จริงแล้วผู้
พิการเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง เพียงแค่ขาดความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย   ไปบางส่วน สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์พึงจะได้รับคน
พิการก็ต้องการเช่นกัน ผู้พิการไม่ได้ต้องการสิทธิพิเศษ ไม่
ต้องการสถานศึกษาพิเศษ ถ้าสถานศึกษานั้นมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้พิการ ไม่ต้องการขอลดค่าโดยสาร ถ้าระบบ
ขนส่งนั้นมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน ไม่ต้องการเงิน
สงเคราะห์ถ้าหากเปิดโอกาสให้ผู้พิการท างานอย่างทั่วถึง และสิ่ง
ส าคัญคือ ทุกๆ สถานที่นั้นจะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้คนพิการได้เข้าไปสู่สังคม ได้มีการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ การศึกษา อาชีพ การเข้าถึงข่าวสารสาระต่างๆ 
ได้ใช้ชีวิตอย่างที่มนุษย์ธรรมดาควรจะเป็น 

การเปลี่ยนกระบวนทัศน์การท างานจากการกุศลเป็น
การพัฒนาบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ภายใต้แนวคิดเชิงสังคม 
โดยศาสนาและการกุศลมีมุมมองว่าคนพิการเป็นเหยื่อของความ
บกพร่อง ความผิดพลาด บาปกรรม และเป็นผลประโยชน์ของ
การกุศล การท าทาน และการบริการอื่นๆ ผู้พิการมีภาพพจน์ที่
น่าสลดหดหู่ น่าสงสาร ทุกข์ทรมาณ และต้องการการสงเคราะห์ 
ขณะเดียวกันผู้พิการกลับพบว่าพวกเขามีทางเลือกไม่มากนัก 
ไม่มีคนให้ค าปรึกษา แนะน า และไม่มีอ านาจในการตัดสินใจว่า
ความช่วยเหลือแบบใดดีที่สุด การบริการต่างๆ ถูกออกแบบและ
จัดหาให้คนพิการโดยปราศจากการปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วม
ของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการมีอ านาจการตัดสินใจที่เหนือกว่า    
ผู้พิการ บางครั้งผู้ดูแลก็เป็นผู้ตัดสินใจแทน 

ดังนั้น เป็นเรื่องไม่ปกติที่ผู้พิการต้องอยู่ภายใต้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ และคนท าบุญท าทานเพื่อให้รางวัลกับชีวิต การ
บริจาคเกิดจากความมีเมตตาของผู้บริจาคซึ่งมาจากความคิดว่า
การบริจาคเป็นความประเสริฐ ผู้บริจาคตัดสินว่าผู้พิการไม่มีค่า 
ชีวิตมีแต่ความขมขื่น มองคนพิการในแง่ลบ ความช่วยเหลือ
อาจจะมาจากความปรารถนาดี ผู้พิการเป็นผู้ที่ต้องรอรับ หาก    
ผู้พิการต้องการความช่วยเหลือในระดับที่สูงขึ้น หรือต้องการ
เอาชนะอุปสรรคในชีวิต ก็จะถูกมองว่าเป็นคนก้าวร้าว รุนแรง 
อารมณ์แปรปรวน 

การใช้แนวคิดเชิงสังคมภายใต้สิทธิมนุษยชน ไม่ได้
หมายความว่ าต้องยกเลิกการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู
สมรรถภาพทุกชนิด หรือการช่วยเหลืออื่นๆ แต่แนวคิดนี้ต้องการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความช่วยเหลือซึ่งควรจะครอบคลุม
รายละเอียดวิถีการด าเนินชีวิตของผู้พิการในวงกว้าง เช่น   
ความรัก การศึกษา การจ้างงาน ความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม การเข้าถึงบริการต่างๆ อย่างเพียงพอและทัน
ต่อความต้องการ รวมถึงการบริการทางการแพทย์และความ
จ าเป็นในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งเป็นสิทธิ ทางเลือกต่างๆ   
ในการควบคุมวิถีการด าเนินชีวิตตนเอง 

2) ต้องมีนโยบายควบคุมและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้น ด้วยทรรศนะคติของคนในสังคมที่มองข้ามผู้พิการ 
มองไม่เห็นความสามารถและความจ าเป็นที่ผู้พิการต้องออกมาสู่
สังคม ต้องการมีประสบการณ์ต่างๆ และใช้ชีวิตประจ าวันเช่นคน
ปกติ สังคมจึงมองข้ามและไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องสิ่งอ านวย
ความสะดวก เพราะอาจคิดว่าเป็นการบดบังทัศนียภาพ สร้าง
แล้วไม่คุ้มถ้าผู้พิการไม่มาใช้ เป็นการสิ้นเปลือง เพิ่มภาระ ฯลฯ 
ด้วยความคิดเช่นนี้ จึงเป็นการปิดโอกาสความสามารถของ        
ผู้พิการให้จ าต้องอยู่แต่ในบ้าน ไม่ได้รับรู้ข่าวสาร ไม่ได้เรียน
หนังสือ ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ทั้งๆ ที่ก็มีการฝึก
อาชีพให้กับผู้พิการแล้ว สิ่งที่สังคมจัดเตรียมให้ผู้พิการดูเหมือน
จะไม่มีประโยชน์หรือแทบจะสูญเปล่าเลย เช่น  รัฐบาลสร้าง
สถานศึกษาพิเศษให้ผู้พิการ แต่สุดท้ายก็ออกไปท างานร่วมกับ
ผู้อื่นไม่ได้เพราะระบบขนส่งสาธารณะไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการ การเดินทางที่สะดวกส าหรับผู้พิการไทยใน
ปัจจุบันคือใช้บริการแท็กซี่ แต่ในความเป็นจริง เงินเดือนก็ไม่คุ้ม
กับค่าเดินทาง สุดท้ายผู้พิการก็ต้องอยู่กับบ้าน สิ่งอ านวยความ
สะดวกเป็นปัจจัยส าคัญที่สังคมมองข้าม สิ่งอ านวยความสะดวก
นั้นไม่ได้ใช้ส าหรับผู้พิการเท่านั้น อาทิ ทางลาด หรือลิฟท์ ยัง
อ านวยความสะดวกใหก้ับคนชรา เดก็ หรือสตรีมีครรภ์อีกด้วย 

จากทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว สามารถเห็นได้ถึงมุมมองที่
ยังผิดเพี้ยน และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการอยู่ร่วมกัน    
ในสังคมอย่างสมภาคภูมิในสังคมไทย หากจะมองหาตัวอย่างของ
เมืองที่อาจใช้เป็นกรณีศึกษาของชุมชนที่มีการพัฒนาที่ดีนั้น อาจ
ศึกษาได้จากเกาะไต้หวันที่แม้จะมีพื้นที่เล็กกว่าไทยราว 15 เท่า 
และประชากรประมาณ 23 ล้านคน แต่ไต้หวันได้ให้ความส าคัญ
กับผู้พิการที่มีเพียงร้อยละ 5 หรือประมาณ 1.4 ล้านคน ทางเดิน
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เท้าทุกหนทุกแห่งมีทางลาดส าหรับให้ผู้พิการ หรือผู้ใช้งานรถเข็น
อื่นๆ ที่ใช้รถเข็นสามารถขึ้นลงถนนและทางเดินเท้าได้อย่าง
สะดวก และยังมีทางเดินส าหรับคนตาบอดบนทางเท้าด้วย 
ห้องน้ าในส านักงานของรัฐ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าใหญ่ๆ มี
ห้องน้ าส าหรับผู้พิการใช้เก้าอี้เข็น ในลิฟต์ยังมีตัวอักษรเบรลล์  
อ านวยความสะดวกคนตาบอด ผู้ที่เดินทางไปไต้หวันอาจคิดว่า
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการเพิ่งมีในสมัยที่นายเฉิน สุ่ย 
เปียน เป็นประธานาธิบดี เพราะภรรยาของท่านเป็นผู้พิการ     
นั่งรถเข็น แต่ความจริงแล้วไต้หวันมีสวัสดิการส าหรับคนตาบอด
มานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยเฉพาะเมื่อมีการก่อตั้งมูลนิธิสวัสดิการ 
สังคมอีเดน เมื่อปี2525 โดยนางหลิว เซียะ นักเขียนหญิงหัวใจ
แกร่ง ที่ต้องนั่ง รถเข็นเพราะเป็นโรคไขข้ออักเสบ แต่ไม่ยอมแพ้
สภาพร่างกาย พยายามต่อสู้ เพื่อ ช่วยเหลือผู้พิการให้ได้รับ
สวัสดิการต่างๆ เช่น อบรมอาชีพ การจ้างงาน การดูแล ในระยะ
ยาว ทุกวันนี้ ผู้พิการในไต้หวันเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเอง
ได้อย่างสบายขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้ขึ้นรถโดยสารสาธารณะก็ได้ เพียง
แค่แสดงบัตรผู้พิการ ก็จะได้รับการดูแลอย่างดีและยังมีรถ
โดยสารสาธารณะส าหรับผู้พิการโดยเฉพาะ โดยมีรางเลื่อนยก
รถเข็นขึ้นรถและจะออกวิ่งตามเวลา ปัจจุบัน ผู้พิการในไต้หวัน 
พึงพอใจในสวัสดิการส าหรับผู้พิการมากถึงร้อยละ 60-70 
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน (บทคัดย่อ : 2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดทางการท่องเที่ยวและความตั้งใจในการเดินทาง 
ท่องเที่ยวของคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว และเพื่อเปรียบเทียบข้อจ ากัด และความตั้งใจในการ
ท่องเที่ยวของคนพิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยใช้ระเบียบวิธี วิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มประชากรในการวิจัย
ประกอบด้วย คนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว และ คน
พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 420 ตัวอย่าง 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา
ในการท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 วันต่อครั้ง และนิยมท่องเที่ยวไม่เกิน 3 
คน เมื่อพิจารณาเป็นรายปีพบว่า คนพิการเดินท่องเที่ยว 1-3 
ครั้งต่อปี และมักเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ พาหนะ
หลักที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวคือ รถยนต์ส่วนตัว และกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทะเลมากที่สุด ผล

การศึกษา แสดงว่า ข้อจ ากัดเชิงโครงสร้างเป็นอุปสรรคส าคัญ
ล าดับแรก    ในการท่องเที่ยว ต่อด้วยข้อจ ากัดส่วนบุคคลและ 
ข้อจ ากัดระหว่างบุคคลตามล าดับ นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่า 
คนพิการทั้งสองประเภทมีความตั้งใจในการท่องเที่ยวในระดับ
มาก 

1) แอปพลิเคชัน Wheel-go-round
แอปพลิเคชัน Wheel-go-round  สามารถใช้งานผ่านสมาร์ท
โฟน เริ่มต้นด้วยการเข้าระบบผู้ใช้งานเลือกโหมดหรือสถานที่ 
ที่ต้องการ เช่น ห้องน้ า ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ จากนั้นตัว
แอพพลิเคชั่นจะท าการประมวลผลแล้วแสดงออกมาเป็นแผนที่
เสมือน Google Map พร้อมทั้งมีสัญลักษณ์บอกถึงสถานที่นั้นๆ 
หากตัวสัญลักษณ์เป็นสีเขียวแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นสะดวกในการ
เข้าไปใช้งาน สีเหลืองแสดงว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ และสีแดง
คือไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ และสามารถกดเพื่อชมรูปภาพของ
สถานที่นั้นได้ แอปพลิเคชันตัวนี้ยังมีระบบประมวลผลด้วยกล้อง 
เปิดโหมดกล้องแล้วส่องไปรอบๆ ตัว หากมีสถานที่ที่เราต้องการ
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ก็จะแสดงภาพสัญลักษณ์ขึ้นมา แต่ใช้งาน
ได้แค่ระบบปฏิบัติการ Windows Phone เท่านั้น 

4. วิธีการด าเนินงานวิจัย
4.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การพัฒนาแอปพลิเคชันวีลแชร์ท่องเที่ยวทั่วเชียงราย มีขั้นตอน
การพัฒนาตามกระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System 
development Life Cycle : SDLC) ดังนี้ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
1.1 ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ ที่มี

ลักษณะการน าเสนอข้อมูลที่ใกล้เคียงกับแอปพลิเคชันที่ต้องการ
พัฒนา 

1.2 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการจัดสร้างอารยสถาปัตย์ที่
จ าเป็นเบื้องต้นส าหรับผู้ใช้วีลแชร์จากเว็ปไซต์เพื่อน ามาวิเคราะห์
หาข้อมูลที่จ าเป็นต่อความเป็นอยู่ของผู้ใช้วีลแชร์ 

1.3 รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโรงแรม ร้านอาหาร 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ส าคัญต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงราย 

1.4 ศึกษาเทคโนโลยีที่จะน ามาพัฒนาแอปพลิเคชันที่
ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

1.5 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน ด าเนินการสอบถาม
ผู้ใช้วีลแชร์และประชาชนทั่วไปที่ในครอบครัวมีผู้ใช้วีลแชร์ เพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการใช้งานข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ ข้อมูลการรีวิวสถานที่ ข้อมูลการให้คะแนนสถานที่ 
รวมถึงลักษณะของแอปพลิเคชันที่ต้องการ 

3. ออกแบบแอปพลิเคชัน ท าการออกแบบโครงสร้างการ
ท างานของแอปพลิเคชัน ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (User 
Interface) และออกแบบระบบฐานข้อมูล 

4. พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยใช้ Ionic Framework ร่วมกับ
ภาษา PHP และ JavaScript 

5. ทดสอบการใช้งานและปรับปรุงแก้ไข หลังจากพัฒนา
แอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ได้น าไปให้ผู้ใช้ทั่วไป จ านวน 5 คน 
ทดลองใช้งาน และน าข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข  
แอปพลิเคชันให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

6. จัดท าคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน
7. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เมื่อด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ได้น าแอปพลิเคชัน   
ไปแนะน าวิธีการใช้งานให้แก่ผู้ใช้วีลแชร์ จ านวน 10 คน และให้
ทดลองใช้งาน พร้อมตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ   
แอปพลิเคชัน  

8. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบ
และประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าค่าเฉลี่ยมาแปลผล ตามเกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
      ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 

ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด 

9. น าแอปพลิเคชันและคู่มือการใช้งานไปมอบให้คุณถาวร
สุวรรณวงค์ อุปนายกสมาคมสมาคมคนพิการอ าเภอแม่สาย เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
4.2 แผนภาพบริบท (Context Diagram)  
เป็นแผนภาพที่แสดงภาพรวมการท างานของแอปพลิเคชันที่มี
ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสดงถึงขอบเขตการ
ท างานของแอปพลิเคชัน ซึ่งแอปพลิเคชันวีลแชร์ ท่องเที่ยว     
ทั่วเชียงราย แบ่งผู้ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป 
สมาชิก และผู้ดูแลระบบ 

1. ผู้ใช้ทั่วไป เป็นผู้ที่สามารถอ่านข่าวสารส าหรับผู้ใช้วีลแชร์
ขอดูข้อมูลของสถานที่ที่อยู่บริเวณรอบๆ ต าแหน่งปัจจุบันของ
ตนเอง โดยจะแสดงรายชื่อสถานที่ต่างๆ บน Google Map และ
ให้ผู้ใช้กดที่ชื่อสถานที่ที่ต้องการขอดูรายละเอียด หรือจะระบุชื่อ
สถานที่เพื่อท าการค้นหาสถานที่เองก็ได้ สามารถให้แอปพลิเคชัน
แสดงเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ที่ค้นหาได้อีกด้วย อีกทั้ง
สามารถขอดูรายละเอียดของอีเว้นท์และรายชื่อผู้เข้าร่วมอีเว้นท์ 
รวมถึงขอดูข้อมูลการรีวิวสถานที่ รูปภาพ รายละเอียดการรีวิว 
และคอมเม้นต์ต่างๆ ได้ 

2. สมาชิก เป็นผู้ที่สามารถให้คะแนนความพึงพอใจของ
สถานที่ สร้างอีเว้นท์เพื่อนัดพบปะสังสรรค์หรือขอเข้าร่วมอีเว้นท์
ที่ผู้อื่นสร้างไว้ ขอดูรายละเอียดการแนะน าเกี่ยวกับการเดินทาง 
การเตรียมตัว เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ที่นัดหมาย แนะน า
สถานที่ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบไปตรวจสอบและหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อน ามาป้อนเข้าสู่ระบบ เขียนการรีวิวสถานที่ รวมถึง
การคอมเม้นต์การรีวิวของสมาชิกรายอื่น 

3. ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่ท าหน้าที่น าเข้า ดูแล และจัดการ
ข้อมูลต่างๆ ของแอปพลิเคชัน 

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
4.3 Data Flow Diagram Level1 
เป็นแผนภาพที่แสดงการไหลของข้อมูลและการประมวลผลต่างๆ 
ภายในแอปพลิเคชันที่สัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้ เพื่อช่วยให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน 

931



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

ภาพที่ 2  Data Flow Diagram Level 1 
4.3 ผลการด าเนินงาน 
ผลการออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ ใช้กับระบบ  (User 
Interface) ของแอปพลิเคชันวีลแชร์ท่องเที่ยวทั่วเชียงราย 
มีดังนี้ 

ภาพที่ 3 หน้าเมนูหลักของแอปพลิเคชัน 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างแสดงป๊อปอัพข้อมูลสถานที่ 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าแสดงข้อมูลสถานที่ 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าการให้คะแนนและรีววิ 

ภาพที่ 7  ตัวอย่างหน้าแสดงข่าวสาร 
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างหน้าแนะน าสถานที่ 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างหน้าแสดงรายการอีเว้นท ์

ภาพที่ 10  ตัวอย่างส่วนหน้าแสดงข้อมูลอีเว้นท ์

ภาพที่ 11 ตัวอย่างหน้าแสดงข้อมูลผู้ใช้ 

5. ผลการวิจัย
ผลการประ เมิ นความพึ งพอ ใจ ด้ านการออกแบบและ
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันวีลแชร์ท่องเที่ยวทั่วเชียงราย จาก
ผู้ใช้วีลแชร์ จ านวน 10 คน ผลปรากฏดังนี้   

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
รายการประเมิน x S.D. การแปลผล 

1. ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน 3.80 0.49 มาก 
2. ใช้สัญลักษณ์และรูปภาพ

ที่เข้าใจได้ง่าย เป็น
มาตรฐาน

4.40 0.64 มาก 

3. ขนาดและรูปแบบ
ตัวอักษร อ่านง่ายและ
ชัดเจน

4.00 0.00 มาก 

4. ข้อมูลมีความทันสมัย 4.40 0.64 มาก 
5. แสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 3.60 0.40 มาก 
6. ข้อมูลต่างๆ สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
4.20 0.71 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.06 0.48 มาก 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบ
และประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันวีลแชร์ท่องเที่ยว ทั่วเชียงราย 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.06, S.D.=0.48)   เมื่อพิจารณา
แต่ละรายการ  พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่ สุดคือ ใช้
สัญลักษณ์และรูปภาพที่เข้าใจได้ง่าย เป็นมาตรฐาน และข้อมูลมี

ความทันสมัย ( x =4.40, S.D.=0.64) รองลงมาคือ ข้อมูลต่างๆ 
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สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ( x =4.20, S.D.=0.71) และ
รายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุดคือ แสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว      
( x =3.60, S.D.=0.40) 

6. สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันวีลแชร์ท่องเที่ยวทั่วเชียงรายและ
ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชัน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. แอปพลิเคชันวีลแชร์ท่องเที่ยวทั่วเชียงราย สามารถ
ท างานบนสมาร์ทโฟน ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ ANDROID ตั้งแต่ 
VERSION 4.4 ขึ้นไป รองรับการท างานบนหน้าจอหลายขนาด 
แบ่งผู้ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป สมาชิก และ
ผู้ดูแลระบบ  

1.1 ผู้ใช้ทั่วไป เป็นผู้ที่สามารถอ่านข่าวสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้วีลแชร์ ขอดูข้อมูลของสถานที่ที่อยู่บริเวณรอบๆ 
ต าแหน่งปัจจุบันของตนเอง โดยเลือกชื่อสถานที่ที่ต้องการผ่าน 
Google Map หรือระบุชื่อสถานที่ที่ต้องการค้นหา ให้แสดง
เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ที่ต้องการ ขอดูรายละเอียดของ
อีเว้นท์และรายชื่อผู้เข้าร่วมอีเว้นท์ รวมถึงขอดูข้อมูลการรีวิว
สถานที่ รูปภาพ รายละเอียดการรีวิว และคอมเม้นต์ต่างๆ ได้ 

1.2 สมาชิก เป็นผู้ที่สามารถให้คะแนนความพึงพอใจ
ของสถานที่ สร้างอีเว้นท์เพื่อนัดพบปะสังสรรค์หรือขอเข้าร่วม    
อีเว้นท์ที่ผู้อื่นสร้างไว้ ขอดูรายละเอียดการแนะน าเกี่ยวกับการ
เดินทาง การเตรียมตัว เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ที่นัดหมาย 
แนะน าสถานที่ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบไปตรวจสอบและหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน ามาป้อนเข้าสู่ระบบ เขียนการรีวิวสถานที่ 
รวมถึงการคอมเม้นต์การรีวิวของสมาชิกรายอื่น 

1.3 ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลและจัดการข้อมูล
ต่างๆ ของแอปพลิเคชัน 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบและ
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันวีลแชร์ท่องเที่ยวทั่วเชียงราย 
ในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก 

7. ข้อเสนอแนะ
แอปพลิเคชันวีลแชร์ท่องเที่ยวทั่วเชียงราย ได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ ใช้งานแล้ว แต่อาจจะมีการท างาน
บางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ จึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ควรพัฒนาให้สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ
อื่นๆ เช่น IOS เป็นต้น 

2. ควรพัฒนาให้สามารถการค้นหาสถานที่โดยระบุ
ต าบล และอ าเภอที่แสดงบนแผนที่ของ GOOGLE MAP 

3. ควรปรับปรุงด้านความเร็วในการแสดงผลข้อมูล
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ระบบประมูลสินค้าออนไลน์ 
Electronic Auction 

*ณัฐกานต์  กลิ่นแจ้ง 1และ เสกศักดิ์ ปราบพาลา2

1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

2สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

บทคัดย่อ 
“ระบบประมูลสินค้าออนไลน์”จัดท าขึ้นโดยมีปัญหาของระบบ
ประมูลสินค้าออนไลน์คือการพัฒนาระบบสินค้าออนไลน์ พบ
ปัญหา หลายอย่างเนื่องจากผู้จัดท าขาดประสบการณ์ในการท า
เว็บไซด์และส่วนของรูปแบบการประมูลสินค้า  

วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้น าแนวคิดของระบบ ธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มาประยุกต์ใช้กับการ
ประมูลสินค้า เพื่อที่จะได้ครอบคลุมธุรกิจเชิงพาณิชย์ ในทุกด้าน 
โดยทั้งผู้เปิดประมูล และผู้เข้าร่วมการประมูล สามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางระบบ Internetวิธีการด าเนินงาน 
“ระบบประมูลสินค้าออนไลน์” นี้จะต้องด าเนินการศึกษาเนื้อหา
ในด้านระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)ศึกษา
การเขียนโปรแกรม ศึกษาระบบฐานข้อมูลและท าการออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลของระบบ ประมูลสินค้าออนไลน์ทั้งหมด แล้วจึง
ทดสอบการทางานของระบบ ประมูลสินค้าออนไลน์ทั้งหมดเพื่อ
หาข้อผิดพลาดที่จะต้องทาการปรับปรุงแก้ไขระบบประมูลสินค้า
ออนไลน์  วิธีการด าเนินงานคือ  1.การเก็บรวบรวมข้อมูล             
2 ขั้นตอนการสร้างหน้าที่ 

ค ำส ำคัญ : E-Auction ระบบประมูล ประมูลสินค้า ประมูล
ออนไลน์ 

ABSTRACT 

"Online auction system" has been created with the 
problem of online auction system is the development 
of online product system. 
      Objective To present the concept of E-
Commerce system, application for auctioning goods for 
commercial and commercial purposes. Anytime, 
anywhere. Internet system. How to operate. This 
"online auction system" must conduct a study of the 
content of electronic commerce business systems. (E-
Commerce) Study programming Study the database 
system and design the database system of the system. 
Online auction of all products And then test the 
operation of the system Online auction of all products 
in order to find errors that need to be improved. Online 
auction system Method of operation is 1  Data 
collection 2 steps to creating a duty 

Keywords: E-Auction, auction system, auction, online 
auction 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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1. บทน า
โครงงาน ระบบประมูลสินค้าออนไลน์ นี้เป็นโครงงานที่ได้น า
แนวคิดของระบบ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
มาประยุกต์ใช้กับการประมูลสินค้า เพื่อที่จะได้ครอบคลุมธุรกิจ
เชิงพาณิชย์ในทุกด้าน โดยทั้งผู้เปิดประมูล และผู้เข้าร่วมการ
ประมูล สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

      โครงงานระบบ ประมูลสินค้าออนไลน์ เป็นระบบที่
สามารถท างานได้บนWeb Based Application ซึ่งประกอบด้วย
ขอบเขตการท างาน ดังนี้ 

1.1 ระบบสมัครสมาชิก 
1) สามารถสมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบสมาชิกและแก้ไขข้อมูล

ส่วนตัวได้ 
2) มีระบบส่ง Email แจ้งข่าวสารไปยังสมาชิก
3) มีการจัดระดับความน่าเชื่อถือของสมาชิก
4) สามารถเก็บข้อมูลการใช้งานระบบของสมาชิกได้
1.2 ระบบประมูลสินค้า 
1) มีแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลสินค้าเพื่อเปิดประมูล
2) มีเวลานับถอยหลังในขณะท าการประมูล
3) มีหน้าต่างสนทนาในห้องประมูล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการ

ประมูล และผู้เปิดประมูล 
สามารถคุยกันได้ 
4) สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในฐานข้อมูล MySQL ได้
5) สามารถแจ้งผลการประมูล รายละเอียดการช าระค่าสินค้า

ไปยัง Email ได้ 
6) สามารถเก็บผลการประมูลเข้าสู่ประวัติการประมูลของ

สมาชิกได้ 
1.3 ระบบฝากขายสินค้า 
1) มีแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลสินค้าเพื่อท าการฝากขาย

สินค้า 
2) สามารถก าหนดระยะเวลาที่ให้สินค้าอยู่ในระบบ
3) มีระบบแสดงความคิดเห็น ในสินค้าที่ฝากขาย
4) สามารถแจ้งไปยังผู้ฝากขาย ผ่าน Email ได้เมื่อมีผู้สนใจ

ซื้อสินค้า 
1.4 ระบบกระดานถามตอบ 
1) เพื่อให้สมาชิกเข้ามาสอบถามปัญหาการใช้งานระบบ
2) สมาชิกสามารถตั้งกระทู้ในกระดานถามตอบได้

3) สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นในกระดานถามตอบได้

2 วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาระบบ E-Auction
2.เพื่อให้การจัดประมูลมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3.เพื่อนาความรู้ที่ได้ในการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
พัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่นของระบบประมูลต่อไป 
4.เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกสามารถเปิดประมูลและเข้าร่วมการ
ประมูลได้ 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
ระบบประมูลสินค้าออนไลน์มีการรวบรวมผู้ขายและผู้ซื้อทั่วโลก
มาท าการประมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถน าสินค้าทุก
ชนิดมาประกาศขาย   ไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือสอง  ของสะสม ของ
หายาก  เพื่อความสะดวก สะดวก ประหยัดเวลาอีกด้วย  

 ขั้นตอนการท างานของระบบประมูลสินค้าออนไลน์  
มี ดังนี ้

1) โมเดลความสัมพันธ์ของระบบสมาชิก

ภาพที่ 4.1.2.1 ความสัมพันธ์ของระบบสมาชิก 

2) โมเดลความสัมพันธ์ของระบบประมูลสินค้า

ภาพที่b4.1.2.2 ความสัมพันธ์ของระบบประมูลสินค้า 
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3) โมเดลความสัมพันธ์ของระบบฝากขายสินค้า

ภาพที่ 4.1.2.3 ความสัมพันธ์ของระบบฝากขายสินค้า 

หน้าที ่ เพจที่เกี่ยวข้อง 
สมัครสมาชิก register_form.php,register.php 
เปิดใช้บัญชี activate.php 
ลืมรหัสผ่าน orgot_passwort_form.php, 

forgot_password.php 
ลงชื่อเข้าใช้ login_form.php, login.php 
เปลี่ยนรหัสผ่าน change_password_form.php, 

change_password.php 
เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล
ส่วนตัว 

change_profile_form.php, 
change_profile.php 

ตารางที่ 4.1 การสร้างส่วนของระบบสมาชิก 
4.2.2 การสร้างระบบประมูลสินค้าออนไลน์ 
ระบบประมูลสินค้าเป็นระบบที่เปิดให้สมาชิกเข้ามาประมูลสินค้า
กันภายในระบบซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ 
หน้าที ่ เพจที่เกี่ยวข้อง 
หน้าหลักประมูลสินค้า ndex_auction.php 
เปิดประมูล post_form.php, 

post_auctioncomplet.php 
แสดงสินค้าประมูล auction.php 
รายละเอียดสินค้าประมูล auction_show.php 
แก้ไขสินค้าประมูล change_auction_form.php, 

change_auction.php 
ลบการประมูล del_auction_form.php,del_a

uction.php 
ตารางที่4.2 การสร้างระบบประมูลสินค้าออนไลน์ 

4.2.3การสร้างระบบฝากขายสินค้าเป็นระบบที่เปิดให้สมาชิกน า
สินค้ามาฝากขายกับทางเว็บซึ่งสมาชิกเท่านั้นที่จะมีสิทธิในการ
ฝากขายสินค้าส่วนผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเปิดดูเพื่อหาสินค้าที่
ต้องการและติดต่อไปยังสมาชิกที่โพสต์ฝากขายสินค้าโดยตรง 

หน้าที ่ เพจที่เกี่ยวข้อง 
แสดงสินค้าที่ฝากขาย PRODUCT_SHOW.PHP 
โพสต์สินค้าฝากขาย POST_SELL.PHP, 

ADD_SELL.PHP 
แสดงรายละเอียดสินค้า
ฝากขาย 

PRODUCT_SELL.PHP 

แก้ไขข้อมูลสินค้าฝาก
ขาย 

EDIT_PRODUCT.PHP,EDIT_SA
VE.PHP, 
CHECK_PASSWORD.PHP 

ลบข้อมูลสินค้าฝากขาย DELETE_PRODUCT.PHP,PASS
_DELETE.PHP 

              ตารางที่4.3 การสร้างระบบฝากขายสนิค้า 

5. ผลการด าเนินงาน
ระบบประมูลสินค้าออนไลน์ ส าหรับผู้ดูแลระบบมีการด าเนินงาน
ดังนี้ 
    5.1 การเข้าสู่ระบบ LOGIN 

      ภาพที่ 5.1 หน้า Login ของระบบประมูลสินค้าออนไลน์ 
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  5.2 ตั้งค่าเปลี่ยนรหัสผ่านยืนยัน 

ภาพที่ 5.2 หน้า เปลี่ยนรหัสผ่านของระบบ 

  5.3 ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว 

ภาพที่ 5.3  ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว 

5.4 หน้าเปิดประมูลสินค้า 

ภาพที่5.4  หน้าเปิดประมูลสินค้า 

5.5 การสร้างหมวดหมู่สินค้า 

ภาพที่ 5.5  การสร้างหมวดหมู่สินค้า 
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5.6 หน้าแสดงข้อมูลสินค้า 

ภาพที่ 5.6  หน้าแสดงข้อมูลสินค้า 

5.7 หน้าฝากขายสินค้า 

ภาพที่5.7 หน้าฝากขายสินค้า 

6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ระบบนี้จัดท าขึ้นเพื่อที่ต้องการรวบรวมผู้ซื้อ และผู้ขายทั่วโลกให้
มาท าการประมูลซื้อขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
สามารถนาสินค้าทุกชนิดมาประกาศขายได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า
ใหม่ สินค้ามือสอง สินค้าหายาก หรือของสะสม เป็นต้น (ยกเว้น
การขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย)จุดเด่นของระบบประมูลสินค้า
ออนไลน์ คือ มีความสะดวก ประหยัดเวลา เพราะสามารถเลือก
ซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และค้นหาสินค้าที่ต้องการได้อย่าง

ง่ายดาย นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างจุดเปลี่ยนในเรื่องของราคาสินค้า 
ซึ่งผู้ซื้อ และผู้ขายสามารถซื้อขายสินค้านั้นๆ ได้ในราคาที่ทั้ง 2 
ฝ่ายพึงพอใจโดยจัดท าอยู่ภายใต้พื้นฐานของ Web 2.0 มีการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะท าให้การใช้งานสะดวกมากขึ้น 
6.1 สรุปผลโครงงาน 
จากการท างานสามารถสรุปผลของงานได้ดังนี้ 

6.1.1 ทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ มีการยืนยันการ
สมัครสมาชิกผ่านอีเมล์และเมื่อยืนยันแล้วสามารถล็อกอินเข้าสู่
ระบบสมาชิกได้ 

6.1.2 สมาชิกสามารถเปิดประมูลค้นหาการ ประมูล เข้าร่วม
การประมูลลบและแก้ไขการประมูลของตนเองได้ 

6.1.3 สมาชิกสามารถ น าสินค้ามาฝากขาย ค้นหาสินค้า ลบ 
และแก้ไขสินค้าฝากขายของตนเองได้ 

6.1.4 สมาชิกสามารถเขียนบทความ ค้นหาบทความ อ่าน
บทความ ลบ และแก้ไขบทความ 

ของตนเองได้ 
6.1.5 สมาชิกสามารถตั้งกระทู้ และโพสต์แสดงความคิดเห็น

บนกระทู้ ในเว็บบอร์ดได้ 
6.1.6 ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ ลบและระงับการใช้งาน 

สมาชิกทั้งหมดได้ 
6.1.7 ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ ลบและระงับการ

ประมูล ได้ 
6.1.8 ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ ลบและระงับสินค้าฝาก

ขายได้ 
6.1.9 ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ ลบและแก้ไขบทความ

ได้ 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
กรณีที่ต้องการพัฒนาระบบประมูลสินค้าออนไลน์ ต่อนั้นสิ่งที่
สามารถสามารถท าการพัฒนาได้แก่ 

6.2.1 การท าระบบความปลอดภัยของเว็บ HTTPS เพื่อที่จะ
ท าให้การส่งถ่ายข้อมูลปลอดภัยมากขึ้น โดยใช้โปรโตคอล SSL 
(Secure Socket Layer) ในการรับส่ง 

5.2.2 การเพิ่มช่องทางการทางธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะ
เป็น ระบบ PayPal, True moneyหรือการหักบัตรเครดิต 
6.3 อุปสรรคในการท างาน 
ในการจัดทางระบบประมูลสินค้าออนไลน์นั้นมีปัญหาและ
อุปสรรคในการท างานคือเมื่อท าการเขียนโปรแกรมไปแล้วท า
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การอัพโหลดไฟล์ทั้งหมดไปยัง Server เกิด Bug จ านวนมาก 
เนื่องจากขณะเขียนโปรแกรมใช้ Server จ าลอง เมื่อใช้ Server 
จริงจึงท าให้ฟังก์ชั่นบางอย่างทางานผิดเพี้ยนต้องใช้เวลานานจึง
จะแก้ปัญหาได้จนใช้งานได้ปกติ 
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แชทบอทสอบถามข้อมูลบริการรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร  
A Chatbot for Naresuan University’s Bus Service Inquiries 

 
 ปรียารัตน์ กุลจู1 และ *ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล1 

 
1ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 

Emails: preeyaratk59@email.nu.ac.th, duangduenr@nu.ac.th 
 
 

บทคัดย่อ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดตั้งโครงการขนส่งมวลชนโดยมีรถไฟฟ้า
ให้บริการทั้งหมด 16 คันเพื่อให้บริการแก่ นิสิต อาจารย์ และ
บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย  และเพื่อรณรงค์การรักษา
สิ่งแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อย่างไรก็ตามการใช้
บริการรถไฟฟ้านั้นก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากปัจจัยหลาย
อย่างด้วยกัน อาทิ นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากร ไม่สามารถระบุได้
ว่ารถไฟฟ้าคันต่อไปที่ตนเองจะต้องขึ้นนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่  เพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าวบทความนี้น าเสนอการพัฒนาแชทบอท
สอบถามข้อมูลบริการรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่
สามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งาน
หลัก ๆ ได้แก่ การตรวจสอบต าแหน่งปัจจุบันของรถไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร การตรวจสอบเส้นทางเดินรถไฟฟ้า สถานี
ต้นทางและสถานีปลายทางในการเดินทาง การค้นหาสถานที่
ส าคัญภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อระบุต าแหน่งของสถานที่
ใกล้เคียง และสุดท้ายการตรวจสอบรถไฟฟ้าคันที่ใกล้ที่สุดภายใน
ระยะ 500 เมตรจากต าแหน่งผู้ใช้งาน พร้อมทั้งบอกเวลาที่
รถไฟฟ้าจะมาถึงยังผู้ใช้ งานวิจัยนี้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา 
ได้แก่ LINE Messaging API ส าหรับเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างแช
ทบอทที่ พัฒนากับผู้ ใ ช้ ง าน  Cloud function for Firebase 
ส าหรับจ าลองเซิร์ฟเวอร์ และพัฒนาโปรแกรมแชทบอทและเว็บ
แอปพลิเคชันนี้ด้วย Node.js จากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานตัวอย่าง จ านวน 35 คน พบว่า มีผลประเมินความพึง
พอใจจากผู้ใช้งานระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.34 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 

ค ำส ำคัญ: แชทบอท, ไลน์, ระบุพิกัดต าแหน่งแบบเรียลไทม์,   
เว็บเซอร์วิส 

ABSTRACT 
Naresuan University has established a public 
transportation project with 16 electrical buses to serve 
students, professors, and personnel within the 
university and also to promote an environmental 
campaign to become a green university. However, these 
NU buses are still not very popular among the target 
riders. One of reasons is an uncertainty of the NU bus’s 
arrival. To solve such a problem, this project developed 
a chatbot for querying the information of NU buses. The 
main features of the NU Bus chatbot are exploring the 
current location of each NU bus, querying bus routes, 
searching for bus stops, buildings, and landmarks in 
Naresuan University, and finding the nearest bus within 
500 meters from user's current location and informing 
the estimated time of the arrival bus. The project 
utilized the following technologies: LINE Messaging API 
for connecting between the chatbot and users, Cloud 
function for Firebase for developing the chatbot and 
hosting web applications and web services, and Node.js 
for developing the program. The chatbot connects to 
the target users via the LINE application, which is 
available on both Android and iOS operating systems. 
The satisfaction of the chatbot usage was evaluated by 
35 sample users. The results showed that the users 
satisfied the design and usage of the NU Bus chatbot at 
the highest level with an average score of 4.34 and a 
standard deviation of 0.70. 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)                                ………………… 
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1. บทน า 
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดตั้งโครงการขนส่งมวลชน โดยอยู่ใน
ส่วนของหน่วยงาน กองอาคารสถานที่ โครงการขนส่งมวลชน 
เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีจุดประสงค์
ให้บริการ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวร  และ เพื่ อรณรงค์การรักษาสิ่ งแวดล้อม  ให้ เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดซื้อรถไฟฟ้า 
จ านวน 16 คัน เป็นรถโดยสารขนาด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยระบบ
ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาดบรรทุกผู้โดยสาร จ านวนประมาณ 30 
ที่นั่ง เพื่อให้บริการนิสิต อาจารย์และบุคลากร ซึ่งส่งผลให้เกิด
มลพิษน้อย ลดการเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย ลดมลพิษ
ทางด้านเสียง และมลพิษในอากาศ [1] อย่างไรก็ตาม การใช้
บริการรถไฟฟ้านั้นก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากปัจจัยหลาย
อย่างด้วยกัน อาทิ นิสิต อาจารย์ หรือบุคลากร ไม่สามารถระบุได้
ว่ารถไฟฟ้าคันต่อไปที่ตนเองจะต้องขึ้นนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่  และ
การยืนรอรถไฟฟ้าในวันที่อากาศร้อน ท าให้นิสิตหรือบุคลากร
ไม่ได้รับความสะดวกสบาย 

 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวและพบว่า พศธร สีทอง 
[2] ได้พัฒนาแอปพลิเคชันระบบตรวจสอบต าแหน่งและสถานะ
ของรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถดูต าแหน่งรถไฟฟ้าแบบ
เรียลไทม์ได้  โดยได้มีการติดตั้ง  NodeMCU ซึ่งมีอุปกรณ์รับ
สัญญาณ GPS ที่สามารถใช้บอกต าแหน่งของรถไฟฟ้า และติดตั้ง 
Proximity Sensor บริเวณประตูขึ้น-ลงรถไฟฟ้าเพื่อเก็บข้อมูล
จ านวนคนขึ้นลง  อีกหนึ่งงานวิจัยคือ ระบบป้ายรถไฟฟ้าอัจฉริยะ
บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อตรวจสอบเวลา
ของรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร [3]  แอปพลิเคชันนี้สามารถ
ตรวจสอบเวลาและค านวณเวลาของรถไฟฟ้าที่ก าลังมาถึง
ต าแหน่งป้ายรถไฟฟ้าได้ ทั้งนี้สองแอปพลิเคชันดังกล่าวมีการ
น าไปทดสอบและประเมินการใช้งานจากนิสิตซึ่งได้ผลอยู่ในระดับ
ดีถึงดีเยี่ยมแต่ปัจจุบันแอปพลิเคชันทั้งสองนี้ไม่ได้ถูกน าไปใช้งาน
จริงภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชัน
ต้นแบบและไม่ได้ท าการปล่อยให้ใช้บริการบน Google Play ท า

ให้นิสิต หรือบุคลากร ไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้
งานได้ 

 อย่างไรก็ตามทางผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันผู้คนส่วน
ใหญ่มีการสื่อสารกันทางออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ การแชท 
(Chat) เกือบตลอดเวลาผ่านโปรแกรมต่าง  ๆ อาทิ  Line, 
Facebook Messages แ ล ะ  Direct Message เ พื่ อ สนทนา 
แลกเปลี่ยนความคิด หรือแม้กระทั้งซื้อ-ขายสินค้าต่าง ๆ อีกทั้ง
เทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและดึงดูด
ผู้ ใ ช้ ง าน เป็ นอย่ า งมาก  โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง เทค โน โลยี
ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence) หรือ AI ที่สามารถ
น ามาใช้งานร่วมกับการแชทได้ และเมื่อมีการท างานร่วมกัน
ระหว่าง AI กับการแชท กระบวนการนี้จะถูกเรียกว่า แชทบอท 
(Chatbot) แชทบอท คือ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วย
สนทนาแทนมนุษย์ ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบสื่อสารกับมนุษย์ผ่าน
ทางเสียงหรือข้อความได้ในหัวข้อที่ก าหนดเอาไว้  สามารถใช้ 
เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพื่อท าให้แชทบอทที่พัฒนานั้นมีความ
เป็นมนุษย์และสามารถตอบค าถาม หรือสนทนาได้อย่างตรง
ประเด็นและผิดพลาดน้อยที่สุด ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าแชทบอท 
สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมปัจจุบันได้  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าแชทบอทเข้ามาใช้พัฒนาระบบตอบ
ค าถามข้อมูลการให้บริการรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยนเรศวร
อัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยผู้ใช้สามารถสอบถามว่า
เมื่อไหร่ที่รถไฟฟ้าจะมาถึงผู้ใช้แบบเรียลไทม์ ซึ่งผู้ใช้จะได้ค าตอบ
เป็นเวลาที่รถไฟฟ้าคันที่ใกล้ที่สุดที่จะมาถึง พร้อมบอกต าแหน่ง
ปัจจุบันของรถไฟฟ้าในรูปแบบแผนที่ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกสบายในการวางแผนการเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งท าให้นิสิต อาจารย ์และบุคลากร หันมาสนใจ
ใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น  

 
2. วิธีการศึกษาและเครื่องมือที่ใช้ 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน
การใช้งานระบบประกอบด้วย นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจ านวน 
30 คน และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 5 คน รวม
ทั้งสิ้น 35 คน โดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญ 
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการท าวิจัยแชทบอทสอบถามข้อมูลบริการ
รถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรมีดังนี้  
 - Line Messaging API ใช้ ในการเชื่ อมต่อระหว่ า ง
ผู้ ใ ช้ ง าน  Line Application กับแชทบอทรถไฟฟ้ าภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้แชทบอทสามารถท างานร่วมกับ
ผู้ใช้งานได้ 
 - Node.js ใช้ในการพัฒนาแชทบอทสอบถามเวลาเดิน
รถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรและเว็บแอปพลิเคชันแสดง
แผนที่ 
 - Cloud Functions for Firebase ใช้ส าหรับจ าลอง
เครื่องเซิร์ฟเวอร ์
 - LINE Front-End Framework (LIFF) ใช้ ในการน า
เว็บแอปพลิเคชัน 
 ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งาน 
แชทบอทสอบถามข้อมูลบริการรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยแบ่งค าถามออกเป็นสองส่วน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ใช้งาน และตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
บริการ NUBUS Chatbot  
 

3.  วิธีการศึกษา 
3.1 การด าเนินงานวิจัย 
      งานวิจัยได้ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
            1. ศึกษารวบรวมข้อมูล ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. ศึกษาการท างานของแชทบอท 
 3. ศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแชทบอท 
 4. ศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 5. ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมแชทบอท 
 6. ศึกษาโปรแกรม Node.js เพื่อพัฒนาเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
(Web Server) 
 7. วิเคราะห์ออกแบบแชทบอทและเว็บแอปพลิเคชัน 
ซึ่งได้สถาปัตยกรรมของระบบ โดยผู้ใช้งานเพียงแค่มีแอปพลิเค
ชันไลน์ก็สามารถใช้งานแชทบอทนี้ได้ โดยในส่วนของแชทบอท
นั้น เขียนเซิร์ฟเวอร์ด้วย Node.js และเรียกใช้เว็บแอปพลิเคชัน 
ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันได้มีการเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิสที่มีข้อมูล
ต าแหน่งรถไฟฟ้าเรียลไทม์จากระบบ RTK และ เรียกใช้บริการ

แผนที่จาก leaflet โดยผู้ใช้งานสามารถสนทนาตอบโต้กับแช
ทบอทได้ ผ่ าน  Line Messaging API แสดงดั งภาพ  1 และ 
สถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยใช้ Cloud Function 
for Firebase ในการจ าลองเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชัน
สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องรันผ่าน Node.js แสดงดังภาพ 2 
 

 
 

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบ 

 
ภาพที่ 2 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน 

 

 8. ท าการออกแบบแชทบอทและเว็บแอปพลิเคชัน  
ภายในเว็บแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้มีการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสที่มีการ
ดึงข้อมูลจากระบบ RTK Control Centre โดยผ่านการขอ API 
Key และมีการเรียกใช้บริการแผนที่จาก Leaflet  ในส่วนการ
ออกแบบหน้าแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าแอปพลิเคชัน
ของแชทบอทสอบข้อมูลรถไฟฟ้า เมื่อผู้ใช้ส่งค าทักทายหาบอท 
บอทจะท าการตอบกลับมาเป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้น หากผู้ใช้
ต้องการทราบว่ารถไฟฟ้าคันใดที่ใกล้ผู้ใช้มากที่สุด ให้ผู้ใช้ส่งพิกัด
ต าแหน่งปัจจุบัน (Location) ของผู้ใช้ จากนั้นบอทจะท าการส่ง
แผนที่ของรถไฟฟ้าคันที่ใกล้ที่สุดกลับส่งมาให้ผู้ใช้  ท าให้ผู้ใช้
สามารถดูได้ว่ารถไฟฟ้าคันที่ใกล้ที่สุดอยู่จุดใดระหว่างที่ผู้ใช้เดิน
ไป ณ ป้ายรอรถไฟฟ้าหรือขณะที่ผู้ใช้อยู่ที่ป้ายรถไฟฟ้าแล้ว   
 บริการเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยวางแผนเพื่อพัฒนา
ได้แก่ 
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 - แผนที่ต าแหน่งปัจจุบันของรถไฟฟ้าทุกคัน  
 - แผนที่รถไฟฟ้าคันที่ใกล้ต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้มาก
ที่สุด ภายในรัศมี 500 เมตร พร้อมประมาณเวลาที่รถจะมาถึงยัง
ผู้ใช้  
 - แผนที่แสดงต าแหน่งจุดรอรถไฟฟ้า (Bus stops) 
 - แผนที่แสดงสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาจุดจอดรถ
ที่ใกล้ที่สุดทีผู่้ใช้ควรจะขึ้นหรือลงรถ 
3.2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      3.2.1 ข้อมูลต าแหน่งรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรแบบ
เรียลไทม์ 
 ระบบเรียลไทม์ (Real-time) คือระบบที่สามารถให้การ
ตอบสนองได้อย่างทันทีทันใดเมื่อได้รับข้อมูลใหม่เข้ามาและ
ระบบเรียลไทม์นั้นจะช่วยลดเวลาในการประมวลผล ท าให้ใช้เวลา
ในการประมวลผลน้อยท่ีสุด  
 การระบุพิกัดต าแหน่งรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาศัยอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมระบบจีเอ็นเอสเอสแบบจลน์
ต้ นทุ น ต่ า  ( low-cost GNSS RTK) [4] ใ ช้ ชื่ อ ว่ า  พั น ธุ์ ไ ท ย 
(PANTAI)  ซึ่งเป็นผลงานของโครงการวิจัย [5] อุปกรณ์พันธุ์ไทย
มีความสามารถในการระบุต าแหน่งพิกัดที่มีความถูกต้องในระดับ
เซนติเมตรแต่ราคาถูกกว่าอุปกรณ์ท้องตลาดในระดับเดียวกัน 
และยังสามารถควบคุมและตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ได้
จากระยะไกลผ่านระบบคลาวด์ เรียกว่า RTK Control Centre 
อุ ปกรณ์ต้ นแบบพันธุ์ ไ ทยภาย ใน มหาวิทยาลั ยน เ รศวร 
ประกอบด้วย สถานีฐานจ านวน 1 สถานี และอุปกรณ์ส ารวจแบบ
โรเวอร์ (Rover) จ านวน 8 ชุด ติดตั้งไว้บนรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
นเรศวร (ได้แก่ รถหมายเลข 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12 และ 15) โดย
อุปกรณ์ทั้ง 8 ชุด สามารถเชื่อมต่อกับระบบศูนย์กลางควบคุม 
RTK Control Centre ผ่ านระบบ 3G จึ งสามารถส่ งข้อมูล
ต าแหน่งแบบเรียลไทม์ไปยังจากฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงการ
รับค าสั่งควบคุมการท างานจากระบบศูนย์กลางควบคุมได้แบบ
เรียลไทม์ 
 ผู้วิจัยได้ขอ API Key จากระบบ RTK Control Centre 
เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลต าแหน่งปัจจุบันของรถไฟฟ้ามาใช้ในการ
พัฒนาแชทบอท ตัวอย่างข้อมูลรถไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ในรูปแบบ 
JSON ที่ได้รับจากระบบแสดงดังภาพ 3 

 
ภาพที่ 3 ข้อมูลรถไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ จากระบบ RTK 

      3.2.2 Leaflet.js 
 ปัจจุบันมีบริการแผนที่ออนไลน์จากผู้ให้บริการต่างๆ 
เช่น Google Maps, Bing Maps หรือการท าแผนที่แบบเวกเตอร์
ด้วย Highmap เป็นต้น Leaflet เป็นอีกหนึ่งบริการที่ใช้จัดการ
แผนที่บนหน้าเว็บด้วย JavaScript library ซึ่งสามารถน ามาใช้
พัฒนาแผนที่ออนไลน์ได้อย่างสะดวกและสามารถปรับแต่งแผนที่
ได้ตามที่ผู้พัฒนาต้องการ ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลบนแผนที่ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น จุด (Point) เส้น (Line) และ พื้นที่รูปปิด 
(Polygon) 
      3.2.3 หลักการท างานของแชทบอท 
 แชทบอทสามารถแบ่งตามรูปแบบการท างาน
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 1)  ก าหนดด้ วยกฎ  (Based on rules) เป็นการ
สนทนาตามเงื่อนไขที่ถูกตั้งเอาไว้ หมายถึง การก าหนดค าถาม 
ค าตอบ แบบเงื่อนไข ซึ่งบอทจะสามารถตอบค าถามได้มากน้อย
เพียงใดจะขึ้นอยู่กับการสร้างกฎให้แชทบอท  ถ้าตั้งกฎไว้
ครอบคลุม แชทบอทจะสามารถตอบค าถามได้ตรงตามที่ผู้ถาม
ต้องการ  
 2) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ 
AI คือการน ากระบวนการประมวลผลทางภาษา  (Natural 
Language Processing หรือ NLP) มาใช้ท าให้แชทบอทเข้าใจ
ภาษามนุษย์ได้มากขึ้นและท าให้การสื่อสารของแชทบอทนั้นตรง
กับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น [6] 
 โดยในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาแชทบอทขึ้นมาด้วย
รูปแบบการท างานแบบการก าหนดด้วยกฎ (Based on rules) 
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      3.2.4 Firebase Cloud Functions 
 Firebase Cloud Functions คื อ  Private Server ที่
สามารถรันค าสั่ง Node.js ได้ โดยฟังก์ชันที่เขียนด้วย Node.js 
ทั้งหมดเมื่อท าการ deploy ขึ้นไปบน Firebase Cloud แล้วจะ
ถูกเก็บไว้ที่ Google Cloud ซึ่งจะช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัย 
เสถียรภาพ และการ scalable ให้กับแอปพลิเคชันของผู้ใช้ 
รวมทั้งยังใช้งานร่วมกับ Real-time Database ได้ ซึ่งงานวิจัยนี้
ได้พัฒนาแชทบอทโดยอาศัยข้อมูลต าแหน่งรถไฟฟ้าจาก Real-
time Database Firebase Cloud Function ของระบบ RTK 
Control Centre ดังนั้นจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้วิจัยเลือกใช้ 
Firebase Cloud เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
      3.2.5 Line APIs 
 Line Messaging API เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ 
Line Platform ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่าย
ระบบอื่น ๆ ไปยังผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชันไลน์ ผ่านทาง LINE 
official account หรือ LINE@ account ด้วย Messaging API 
นี้ ท าใหผู้้ใช้งานสามารถเพิ่มแชทบอทเป็นเพื่อน )accept friend) 
รวมถึงสามารถท าให้แชทบอทส่งข้อความหาผู้ใช้บนแอปพลิเค
ชันไลน์ได้ 
 

4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลการพัฒนาแชทบอท 
จากการออกแบบ NUBUS Application ในรูปแบบเว็บแอป
พลิเคชันและออกแบบแชทบอทท าให้ได้แชทบอทสอบถาม
บริการรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีส่วนติดต่อผู้ใช้
และเนื้อหาดังนี้ 
 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม NUBUS เป็นเพื่อนในไลน์ โดย
พิมพ์ LINE ID คือ @380sjgfl แสดงดังภาพ 4 เมื่อผู้ใช้งานท าการ
เพิ่ม NUBUS เป็นเพื่อนในไลน์ส าเร็จ จะได้รับข้อความทักทาย
จาก NUBUS เพื่อแนะน าการใช้ แสดงดังภาพ 5 ผู้ใช้งานสามารถ
เลือกใช้งานเมนูตามที่สนใจ โดยมีเมนูดังนี้ แสดงดังภาพ 6  
 
 

 
ภาพที่ 4 เพิ่มเพื่อน NUBUS 

 

 
ภาพที่ 5 ข้อความทักทายจาก NUBUS 

 

 
ภาพที่ 6 เมนู NU BUS 

 

 เมนูแรก “เส้นทางรถไฟฟ้า” ผู้ใช้สามารถเลือกเส้นทาง 
สายเหลือง-แดง จุดขึ้น-ลง เพื่อตรวจสอบจุดจอดรถไฟฟ้าได้ เมื่อ
คลิกที่เมนูจะปรากฏแผนที่ รายการเส้นทาง และจุดจอดแต่ละ
สถานีดังภาพ 7  
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ภาพที่ 7 เมนูเส้นทางรถไฟฟ้า 

 

เมนูที่สอง “ต าแหน่งรถไฟฟ้า” ผู้ใช้สามารถตรวจสอบต าแหน่ง
ปัจจุบันของรถไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ โดยจะสามารถตรวจสอบ
รถไฟฟ้าหมายเลข 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12 และ 15 ตัวอย่างแผนที่
แสดงดังภาพ 8  

 

 
ภาพที่ 8 เมนูต าแหน่งรถไฟฟ้า 

 
เมนูที่สาม “ค้นหาสถานที่” ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อสถานที่ เพื่อ
ค้นหาจุดที่ผู้ใช้ต้องการจะไป พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบจุดจอด

รถไฟฟ้าที่ใกล้สถานที่ที่ผู้ใช้จะไปได้ ภาพ 9 แสดงต าแหน่งคณะ
วิทยาศาสตร์ (หมุดสีฟ้า) และจุดจอดรถไฟฟ้า (จุดสีแดง) 
 

 
ภาพที่ 9 เมนูค้นหาสถานที่ 

 

และเมนูสุดท้าย “เมนูเพิ่มเติม” เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการใช้งาน
แชทบอท (ภาพ 10) ซึ่งในเมนูนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูเมนู 
Yellow Bus เพื่อดูรูปภาพเส้นทางและสถานที่ที่รถไฟฟ้าสายสี
เหลืองผ่าน (ภาพ 11) หรือเลือกเมนู Red Bus เพื่อดูรูปภาพ
เส้นทางและสถานที่ที่รถไฟฟ้าสายสีแดงผ่าน (ภาพ 12) ถัดมาคือ 
เมนู location เมนูนี้ผู้ใช้งานสามารถส่งต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของ
ผู้ใช้ เพื่อค้นหารถไฟฟ้าคันที่ใกล้ผู้ใช้มากที่สุดในระยะ 500 เมตร 
พร้อมทั้งประมาณเวลาที่รถไฟฟ้าจะมาถึงยังผู้ใช้งานตัวอย่าง
แสดงดังภาพ 13 ส่วนสุดท้าย คือ เมนู help เมนูนี้ช่วยให้ผู้ใช้งาน
สามารถดูวิธีการใช้งานของเมนูต่าง ๆ ภายในแชทบอทได้ แสดง
ดังภาพ 14 

 

 
ภาพที่ 10 เมนูเพิ่มเติม 
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ภาพที่ 11 เมนู Yellow Bus 

 

 
ภาพที่ 12 เมนู Red Bus 

 

 
ภาพที่ 13 เมนู location 

 

 
ภาพที่ 14 เมนู help 

 

4.2 วิเคราะห์ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจการใช้งานแชทบอท
สอบถามบริการข้อมูลรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
(NUBUS) ด้วยแบบสอบถาม โดยแบ่งข้อค าถาม ออกเป็น 4 ด้าน 
คือ ด้านการออกแบบ NUBUS Chatbot ด้านการออกแบบเว็บ
แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  ( NUBUS Map Web Application) ด้ า น
ประสิทธิภาพของ NUBUS Chatbot และด้านประโยชน์และการ
น าไปใช้ 
 ผู้วิจัยพบว่าในด้านการออกแบบ NUBUS Chatbot มี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้วยสีสันที่สวยงามและน่าใช้งาน 
ตัวอักษรอ่านเข้าใจง่าย ท าให้ผู้ใช้งานประเมินผลความพึงพอใจ
ออกมามีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.44 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 
แสดงดังตารางที่ 1 ในด้านการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
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ภายในแชทบอท (NUBUS Map Web Application) ผู้ใช้มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ด้วยแผนที่มีรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่าย 
และสะดวกต่อผู้ใช้งาน ท าให้ผู้ใช้งานประเมินผลความพึงพอใจ
ออกมามีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.24 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
แสดงดังตารางที่ 2  ในด้านประสิทธิภาพของ NUBUS Chatbot 
ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วน
ของประสิทธิภาพในการระบุระยะเวลาและต าแหน่งของรถไฟฟ้า
มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก เป็นเพราะระยะเวลาที่
ค านวณมีความคลาดเคลื่อนและต าแหน่งของรถไฟฟ้าบางครั้ง
เมื่อผู้ใช้อยู่ในจุดอับสัญญาณหรือระบบมีความล่าช้า  ท าให้ไม่
สามารถระบุต าแหน่งของรถไฟฟ้าได้อย่างแม่นย า แต่โดยรวมใน
ด้านนี้มีผลความพึงพอใจรวมระดับดีมาก โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย 
4.14 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 แสดงดังตารางที่ 3  และ
ในด้านสุดท้ายด้านประโยชน์และการน าไปใช้  ผู้ใช้มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด เนื่องจากมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือน าไปต่อยอดได้ ช่วยลดเวลาในการ
รอรถไฟฟ้าเพราะผู้ใช้สามารถตรวจสอบต าแหน่งรถไฟฟ้าได้โดย
ไม่ต้องรออย่างไร้จุดหมาย และสุดท้ายช่วยให้ผู้ใช้วางแผนการ
เดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรสะดวกขึ้น ท า
ให้ผู้ใช้ประเมินผลความพึงพอใจออกมามีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.54 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 แสดงดังตารางที่ 4  ซึ่งเป็น
ค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดในทุกด้าน 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านการออกแบบ NUBUS Chatbot 

รายการการประเมิน 

ระดับการประเมินความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพ 

x̅ S.D. แปลผล 

1. มีรูปแบบเมนูการใช้งานที่เข้าใจ
ง่าย 

4.29 0.70 มากที่สุด 

2. สีสันในการออกแบบมีความ
เหมาะสม 

4.60 0.68 มากที่สุด 

3. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ
ตัวอักษร  
มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย 

4.43 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.68 มากที่สุด 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 

รายการการประเมิน 

ระดับการประเมินความพึง
พอใจในประสิทธิภาพ 

x̅ S.D. แปลผล 

. NUBUS Location แผนที่บนเว็บไซต์มี
รูปแบบเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้
งาน 

4.26 0.60 มากที่สุด 

2. NUBUS Route แผนที่บนเว็บไซต์มี
รูปแบบเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้
งาน 

4.23 0.72 มากที่สุด 

3. NUBUS Search แผนที่บนเว็บไซต์มี 
รูปแบบเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้
งาน 

4.23 0.68 มากที่สุด 

รวม 4.24 0.67 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของ NUBUS Chatbot 

รายการการประเมิน 

ระดับการประเมินความพึง
พอใจในประสิทธิภาพ 

x̅ S.D. แปลผล  

1. สามารถระบุระยะเวลาในการรอ
รถไฟฟ้าได้ถูกต้อง 

3.91 0.77 มาก 

2. สามารถระบุต าแหน่งรถไฟฟ้าได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.00 0.83 มาก 

3. สามารถตรวจสอบเส้นทางเดิน
รถไฟฟ้า )สายเหลือง-แดง (ไดอ้ย่าง
ถูกต้อง 

4.37 0.72 มากที่สุด 

4. สามารถตรวจสอบสถานีขึ้น -ลง
รถไฟฟ้าได้อย่างถูกตอ้ง 

4.26 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.14 0.76 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 

รายการการประเมิน 

ระดับการประเมินความพึง
พอใจในประสิทธิภาพ 

x̅ S.D. แปลผล 

1. มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้หรือน าไปต่อยอดได้ 

4.54 0.65 มากที่สุด 

2. ช่วยลดเวลาในการรอรถไฟฟ้า 4.54 0.73 มากที่สุด 
3. ช่วยให้วางแผนการเดินทางไปยังจุด
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรสะดวก
ขึ้น 

4.54 0.73 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.70 มากที่สุด 
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4.3 ปัญหาและอุปสรรค 
ในการพัฒนาแชทบอทสอบถามข้อมูลนี้ ผู้วิจัยได้พบว่าปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนา คือ ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมานั้น ต้อง
มีการท างานร่วมกับโครงการ RTK ซึ่งระบบนี้นั้นยังอยู่ในขั้นตอน
การพัฒนา จึงท าให้บางครั้งในการเรียกใช้ ข้อมูลเรียลไทม์จาก
ระบบนี้ เม่ือระบบมีการหยุดท างาน ก็ส่งผลถึงแชทบอท หรือด้วย
เหตุผลจากรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อขับรถผ่าน
จุดอับสัญญาณท าให้อุปกรณ์ GNSS ที่ติดอยู่กับรถไฟฟ้านั้น ไม่
สามารถส่งต าแน่งปัจจุบันมาได้ จึงท าให้พิกัดของรถไฟฟ้าค้าง ใน
ส่วนของด้านแชทบอทที่พัฒนา มีปัญหาในการค านวณเวลา 
เนื่องมาจากด้วยความเร็วในการขับรถไฟฟ้าไม่สามารถระบุได้
โดยตรงเพราะผู้ขับรถไฟฟ้านั้นไม่ได้ใช้ความเร็วในการขับรถที่
เท่ากันทุกคัน โดยในการวิจัยมีการใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 25 กม./
ชม. และในส่วนของการแชร์ต าแหน่งของผู้ใช้งาน เพื่อหาคน
ไฟฟ้าคันที่ใกล้ที่สุดนั้น แชทบอทสามารถบอกเวลาได้เฉพาะ
รถไฟฟ้าคันที่อยู่ใกล้ผู้ใช้งาน 500 เมตรเท่านั้น ไม่สามารถระบุ
รถไฟฟ้าคันที่ไกลเกินกว่าระยะนี้ได้ สุดท้ายงานวิจัยที่พัฒนาขึ้น
มานั้น เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวรมีรถไฟฟ้า 16 คัน 
แต่ข้อมูลเรียลไทม์ของรถไฟฟ้านั้นมีเพียงแค่ 8 คัน อาจท าให้
ผู้ใช้งานไม่สามารถทราบต าแหน่งรถไฟฟ้าในส่วนของรถคันที่
ไม่ได้ติดระบบ GPS  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้พัฒนาแชทบอทสอบถามข้อมูลบริการรถไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นโดยสามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์ ที่สามารถให้ข้อมูลต าแหน่งปัจจุบันของรถไฟฟ้าที่ได้จาก
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมระบบจีเอ็นเอสเอสแบบจลน์ต้นทุน
ต่ าผ่านระบบคลาวด์ ในด้านการเขียนโปรแกรมแชทบอทและ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยใช้ Node.js ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้
ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยภาษา JavaScript และใช้ Cloud 
Functions for Firebase ส าหรับสร้างเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้แชทบอ
ทสามารถท างานได้ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามแชทบอทนี้
สามารถใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ทโฟนเท่านั้น 

จากผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้จึงสรุปได้
ว่าแชทบอทนี้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สามารถน าไปต่อยอดได้ 
ช่วยลดเวลาในการรอรถไฟฟ้า และช่วยให้วางแผนการเดินทางไป
ยังจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรสะดวกขึ้น 

 ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแชทบอทสอบถาม
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 1) ติดอุปกรณ์ RTK GNSS 
บนรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ครบทุกคัน  2) 
ปรับปรุงแผนที่ในแชทบอทให้สามารถแสดงผลได้เร็วขึ้น  3) 
ค านวณเวลาในการรอรถไฟฟ้าของผู้ใช้งานให้ตรงมากยิ่งขึ้น 4) 
พัฒนาแชทบอทให้มีความฉลาดมากยิ่ งขึ้ น  ด้ วยการใช้  
Dialogflow เพื่อให้แชทบอทสามารถพูดคุยแบบมนุษย์ทั่วไปได้ 
5) พัฒนาให้เว็บแสดงแผนที่สามารถติดตามต าแหน่งผู้ใช้ได้ และ 
6) น าไปพัฒนาต่อยอดในระบบขนส่งอื่น ๆ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ ส า เร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก  Dr.Antony 
Harfield ที่ให้ค าแนะน า พร้อมช่วยแก้ไขระบบ และเชื่อมต่อเว็บ
เซอร์วิสกับระบบ RTK ด้วยการขอ API Key ขอขอบคุณ นาย
สิทธา สายสวรรค์ ผู้ช่วยให้ผู้วิจัยพัฒนาแชทบอทสอบถามข้อมูล
รถไฟฟ้านี้ได้ส าเร็จ รวมทั้งช่วยแก้ไขระบบ RTK เพื่อให้ผู้วิจัยได้
พัฒนางานวิจัยนี้จนเสร็จสมบูรณ์ 
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แอปพลิเคชันคลังสินค้า ส่วนมอดูลจัดการเอกสารการผลิต
Warehouse Management System, Operating Instruction Module 

*ธนานันต์ เติมสิริสุขสิน1, วันทนา ศรีสมบูรณ์1

1สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
Emails: thananan.ths@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การสูญหายของข้อมูลที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้เริ่มมีการ
ลดน้อยลง เนื่อจากข้อมูลที่ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เริ่ม
ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบบนระบบเทคโนโลยี ดังนั้นจึงได้
พัฒนาแอปพลิเคชันคลังสินค้า มอดูลจัดการเอกสารการผลิต 
เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจัดการกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อมูลการผลิต 
ลดระยะเวลาในการผลิต ลดประมาณข้อมูลการผลิต ที่อาจสูญ
หาย และลดปริมาณในการใช้ทรัพยากรกระดาษให้ลดน้อยลง 
โดยแอปพลิเคชันคลังสินค้า มีการท างานหลัก คือ การยืนยัน
ข้อมูลการผลิตที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และบันทึกข้อมูลเข้าสู่
ฐานข้อมูล ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ใช้ภาษา Java 
และเครื่องมือ Android Studio ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
คลังสินค้า และถูกน าไปใช้จริงกับพนักงานคลังสินค้า ที่บริษัท
แห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ .2652  

ค ำส ำคัญ:  การพัฒนาแบบน้ าตก , แอปพลิเคชันคลังสินค้า , 
เอกสารการผลิต 

ABSTRACT 
The loss of data from the past to the present Began to 
diminish Because of the information that was recorded 
in writing Began to be stored orderly on the technology 
system, Therefore has developed a warehouse application, 
Production document management module Is an application 
that Helps to increase efficiency in managing production 
data, Shorten production time, Reduce the estimated 

production data that may be lost, And reduce the 
amount of paper resources By warehouse application 
have main work is to confirm production data that has 
been completed, And save the data into the database 
Works on the Android operating System, uses Java 
language, and the Android Studio tools for developing 
warehouse applications, Finally application is actually 
applied to warehouse staff At a company in Thailand 
Since 4 September 2019 

Keywords: Waterfall Model, Warehouse Management 
System, Operating Instruction 

1. บทน า
เนื่องจากทีม Rubix บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จ ากัด ที่
ให้บริการซอฟต์แวร์เกี่ยวกับคลังสินค้า ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน
จัดการคลังสินค้า บนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งช่วยอ านวย
ความสะดวกในการจัดการข้อมูลทั้งหมดของคลังสินค้า และได้
เกิดโซลูชันใหม่ คือ การจัดการเอกสารการผลิต ที่ช่วยให้ผู้ผลิต
ท างานได้สะดวกสบายมากขึ้น สามารถยืนยันการผลิต และส่ง
ข้อมูล เพื่อเริ่มกระบวนผลิตถัดไปได้ในทันที นอกจากนี้ ยังลด
ประมาณเอกสาร หรือข้อมูลสูญหายหลังจากการท างานแล้ว  

ผู้ พัฒนา ได้ รั บหน้ าที่ เ ป็ น  System Programmer 
พัฒนาแอปพลิเคชันคลังสินค้า )Warehouse Management 
System) ม อ ดู ล จั ด ก า ร เ อ ก ส า ร ก า ร ผ ลิ ต  (Operating 
Instruction) ซึ่งแต่เดิมทีมนักพัฒนาของสถานประกอบการ ได้มี
การจัดท าแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยผู้ใช้ต้องการให้แอปพลิเคชัน

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 

25 มม.จากขอบ 
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สามารถตรวจสอบข้อมูลการผลิตของสินค้า และการจัดเก็บ
ข้อมูลประเภทรูปภาพ วิดีโอ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าได้ 
จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันคลังสินค้ามอดูลจัดการเอกสาร
การผลิต ที่ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ท าให้ผู้พัฒนา
ได้รับมอบหมายให้พัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยลดปริมาณการใช้งาน
กระดาษ ที่อาจจะสูญหายเมื่อเกิดกระบวนการการท างานที่เสร็จ
สิ้นเป็นระยะเวลานานแล้ว 
2.2 เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันคลังสินค้า 
สามารถท างานได้สดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1) คลังสินค้า

คลังสินค้า หรือโกดัง คือ สถานที่ ที่ใช้ส าหรับเก็บสินค้า เพื่อ
รอการขนส่ง สินค้าที่เก็บสามารถเป็นสินค้าชนิดใดก็ได้ เช่น 
วัตถุดิบ วัสดุบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ สินค้าส าเร็จรูปเกี่ยวกับ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม มีระบบการบริหาร
จัดการกับสินค้าคงคลัง  เพื่อระบุตัวสินค้า เพื่อจ าแนกหมวดหมู่ 
และเพื่อให้ทราบจ านวนของสินค้า จ านวนการน าเข้า และ
ส่งออกในแต่ละช่วงเวลา  
 คลังสินค้า )Warehouse) หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ
วัตถุดิบ สินคา้ส าเร็จรูป เพ่ือส ารองไว้ใช้ในเวลาท่ีเหมะสม[4] 
2) เอกสาร

เอกสาร คือ วัตถุใดๆ ที่ได้ถูกบันทึก หรือท าให้ปรากฏด้วย
การเขียน พิมพ์ ถ่ายรูป บันทึก หรือวิธีการอื่นๆ ให้ปรากฏเป็น
ข้อมูล ข่าวสาร ตัวเลข แบบ แผนผัง หรือสัญลักษณ์ อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้เกิดความหมายเพื่อการสื่อสารให้เกิดความ
เข้าใจได้ 

ในสมัยโบราณ เอกสารจะปรากฏเป็นข้อความที่บันทึกลงใน
แผ่นหนัง ผ้า ใบลาน หรือวัสดุที่คาดว่าจะมีความคงทน และหา
ได้ในขณะนั้น ต่อมาเมื่อมีกระดาษ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จึงถูก
บันทึกในกระดาษ เกิดเป็นคัมภีร์ หนังสือ และเอกสารต่างๆ 

ในยุคปัจจุบัน จะมีการบันทึกข้อมูล ข่าวสาร ด้วยระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ลงในฮาร์ดดิสก์ หรือจานบันทึกแบบแข็ง ฟลอปปี้
ดิสก์ )จานบันทึกแบบอ่อน (คอมแพคดิสก์ ) Compact Disc) 
หรือซีดี หรือแผ่นดีวีดี เกิดเป็นเอกสารที่ เรียกว่า เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส[์8]

3) Water Fall Model

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคน้ าตก[12] 

เป็นการท างานแบบไล่ระดับ อาจจะมีทีมงานจ านวนมากในแต่
ละส่วน ซึ่งท างานแยกส่วนกัน เป็นการท างานประเภท Top-
down และไม่สารมารถท างานย้อนกลับจากล่างสู่บนแบบ 
Bottom-up ได้ โดยวิธีการท างานแบบ Waterfall ประกอบด้วย 

1.1) Requirements หรือ การระบุเป้าหมายของการท างาน 
ซึ่งเมื่อระบุแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้ว ตัวอย่างเช่น 
องค์กรใหญ่ที่ต้องมีการเข้าบอร์ด เพื่ออนุมัติโครงการ หรือ
โครงการของภาครัฐที่ต้องมีการตั้งงบประมาณข้ามปี โดยที่เมื่อ
ตั้งงบแล้ว ต้องใช้ตามที่ระบุเอาไว้ ผู้มีหน้าที่ตั้งเป้าหมายนี้ คือ 
Project Owner 

1.2) Design หรือ การออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อมีการวางเป้าหมายเอาไว้ นั่นหมายความว่า อย่างไรก็
ตาม จะต้อง Design ให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ระบุเอาไว้ในขั้นตอน
แรก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

1.3) Implementation หรือ การน าไปใช้งาน เป็นขั้นตอน
การลงระบบ น า Platform หรือ Software นั้นๆ ไปใช้งาน ซึ่ง
การน าไป Implement ต้องรอให้ระบบนั้นมีความสมบูรณ์แบบ
ทั้งหมดเสียก่อน อาจจะใช้เวลาหลายเดือน หรือเป็นปี 
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1.4) Verification ขั้นตอนในการตรวจสอบงาน ให้เป็นไป
ตาม Requirement ที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ การตรวจสอบนี้ จะต้อง
เป็นไปตามที่ระบุเอาไว้ตั้งแต่การของบ แม้ว่า ณ วันที่ตรวจสอบ 
จะมีเทคโนโลยีอื่นๆ หรือ มีสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแค่ไหนก็
ตาม การรับมอบงานต้องเป็นไปตามขอบเขตที่ก าหนดเอาไว้แต่
เดิมเท่านั้น มิเช่นนั้น จะต้องเขียนสัญญาใหม่ 

1.5) Maintenance หรือ การซ่อมบ ารุง เมื่อเวลาผ่านไป ก็
ต้ อ งมี การซ่อมบ ารุ ง ให้ ระบบสามารถใช้ ง านได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
 การท างานแบบ Waterfall ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในหมวดงาน
ประเภทเทคโนโลยีเท่านั้น แต่งานส่วนอื่นๆ ที่มีลักษณะการ
ตัดสินใจโดยมีขั้นตอน หรือล าดับขั้นอาวุโส ก็ถือว่าเป็นการ
ท างานแบบ Waterfall[12] 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 

1) Android Studio เป็นเครื่องมือส าหรับพัฒนาแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการ
ออกแบบ GUI ที่สามารถพรีวิวแอปพลิเคชันมุมมองที่แตกต่างกัน
บน สมาร์ทโฟนต่างๆ ให้สามารถแสดงผลได้ทันทีโดยไม่ต้องท า
การรันแอปพลิเคชันบน Emulator รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุง
ความเร็วของ Emulator ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น[5]  

ภาพที่ 3 เครื่องมือใน Android Studio 

2) Git คือ Version Control ชนิดหนึ่ง ที่ ใช้จัดเก็บ และ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนา ช่วยรวม
โค้ดให้สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถจัดการโครงการ
ได้อย่างเป็นระบบ สามารถติดตามการท างานสมาชิกภายในทีม 
และเป็นการส ารองข้อมูลไปในตัว ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนา สามารถ
พัฒนาแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้[9]  

4. วิธีด าเนินการพัฒนา
ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงการด าเนินงานในการพัฒนาแอป
พลิเคชัน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การออกแบบ และ
การพัฒนาแอปพลิเคชันคลังสินค้า รวมไปถึงกระบวนการในการ
ท างานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาในแอปพลิเคชันคลังสินค้า ซึ่งได้
น าเอาความรู้ในการเรียนจากวิชาต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ของผู้พัฒนาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุง พัฒนา และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างพัฒนาแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยัง
เป็นส่วนช่วยในการออกแบบ และน าไปพัฒนาต่อยอด หรือ
ปรับปรุงได้ในอนาคต  

โดยในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มอดูลจัดการเอกสาร
การผลิต บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จ ากัด ทีม Rubix ได้
เลือกใช้เทคนิคการพัฒนาแบบน้ าตก (Waterfall) ซึ่งผู้พัฒนา 
เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันในช่วงการเขียนโค้ด (Implementation) 
แก้ไขปรับปรุงพร้อมทดสอบ ในช่วงทดสอบ (Verification) และ
ช่วงการบ ารุ งรักษา (Maintenance) ก่อนเสร็จสิ้ นพัฒนา
แอปพลิเคชั่น  

 แอปพลิเคชั่นคลังสินค้า มอดูลจัดการเอกสารการผลิต 
เป็นแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันการท างานหลัก คือ การยืนยัน
เอกสารผลิตที่ถูกผลิตส าเร็จแล้ว โดยประกอบไปด้วย 6 ฟังก์ชัน
ดังนี้ฟังก์ชันค้นหารายการการผลิต ดูข้อมูลการผลิต ยืนยัน
เอกสารการผลิต  บันทึกข้อมูลซี เรียล  และบันทึกข้อมูล
ข้อบกพร่อง โดยแสดงด้วยแผนภาพยูสเคส มีรายละเอียดดังภาพ
ที่ 6 
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ภาพที่ 5 แผนภาพยูสเคสระบบ Warehouse Management System : 
Operating Instruction 

5. ผลการด าเนินการ
ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ผู้พัฒนาได้รับมอบหมายงานให้ท า
การพัฒนาแอปพลิเคชันคลังสินค้า มอดูลจัดการเอกสารการผลิต 
ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีการท างานหลักคือ การยืนยันสถานะของ
การผลิตที่เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้หน่วยงานถัดไป สามารถท า
เอกสารรายงานการผลิต เพ่ือส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บและส่งออกสินค้า โดยมีการเพิ่มรูปภาพ และการ
ยืนยันข้อมูลการผลิต รวมไปถึงการดูข้อมูลการผลิต ที่ท างานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่ใช้ในการจัดการ และจัดเก็บ
ข้อมูลขั้นตอนการผลิตให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น   โดย
มอดูลดังกล่าวจะมีรายละเอียดดังนี้ 
5.1 ฟังก์ชันค้นหารายการการผลิต 

การค้นหารายการการผลิต เป็นการค้นหาข้อมูลการผลิตที่
ต้องการยืนยันการผลิต โดยสามารถค้นหารายการการผลิตได้
จาก สายการผลิต )Line) สถานะรายการผลิต และวันที่ของ
รายการการผลิต ซึ่งหน้าจอของแอปพลิเคชันคลังสินค้า จะแสดง
ข้อมูลประกอบด้วย รหัสของรายการการผลิต ต้นแบบ )Model) 
สายการผลิต )Line) วันที่สั่งการผลิต และสถานะของรายการ
ผลิตที่เลือก ซึ่งสามารถกดเลือกรหัสรายการการผลิต เพื่อเข้าสู่
หน้าจอข้อมูลการผลิต โดยรายละเอียดของหน้าจอ ดังภาพที่ 7 

ภาพที่ 7 หน้าจอค้นหารายการการผลิต 

5.2 ฟังก์ชันดูข้อมูลการผลิต 
การดูข้อมูลรายการกระบวนการการผลิต เป็นฟังก์ชันส าหรับ

แสดงข้อมูลการผลิตตามรายการการผลิตที่เลือก โดยสามารถ
กรอกชื่อกระบวนการการผลิต สแกนผ่านกล้อง หรือเลือกกด
กระบวนการการผลิต )Process  (ที่แสดงบนหน้าจอ เพื่อเข้าสู่
หน้าจอดูข้อมูลการผลิต โดยจะมีหน้าจอการท างานปรากฏดัง
ภาพที่ 8 และภาพที่ 9 

ภาพที่ 8 หน้าจอเลือกกระบวนการการผลิต 

ภาพที่ 9 หน้าจอดูข้อมูลการผลิต 
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5.3 ฟังก์ชันยืนยันเอกสารการผลิต 
เป็นฟังก์ชันส าหรับยืนยันเอกสารการผลิตที่ผลิตเสร็จสิ้นแล้ว โดย
การยืนยันจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้ เพื่อยืนยันตัวตนว่าผู้ใช้คนใดเป็นผู้
ยืนยันเอกสารการผลิต และท าการเลือกชุดข้อมูลที่จะท าการ
ยืนยัน นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบข้อมูลการผลิตให้ครบทุกหน้า
ก่อน จึงจะสามารถท าการยืนยันข้อมูลการผลิต และบันทึกเข้าสู่
ฐานข้อมูลได้ โดยจะปรากฏดังภาพที่ 10 และภาพที่ 11 

ภาพที่ 10 หน้าจอกรอกชื่อผู้ใช้ 

ภาพที่ 11 หน้าจอยืนยันเอกสารการผลิต 
5.4 ฟังก์ชันบันทึกข้อมูลซีเรียล 

ฟังก์ชันส าหรับการบันทึกข้อมูลซีเรียลใหม่ที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการการผลิต ตามรายการของการผลิตที่เลือก โดยการ
เพิ่มข้อมูลซีเรียลใหม่ผู้ใช้จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้ รหัสซีเรียลซึ่งต้อง
ไม่เป็นค่าว่าง และไม่เป็นตัวอักษร จะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 12 

ภาพที่ 12 หน้าจอบันทึกข้อมูลซีเรียล 

5.5 ฟังก์ชันบันทึกข้อมูลข้อบกพร่อง 
การบันทึกข้อมูลข้อบกพร่อง จะบันทึกข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

ในกระบวนการการผลิต ตามรายการการผลิตที่เลือก โดยการ
เพิ่มข้อมูลข้อบกพร่องผู้ใช้จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้ รหัสซีเรียลที่เกิด
ข้อบกพร่องซึ่งต้องไม่เป็นค่าว่าง และไม่เป็นตัวอักษร และกรอก
ข้อมูลข้อบกพร่อง โดยภาพหน้าจอฟังก์ชันบันทึกข้อมูล
ข้อบกพร่อง แสดงดังภาพที่ 13 

ภาพที่ 13 หน้าจอบันทึกข้อมูลข้อบกพร่อง 

6. สรุปผลการด าเนินการ
ในการพัฒนาระบบคลังสินค้า มอดูลจัดการเอกสารการผลิต ซึ่ง
ในการปฏิบัติงานผู้พัฒนาได้ประยุกต์น าความรู้จากการศึกษาใน
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์บูรณาการร่วมกับกระบวนการการ
พัฒนาซอฟ์แวร์ที่ เกิดจากการประยุกต์ เทคนิคแบบน้ าตก 
(Waterfall) ซึ่งเลือกใช้ตลอดระยะเวลาที่พัฒนาแอปพลิเคชัน 
ถูกแบ่งการท างานทั้งหมดออกเป็น 3 ช่วง  

ช่วงที่  1 ช่วง Implementation จะเป็นการศึกษา
เครื่องมือที่ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ซึ่งได้ท าการเลือกใช้เครื่องมือ Android Studio ในการ
พัฒนาแอปพลิเคชันคลังสินค้า มอดูลจัดการเอกสารการผลิต 
และยังเป็นการพัฒนาส่วนแสดงผลของหน้าจอแอปพลิเคชัน รวม
ไปถึงปรับใช้โค้ดที่มีอยู่เดิม น ามาประยุกต์ใช้ และพัฒนาโค้ดให้ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพัฒนาส่วนติดต่อการ API เป็นฟังก์ชันกลาง 
เพื่อให้ทีม Rubix สามารถน าไปประยุกต์กับระบบอื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ช่วงที่ 2 ช่วง Verification จะเป็นช่วงการตรวจสอบ 
ทดสอบงาน พร้อมทั้งปรับปรุงฟังก์ชันการท างานในส่วนต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น พัฒนาฟังก์ชันส่วนการประมวลผล
บนแอปพลิเคชัน ปรับส่วนการแสดงจากรูปแบบตาราง ให้
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กลายเป็น Recycler View เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเค
ชัน และเริ่มมีการท า มีการท า Unit Test ในรูปแบบ Manual 
Test โดยมีการออกแบบ Test Scenario และ Test Case 
ด าเนินการทดสอบตามแผน ตลอดจนได้รับการติดตามผลการ
ทดสอบจากพี่เลี้ยง 

ช่วงที่ 3 ช่วง Maintenance จะเป็นช่วงการสนับสนุน 
(Support) ลูกค้า และคอยปรับปรุงส่วนต่างๆ ของแอปพลิเคชัน
ที่มีข้อบกพร่องเกิดขึ้น หรือมีความต้องการปรับแก้เมื่อส่งมอบ 
และได้ท าแบบสอบถามหลังการใช้งาน โดยมีค าถามที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพของการท างาน จ านวนกระดาษที่ลดลง และ
จ านวนการสูญหายของข้อมูลที่ลดลง ได้สอบถามกับผู้ใช้งาน
ระบบจริงจ านวน 3 คน  

โดยผลสรุปของแอปพลิเคชันคลังสินค้า มอดูลจัดการ
เอกสารการผลิต ประกอบไปด้วย 6 ฟังก์ชันประกอบไปด้วย 
ฟังก์ชันค้นหารายการการผลิต ดูข้อมูลการผลิต ยืนยันเอกสาร
การผลิต บันทึกข้อมูลซีเรียล และบันทึกข้อมูลข้อบกพร่อง ผู้ใช้

รู้สึกถึงประสิทธิภาพการท างานที่มากขึ้น จ านวนการสูญหายของ
ข้อมูลที่ลดลง รวมถึงได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ได้รับความ
ต้องการเพิ่มเติมซึ่งผู้พัฒนาได้ปรับปรุง และส่งมอบงานที่เหลือ
ให้กับพี่เลี้ยงเพื่อด าเนินต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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ระบบเป็นจ านวน 44 การทดสอบ และระบบนี้ได้ถูกติดตั้งให้ใช้
งานตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ค ำส ำคัญ: ระบบจัดล าดับการท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ , 
แบบจ าลองแบบน้ าตก 

ABSTRACT 
The developer has developed the Paint Sequence 
System (PSS) using .NET framework. And developed in 
the form of a web application replace AS400 system 
that difficult to use it. With employees working within 
the office as users to manage the work in paint planning 

module. So the user can order the various parts. That 
has been validated and order color blocks that use in 
factory and check various information within the plan 
before confirming the information to send to the 
factory. Therefore speed up the process of painting 
parts for motorcycles And more accurate helps to 
shorten working time before being sent to the factory. 
So high quality software have to test about efficiency 
and accuracy of process with a total of 44 tests. Which 
this system has been installed to be used since 16 
October 2019. 

Keywords: Paint Sequence System, Waterfall Model 

1. บทน า
เว็บแอปพลิเคชันคือการพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่งมีข้อดี  คือ 
ข้อมูลต่างๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบออนไลน์ท าให้เหมาะ
ส าหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real-time ท าให้ระบบ  มี
ประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาจะตรงกับ
ความต้ องการกับหน่ วยงาน ที่ ต้ อ งการ ใช้ ง านมากที่ สุ ด 
ไม่เหมือนกับโปรแกรมส าเร็จรูปทั่วไป ที่มักจะจัดท าระบบใน
แบบกว้างๆ ซึ่งมักจะไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง โดยเว็บ
แอปพลิเคชันสามารถโต้ตอบกับลูกค้า หรือผู้ใช้บริการแบบ 
Real-time ท าให้เกิดความประทับใจ และเครื่องที่ใช้ในการ
พัฒนาไม่จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) …………… 
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ในทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรือ
เรียกโดยทับศัพท์ว่า เว็บแอปพลิเคชัน คือโปรแกรมประยุกต์ที่
เข้ าถึ งด้วยโปรแกรมค้นดู เว็บผ่านเครือข่ายอินเ ทอร์ เน็ต                 
เว็บแอปพลิเคชันเป็นที่นิยม เนื่องจากความสามารถในการ      
อัปเดต และดูแล โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้งาน  

บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิต
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย 
โดยเป็นทั้งคนไทย และคนญี่ปุ่น โดยการพัฒนาระบบจัดล าดับ
การท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มอดูลวางแผนล าดับการท าสีถูก
พัฒนาขึ้น ในรูปแบบเว็บแอปพลิ เคชัน  เพื่ อแก้ ไขปัญหา         
ความล่าช้า และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการท าสี
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีเป้าหมายหลัก คือ ลดปัญหาในเรื่อง
ของเวลาการท างาน ลดความผิดพลาดของกระบวนการ และลด
อัตราการสูญหายของเอกสาร  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
2.1 เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการท าสีภายในส านักงานและโรงงาน เพื่อเพิ่มการ
ท างานที่เป็นระบบ ระเบียบมากยิ่งขึ้น   
2.2 เพื่อป้องกัน และลดอัตราการสูญหายของเอกสารระหว่าง
กระบวนการท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1) Waterfall

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานแบบ Waterfall 

ในการพัฒนาระบบจัดล าดับการท าสีผู้พัฒนาใช้กระบวนการ
ท างานแบบ Waterfall เนื่องจากว่าเป็นกระบวนการที่เข้าใจง่าย

การท างานในแต่ละเฟสต้องเสร็จก่อนจึงจะสามารถด าเนินงานใน
เฟสถัดไปได้ และสามารถเห็นผลการท างานในแต่ละเฟส แต่ใน
การท างานควรมีความรอบคอบ เนื่องจากหากเกิดข้อผิดพลาด
ขึ้นในเฟสหลังๆ อาจท าให้แก้ไขปัญหาได้ยาก ซึ่งขั้นการท างาน
แบบ Waterfall มีดังนี้ 
1.1) เฟส Requirements เป็นขั้นตอนที่ต้องท าการวิเคราะห์
ความต้องการ เพื่อท าการระบุปัญหา และขอบเขตของการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ 
1.2) เฟส Design เป็นขั้นตอนที่ท าการระบุสถาปัตยกรรมที่ต้อง
ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงฮาร์ดแวร์ที่จ าเป็นต้องใช้ และ
ท าการพัฒนา Prototype ให้กับผู้ใช้งาน เพื่อตกลงขอบเขตของ
ระบบที่ท าการพัฒนา เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3) เฟส Implementation เป็นขั้นตอนที่จะเริ่มต้นการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ และท าการทดสอบแบบ Unit Test 
1.4) เฟส Verification นักทดสอบจะท าการทดสอบแบบ 
Integration เพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ หากพบ
ข้อผิดพลาดจะถูกรายงานให้นั กพัฒนาได้ท าการแก้ ไข
ข้อผิดพลาด 
1.5) เฟส Maintenance หลังจากท าการติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อให้
ผู้ใช้ได้ใช้งานแล้ว ในขั้นตอนนี้จะท าการสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ 
หากเกิดข้อผิดพลาด หรือปัญหาต่างๆ ในซอฟต์แวร์ก็จะ
ด าเนินการแก้ไขทันที[1] 
2) อุตสาหกรรมงานพ่นสีกับสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมงานพ่นสีเป็นอุตสาหกรรมที่ถือว่ามีความส าคัญ
อย่างหนึ่ง ในอุตสาหกรรมของประเทศไทย เนื่องจากประเทศ
ไทยเป็นถือว่าเป็นศูนย์กลางในการผลิต ประกอบชิ้นส่วน         
ยานยนต์ หรือรถยนต์ งานประกอบเรือ งานต่อรถพ่วง งานต่อ
รถบรรทุก โรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิต เพื่อส่งออกในต่างประเทศ 
และจัดจ าหน่ายในประเทศไทยเองมากมาย รวมทั้งงานสื่อ
โฆษณาต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมงานพ่นสี มีแนวโน้มใน
การขยายตัว และพัฒนากระบวนการมากขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพ  
ของสีที่ต้องการ และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
ปัญหาด้านมลพิษเพิ่มมากขึ้นจากกระบวนการพ่นสี ท าให้เกิด
การร้องเรียนเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมที่มีการพ่นสี  ทั้ งนี้
อุตสาหกรรมงานพ่นสีถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูง หากไม่มีการใช้ระบบการ
ก าจัดมลพิษให้ถูกต้อง[2] 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
1) Microsoft Visual Studio พัฒนาโดย Microsoft เป็นเครื่อง
ส าหรับการพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เว็บไซต์ ต่างๆ   
หรือเว็บแอปพลิเคชัน และเว็บเซอร์วิส มีคุณสมบัติต่างๆ ที่ช่วย
ให้นักพัฒนาระบบสามารถท างานได้สะดวกสบายมากขึ้น ได้แก่ 
Code Editor, Debugger และ  GUI Design Tool เ ป็ น ต้ น 
รวมถึงมีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 
เช่ น  Solution Explorer ส าหรั บดู โ ค ร งสร้ า งของ ไฟล์ ใน 
Solution และ Team Explorer เป็นส่วนช่วยในการท า Version 
Control ท าให้ท างานแบบทีมได้สะดวกสบาย 
2) IBM Data Studio เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจัดการ
ฐานข้อมูล ถูกสร้างขึ้นมาจาก Eclipse Framework และ SQL 
โดยส่วนประกอบหลักจะมีดังนี้ IBM Data Studio Client และ 
IBM Data Studio Web Console 
3) Microsoft Visual Source Safe (VSS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ ใช้
จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ  Version Control สามารถควบคุ มก า ร
เปลี่ยนแปลง การแก้ไขเอกสารที่ถูกเก็บไว้ สามารถจ ากัดสิทธิ์
การเข้าถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เหมาะส าหรับการ
ใช้งานภายในองค์กร 
4) Git เป็น Open Source ซอฟต์แวร์ สามารถใช้ในการควบคุม
เวอร์ชัน และใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Source 
Code หรือไฟล์ต่างๆ ในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์  ถูก
ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ร่วมกันหลายคน 

4. วิธีด าเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการ
แล้วน าความต้องการที่ได้รับมาออกแบบทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์โดยนักวิ เคราะห์ระบบ และน ามาออกแบบเป็น
แผนภาพยูสเคสดังภาพที่ 2 เพื่อกล่าวถึงความสามารถของระบบ
จัดล าดับการท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
ขั้นตอนที่ 2 แจกแจงงานในการพัฒนาระบบให้กับนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ภายในทีมพัฒนา    โดยการมอบหมายงานจะเป็น
ลักษณะแบ่งส่วนย่อย เพื่อความสะดวกในการติดตาม 
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อนักพัฒนาด าเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จ 
จะท าการส่งต่อให้กับนักทดสอบ เพื่อท าการทดสอบการท างาน  

ภาพที่ 2 แผนภาพยูสเคสระบบจัดล าดับการท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
มอดูลวางแผนล าดับการท าสี 

5. ผลการด าเนินการ
การพัฒนาระบบจัดล าดับการท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มอดูล
วางแผนล าดับการท าสี  ในการด าเนินงานงานครั้ งนี้ ได้ ใช้
กระบวนการพัฒนาแบบ Waterfall ผู้พัฒนาได้เข้าร่วมโครงการ
ในเฟส Design ซึ่งได้รับหน้าที่พัฒนา Prototype ของระบบ เพื่อ
ท าการส่งมอบงานให้กับลูกค้า เพื่อยืนยันความถูกต้องของความ
ต้อ งการ  จนไปถึ ง เฟส  Verification ที่ ไ ด้ รั บหน้ าที่ แก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ จากนั้นได้ติดตั้งระบบให้กับ
ลูกค้า และสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้ดังนี้ 
5.1 ฟังก์ชันตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 
เป็นการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลการท าสีชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ที่มีอยู่ในระบบ เพื่อด าเนินการเปลี่ยนสถานะ
ของข้อมูลที่มีความบกพร่อง และน าข้อมูลที่มีความบกพร่องแจ้ง
เตือนให้กับผู้ใช้งานได้ทราบถึงจุดที่บกพร่องของข้อมูล เพื่อให้
ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูลไปแก้ไขให้ถูกจุด ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 หน้าจอตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 

5.2 ฟังก์ชันตรวจสอบจ านวนตัวแขวน 
เป็นฟังก์ชันส าหรับดูข้อมูลจ านวนตัวแขวนทั้งหมดที่ต้องใช้ใน
การพ่นสี สามารถค้นหาข้อมูลโดยเลือกช่วงวัน และรหัสของห้อง
พ่นสี ระบบจะแสดงข้อมูลตามวันที่ทั้งหมด จ าแนกตามไลน์การ
ผลิตดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 หน้าจอตรวจสอบจ านวนตัวแขวน 

5.3 ฟังก์ชันค้นหาล าดับการท าสี 
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาล าดับการท าสีแบบรายวันได้ โดยสามารถ
เลือกเงื่อนไขการค้นหาในหน้าจอค้นหาข้อมูลล าดับการท าสีดัง
ภาพที่ 5 ซึ่งหากระบบพบข้อมูลล าดับการท าสี หลังจากการ
ค้นหา ผู้ ใช้สามารถเปลี่ยนวันที่ท าสี จากการเลือกชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ในตาราง และเลือกวันที่ต้องเปลี่ยนดังภาพที่ 6 
หรือหากต้องการน าชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ออก สามารถเลือก
และลบออกได้ดังภาพที่ 7 

ภาพที่ 5 หน้าจอค้นหาข้อมูลล าดับการท าสี 

ภาพที่ 6 หน้าจอเปลี่ยนวันที่ท าสี 

ภาพที่ 7 หน้าจอลบข้อมูลล าดับการท าสี 

5.4 ฟังก์ชันส่งออกรายงานล าดับการท าสี 
หลังจากค้นหาข้อมูลล าดับการท าสี ผู้ใช้งานสามารถส่งออก
รายงานข้อมูลล าดับการท าสี โดยระบบสามารถส่งออกมาใน
รูปแบบ Excel ดั งภาพที่  8  สามารถน า ไป เป็ น เอกสาร
ประกอบการวางแผนการท าสี 

ภาพที่ 8 รายงานล าดับการท าสี 

5.5 ฟังก์ชันค้นหาล าดับบล็อคสี 
ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลการท าสีในรูปแบบของบล็อคสี จากหน้าจอ
จัดล าดับบล็อคสีดังภาพที่ 9 ในหน้าจอนี้ผู้ใช้งานสามารถรู้ถึง
จ านวนชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่อยู่ภายในบล็อค และสามารถ
จัดล าดับบล็อคสีได้ด้วยการลากและวางบล็อคสีดังภาพที่ 10 
สามารถยกเลิกหรือบันทึกความเปลี่ยนแปลงหลังจากจัดล าดับ
บล็อคสีได้ 
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ภาพที่ 9 หน้าจอจัดล าดับบล็อคสี 

ภาพที่ 10 การจัดล าดับบล็อคสี 

5.6 ฟังก์ชันค้นหาล าดับข้อมูลรายละเอียดบล็อคสี 
จากภาพที่ 9 เมื่อผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลบล็อคสีแล้วสามารถท าการ
ดูข้อมูลรายละเอียดภายในได้ โดยเลือกบล็อคสีที่ต้องการ ระบบ
จะท าการแสดงหน้าจอรายละเอียดบล็อคสีดังภาพที่  11 ใน
หน้าจอนี้ผู้ใช้สามารถจัดล าดับชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ โดยเลือก
ชิ้นส่วนที่ต้องการและกรอกเลขล าดับใหม่ดังภาพที่ 12 และ
สามารถส่งออกรายงานข้อมูลรายละเอียดบล็อคสีในรูแบบ Excel 
เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการท าสีดังภาพที่ 13 

ภาพที่ 11 หน้าจอข้อมูลรายละเอียดบล็อคสี 

ภาพที่ 12 หน้าจอจัดล าดับรายละเอียดบล็อคสี 

ภาพที่ 13 รายงานข้อมูลรายละเอียดบล็อคสี 

5.7 ฟังก์ชันยืนยันข้อมูลการท าสี 
เมื่อผู้ใช้งานมั่นใจว่าจะไม่มีการปรับแผนการท าสีแล้ว สามารถ
ยืนยันข้อมูลทั้งหมดผ่านหน้าจอยืนยันล าดับการท าสีดังภาพที่ 14 
ข้อมูลที่ถูกยืนยันแล้ว จะไม่สามารถถูกแก้ไขได้ ผู้ใช้งานสามารถ
ดูข้อมูลที่ถูกยืนยันแล้วจากหน้าจอส่งออกรายงานยืนยันล าดับ
การท าสีในภาพที่ 15 โดยรายงานจะถูกส่งออกในรูปแบบ Excel 
ดังภาพที่ 16 

ภาพที่ 14 หน้าจอยืนยันล าดับการท าสี 

ภาพที่ 15 หน้าจอส่งออกรายงานยืนยันล าดับการท าสี 
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ภาพที่ 16 รายงานยืนยันล าดับการท าสี 

5.8 ฟังก์ชันเพ่ิมข้อมูลการท าสี 
การเพิ่มข้อมูลการท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ในระหว่าง
กระบวนการวางแผนการท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ในกรณีที่
ต้องการแทรกงานให้กับกระบวนการท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
กระบวนการท างานในส่วนนี้ช่วยลดระยะเวลาการเพิ่มข้อมูลการ
ท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ เมื่อผู้ ใช้งานเจอข้อผิดพลาด            
อาทิเช่น ข้อมูลการท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไม่ครบถ้วน           
หรือผู้ใช้งานต้องการเพิ่มข้อมูลการท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์  
โดยแสดงหน้าจอดังภาพที่ 17 

ภาพที่ 17 หน้าจอเพิ่มข้อมูลการท าสี 

6. สรุปผลการด าเนินการ
การพัฒนาระบบจัดล าดับการท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ Paint 
Sequence system) มอดูลวางแผนล าดับการท าสี เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมการท าสีชิ้นส่วนรถจักรยนต์ ท าให้กระบวนการท าสี
มีระยะเวลาน้อยลง และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการได้ โดยระบบได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบเว็บแอป
พลิเคชัน โดยใช้กระบวนการท างานแบบ Waterfall Model ที่มี
ความซับซ้อนน้อยในการด าเนินงาน ซึ่งผู้พัฒนาได้เริ่มการท างาน
ตั้ งแต่การสร้ า ง  Prototype ตลอดจนไปจนถึ งการติดตั้ ง
ซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้งาน และท าการศึกษากระบวนการต่างๆ 
หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ซึ่งในระหว่างการ
พัฒนาระบบผู้พัฒนาได้รับค าปรึกษา และความช่วยเหลือจาก

ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้งานออกมามีคุณภาพดีมากขึ้น ในส่วนของ
มอดูลวางแผนล าดับการท าสีนั้นจะถูกใช้งานโดยพนักงาน ใน
ส านักงาน ซึ่งจะท าหน้าที่รับข้อมูลชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มาใช้
ในการวางแผน ระบบจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ถูกน าเข้าก่อนที่จะถูกไปใช้ในการวางแผน  

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จ าเป็นต้องมีการทดสอบระบบ
เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ระบบจัดล าดับการท าสีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มอดูล
วางแผนการท าสีมีการท าสอบซอฟต์แวร์แยกเป็น Unit test และ 
Integration Test โดยยกตัวอย่างการทดสอบดังตารางที่  1 
และผลสรุปการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ยกตัวอย่างการทดสอบระบบจัดล าดับการท าสีชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ มอดูลวางแผนการท าสี 

เลขที่
อ้างอิง 

Test Scenario 
Title 

Test Case Title สถานะ 

Unit test 
PSS100-1 ปุ่ม reset สามารถลบข้อมูล ผ่าน 
PSS101-3 ปุ่ม export ส่งออกข้อมูลได้ ผ่าน 
PSS106-5 ปุ่ม filter Filter ข้อมูล

ตามที่ต้องการได้ 
ผ่าน 

Integration Test 
PSS100-2 แสดงข้อมูล แสดงตามเงื่อนไข ผ่าน 
PSS101-1 ตรวจสอบ

ข้อมูล 
แสดงข้อมูลที่
ผิดพลาดได้ 

ผ่าน 

PSS106-4 เพิ่มข้อมูล ระบบเพิ่มจ้อมูล
ได้ถูกต้อง 

ผ่าน 

ตารางที่ 2 ผลสรุปการทดสอบระบบจัดล าดับการท าสีชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ มอดูลวางแผนการท าสี 

ประเภทการ
ทดสอบ 

จ านวน Test 
Case 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

Unit Test 21 21 0 
Integration 
Test 

23 23 0 
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ระบบการจัดการการจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียม  
Infinity Stadium Football field reservation management system

*อมรรัตน์ พรมฮวด1 และ รงรอง แรมสิเยอ1

1สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอภาพรวมของระบบการจัดการการจองสนาม 
ฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อเป็นต้นแบบของระบบจองสนามกีฬาเช่า 
ในเชิงธุรกิจ มีการท างานสองฝั่ งคือฝั่ งผู้ ให้บริการและฝั่ ง
ผู้ใช้บริการ ระบบนี้สามารถรองรับ ระบบสมาชิก การจองสนาม 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูล
ลูกค้ า  จดบันทึกการจอง มาท า การจัดเก็บในระบบาาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์แทน  โดยภาษาที่ใช้ เป็นเอชทีเอ็มแอล 
(html), พีเอชพี (php), จาวาสคริปต์ (javascript) และระบบ
การจัดการ าานข้อมูล MySQL       

ค ำส ำคัญ: ระบบการจอง; สนามกีฬา; เว็บไซต์ 

ABSTRACT 
This article presents an overview of the field reservation 
management system. Football for artificial grass 
provides a prototype of the stadium reservation 
system. In business, there are operations on both 
service providers and end users. This system can 
support the member reservation system to facilitate 
the caretaker about collecting customer information. 
Note: Reservations to be stored in a computer database 
instead of the language used are HTML (html), PHP 
(php), javascript (javascript) and the MySQL database 
management system. 

Keywords: Stadium reservation system; Website 

1. บทน า
ปัญหาที่ เ กิ ด เนื่ อ งจากสนามฟุตบอลหญ้า เที ยม  Infinity 
Stadium ตั้งอยู่ที่ 38/3 ม.5 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ลูกค้า
มีความต้องการที่จะใช้สนามฟุตบอลและต้องการทราบถึง
รายละเอียด ต่าง ๆ ลูกค้าต้องใช้วิธีการโทรศัพท์ติดต่อ แต่การใช้
โทรศัพท์นั้นอาจโทรไม่ติด หรือสายไม่ว่าง ท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจ
และอาจจะน าไปสู่การเลือกใช้สนามฟุตบอลอื่น จึงได้มีการคิด
น าเอาอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนช่วยในการจองสนามฟุตบอล 
และเป็นตัวเผยแผ่ให้สมาชิกที่อยากจะออกก าลังกายด้วยการเล่น
ฟุตบอลได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสนามฟุตบอล 
อัตราค่าบริการ โปรโมชั่นอื่น ๆ โดยทางระบบเดิมจะจัดเก็บ
ข้อมูลโดยใช้การจดบันทึกใส่สมุดไม่ได้มีการน าข้อมูลมาเก็บไว้ใน
าานข้อมูลและไม่สะดวกต่อการใช้งานท าให้เกิดการรอที่จะเล่น
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมและอาจท าให้เสียลูกค้าได้ 

 ด้วยเหตุผลข้างต้นดั งกล่าว ผู้ วิ จัยจึ ง เกิดแนวคิดใน 
การศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการจองสนาม 
ฟุตบอลหญ้าเทียม Infinity Stadium โดยน าเอาเทคโนโลยี 
สารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการในด้านต่าง ๆ ให้มีความสะดวกใน 
การจองสนามฟุตบอลของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพของ 
ระบบงานให้ดียิ่งขึ้น มีความเป็นระเบียบ น่าเชื่อถือ ทั้งยังช่วย 
ประหยัดเวลาในการจัดการข้อมูล การให้ข้อมูล การจอง และ   

อื่น ๆ 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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2. เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎีหลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มี
รายละเอียดดังนี้ 

PHP (Personal Home Page) [1] ได้มีการน ามาใช้ใน
การพัฒนาเว็บไซต์ แต่มันก็ยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อ
วัตถุประสงค์ทั่วไปได้ ซึ่งมันสามารถน าไปร่วมใช้ร่วมกับระบบ
เว็บเท็มแพลตที่หลากหลาย ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) หรือเว็บ
เฟรมเวิร์ค การท างานของภาษา PHP นั้นเป็นแบบ Interpreter 
ที่ถูกพัฒนาเป็นแบบโมดูลในเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือ Common 
Gateway Interface (CGI) โดยเซิร์ฟเวอร์จะท าการรวมโค้ดที่
ผ่านการแปลผล และประมวลผลเป็นหน้าเว็บเพจ และยัง
สามารถท างานได้บน Command-line interface (CLI) และ
นอกจากนี้ภาษา PHP ยังถูกน าไปพัฒนาแอพพลิเคชันทางด้าน
กราฟฟิก  

CSS (Cascading Style Sheet) [2] ใช้ เป็นส่วนของ
การจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS ก าหนด
กฏเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาใน
เอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร 
และการจัดวางข้อความ ซึ่งการก าหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้
หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากค าสั่งที่ใช้
ในการจัดรูปแบบการแสดงผล ก าหนดให้รูปแบบของการ
แสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อ
การจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการ
ควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของ
ความสม่ าเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน โดย
กฏเกณฑ์ในการก าหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML  

MySQL [3] ได้มีการน า MySQL มาใช้ในการจัดการ
าานข้อมูล มีหน้าที่เก็บาานข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง 
SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ
หรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ 
ความต้องการของผู้ใช้ เช่นท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web 
Server) โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท า งานได้บน
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย  

Website [4] ได้มี การน ามาพัฒนา  Website เพื่ อ
น าเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดย
จะมีหน้าเว็บเพจหลายๆ หน้าที่เชื่อมโยงเข้ากับไฮเปอร์ลิ้งค์ 

เพื่อให้สามารถเปิดไปยังหน้าเพจต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและถูก
จัดเก็บไว้ใน www. (เวิลด์ไวด์เว็บ) โดยเว็บไซต์ส่วนใหญ่นั้นก็มี
ทั้งเว็บไซต์ที่เปิดให้เข้าชมได้ฟรี และเว็บไซต์ที่ต้องสมัครสมาชิก
และเสียค่าบริการ จึงจะเข้าใช้งานเว็บได้ ซึ่งข้อมูลในเว็บก็จะมี
หลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการน าเสนอของเจ้าของ
เว็บไซต์ การเรียกดูเว็บไซต์จะเรียกดูผ่านทางซอฟต์แวร์ ใน
ลักษณะของเบราว์เซอร์  

Photoshop [5] ได้มีการน า Photoshop มาใช้เพื่อ 
ตกแต่งหรือแก้ไขรูปภาพ ปรับแก้สี, เพิ่มสีและแสง หรือการใส่
เอฟเฟกต์ให้กับรูป และปรับขนาดของภาพให้เกิดความเหมาะสม
ของภาพ 

3. วิธีการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบการจัดการการจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
Infinity Stadium  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
3.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
ในการพัฒนาระบบของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม Infinity 
Stadium เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเช่า
สนามฟุตบอล โดยลูกค้าสามารถเช่าสนาม และตรวจสอบข้อมูล
ผ่านอินเทอร์เน็ต อีกทั้งการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบาานข้อมูล ท า
ให้ค้นหา ตรวจสอบรายงาน ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
กระบวนการในการสร้างระบบการจัดการการจองสนามฟุตบอล
หญ้า เทียม  infinity stadium โดยภายในวงจรการพัฒนา
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักคือ 1) เริ่มต้นจากการส ารวจ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางธุรกิจเพื่อก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด 2) เก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล 3) ออกแบบระบบ 4) พัฒนาระบบ 5) 
ทดสอบระบบเพื่อน าไปติดตั้งใช้งานจริง 6) การบ ารุงรักษาระบบ
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการออกแบบระบบนี้ 
ผู้จัดท าโครงงานได้ออกแบบการท างานของระบบ โดยใช้
เครื่องมือ ดังนี้ 
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3.2.1. Context ระบบการจั ดการการจองสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม infinity stadium ดังนี้ 

รูปที่ 1. Context Diagram 

3.2.2. Data Flow Diagram Level 0 ร ะ บ บ ก า ร
จัดการการจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียม infinity stadium ดังนี้ 

รูปที่ 2. Data Flow Diagram Level 0 

3.2.3. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
Entity Relationship Diagram ของระบบการจัดการการจอง
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม infinity stadium ดังนี้ 

         รูปที่ 3. Entity Relationship Diagram 

3.3 การพัฒนาระบบ 
ในขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการการจองสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม infinity stadium ได้พัฒนาโดยใช้ระบบปฏิบัติการ
Windows10 ในส่วนของ Webserver ใช้ Google Chrome ที่
ติดตั้งพร้อมกับโปรแกรม Windows 10 ซึ่งเป็นโปรแกรม Web 
server ในการใช้ โปรแกรมภาษา PHP และ HTML ในการสร้าง
หน้าเว็บไซต์และออกแบบหน้าจอการติดต่อกับผู้ใช้งานและยังใช้
ภาษา JavaScript ในบางส่วนของหน้าเว็บเพจเพื่อให้ระบบ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนโปรแกรมจัดการ
าานข้อมูลใช้ MySQL การติดต่อระหว่างโปรแกรมภาษา PHP 
กับาานข้อมูล MySQL จะท าการติดต่อโดยผ่าน Web browser 
และใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการตกแต่งภาพ
ที่ใช้งานในระบบ 
3.4 การทดสอบระบบ  
ผู้วิจัยได้ทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจากเจ้าหน้าที่
และผู้ใช้งานด้วยแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แบบสอบถาม
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ทั้งหมดจ านวน 10 ข้อ และด้านประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
จ านวน  5 ข้อแล้วท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X=4.35) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราาน (S.D=0.67)  

4. ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงานในการจัดท าระบบการจัดการการจองสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม infinity stadium ดังนี้ 

รูปที่ 4 หน้าแรกของเว็บไซต ์

รูปที่ 5 หน้าการสมัครสมาชิก 

รูปที่ 6 หน้าเลือกวันและเวลาการจอง 

รูปที่ 7 หน้าการแสดงข้อมูลของสนามที่ว่าง 

รูปที่ 8 หน้าล็อกอินของสมาชิก 

รูปที ่9 หน้าล็อกอินของเจ้าของกิจการ 
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ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
จากตารางที่ 1 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
พบว่า ด้านการออกแบบการใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (�̅�=4.16) ด้านประสิทธิภาพของระบบมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (�̅�=4.24) และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบการ
จัดการการจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียม infinity stadium ใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (�̅�=4.20) 

5. สรุปผลการด าเนินงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึงพอใจ
เกี่ยวกับรูปแบบรายการและในข้อรายการ โดยเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 อยู่ในเกณฑ์  มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 อยู่ในเกณฑ์  มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 อยู่ในเกณฑ์  น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 อยู่ในเกณฑ์  น้อยที่สุด 

6. กิตติกรรมประกาศ
ในการพัฒนาระบบการจัดการการจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
infinity stadium ขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนท าให้
ผู้จัดท าประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดังนั้นในการจัดท า
โครงงานฉบับนี้จึง ต้องได้รับความช่วยเหลือ และค าแนะน าจาก 
บุคคลหลายท่านซึ่งทุกท่านก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
ดังนั้นผู้จัดท าโครงงานจึง ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
ขอขอบพระคุณเจ้าของสนามฟุตบอลที่ให้ข้อมูลรายละเอียด 
และระบบการท างานเดิมของระบบการจัดการการจองสนาม
ฟุตบอลหญ้า เทียม  infinity stadium ได้อย่างสมบูรณ์ทุก
ขั้นตอนและ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ที่ได้ให้ความ เมตตากรุณา
ต่อผู้จัดท าในการให้ค าปรึกษาแนะแนวทางในการ เขียน
โปรแกรมเป็นอย่างดีมีการตรวจสอบโปรแกรมทุกขั้นตอน 
ตลอดจนตรวจเอกสารจนเสร็จสมบูรณ์   

เอกสารอ้างอิง 
[1] ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติ SPSS และ AMOS. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555. 

[2] MySQL สืบค้น http://th.easyhostdomain.com, 
(วันที่ 3 กรกฎาคม 2561) 

[3] Photoshopสืบค้น
https://www.itgenius.co.th/article/ (วันที่ 12 
ธันวาคม 2561) 

ความพึงพอใจ �̅� S.D. แปลผล 
ด้านการออกแบบและการใช้งาน
ระบบ 
1.ก า ร อ อ ก แ บ บ ห น้ า จ อ  จั ด ว า ง
องค์ประกอบ ต่างๆ เหมาะสม 

3.80 0.84 มาก 

2.ขนาดและรูปแบบตัวอักษรมีความ
ชัดเจน อ่านง่าย 

4.20 0.84 มาก 

3.การเลือกใช้สี  สวยงาม มีความ
เหมาะสม 

4.60 0.55 มากที่สุด 

4.การใช้งานง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน 4.00 0.71 มาก 
5.การออกแบบรายงานได้เหมาะสม 
ถูกต้อง 

4.20 0.84 มาก 

รวม 4.16 0.75 มาก 

ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
6.ความสามารถในการจัดเก็บ เพิ่ม ลบ
แก้ไข ข้อมูล 

4.60 0.55 มากที่สุด 

7.ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
ระบบ 

4.20 0.84 มาก 

8.การรักษาความปลอดภัยของการเข้า
ใช ้งานระบบ 

3.80 0.84 มาก 

9.ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูล และแสดงรายงาน 

4.20 1.10 มาก 

10.ความสามารถในการน าไปใช้ในงาน
บริหาร และประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงาน 

4.40 0.55 มาก 

รวม 4.24 0.77 มาก 

รวมทั้งหมด 4.20 0.76 มาก 
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[4] Website  สืบค้น 
https://www.1belief.com/article/ website/, 
(วันที่ 7 ธันวาคม 2561) 

[5] PHP (Personal Home Page) สืบค้น 
https://www.mindphp.com, (วันที่ 10 เมษายน 
2561) 

[6] CSS (Cascading Style Sheet)สืบค้น 
https://www.mindphp.com, (วันที่ 7 มิถุนายน 
2561) 
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การพัฒนาระบบค าร้องงานพีธีพระราชทานปริญญาบัตร 
The Development of Graduate Ceremony Request 

Degree-Receiving Form System 

*ณัฐวุฒิ สุโทสา1, ปฎิภาน กัลป์ชัย1, จิรภัทร ตั้งสิทธิประเสริฐ1, คุณาธิป นิ่มแสวงกุล1

และศศิวิมล กอบัว1 

1สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
Email: nuttavutka@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบยื่นค าร้องส าหรับนักศึกษาที่ก าลังจบการศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ 
นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร และสุรินทร์ ระบบนี้สามารถ
ช่วยให้กระบวนการยื่นค าร้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสสูญหายของข้อมูล ลดระยะเวลา นอกจากนี้ยังสามารถ
ออกรายงานที่เหมาะสมแก่ผู้บริหารได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบค าร้องงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบ 
2) ด้านความเสถียรภาพ และ 3) ด้านประโยชน์ของระบบต่อผู้ใช้
ความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนอยู่
ในระดับดีมาก (𝑋 =4.41, SD=0.57) และกลุ่มตัวอย่างที่ เป็น
นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับดีมากเช่นเดียวกัน 
(𝑋 =4.41, SD=0.54) 

ค ำส ำคัญ: ยื่นค าร้อง, ออนไลน์, ส าเร็จการศึกษา, 
พิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

ABSTRACT 

The objective of this is to analyze, design, and develop 
a petition system for students who are currently 
graduated in Rajamangala University of Technology Isan 
on 4 campuses, namely Nakhon Ratchasima, Khon 
Kaen, Sakon Nakhon and Surin. This system can support 
the process of submitting an application for a royal 
degree to be effective.  In addition, they can reduce  
the chance of data loss and time. Users can easily fill 
out information via the website. In addition, it is able to 
issue appropriate reports to executives quickly and 
efficiently.   

The results of the study found that satisfaction of 
user with the application system for the graduation 
ceremony in 3 areas which are 1) design 
2) stability and 3) benefit of the system to users.  The
average satisfaction from the sample group is the 
registration officer.  The satisfaction was at a very good 
level (𝑋 = 4.41, SD = 0.57) and the samples were 
students.  The satisfaction level is also very good 
(𝑋 = 4.41, SD = 0.54)

Keywords:  Online Request Degree-Receiving form, 
Graduation, Graduate Ceremony 
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1. บทน า
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้
เจริญเติบโตและแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล 4.0  ทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนหลายแห่งจึงได้มีการน าระบบสารสนเทศมาช่วย
ประมวลผลข้อมูล เพื่อช่วยลดเวลาในการท างานและประหยัด
ต้นทุนด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารหลายแห่งได้น าแท็ปเล็ต
มาตั้งไว้ที่โต๊ะ เพื่อให้ลูกค้าสามารถกดสั่งอาหารได้เองโดยไม่ต้อง
เรียกพนักงาน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) น า Artificial 
Intelligence และ Machine Learning AI มาจัดการขั้นตอนใน
กระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อลดการท างานผิดพลาดจาก
พนักงาน  ด้านภาครัฐกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ใช้โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network) น า
เทคโนโลยีที่ เรียกว่า Cloud Service ช่วยการลดต้นทุนด้าน 
Hardware และ Software ท าให้ประหยัดงบประมาณไปได้ถึง    
4 0-50% ธนาคารหลายแห่ง ได้มีการน า Prompt Pay เข้ามาใช้ 

ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินให้กับผู้ใช้บริการคนอื่นได้สะดวก
ยิ่งขึ้น เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้น าระบบ
สารสนเทศเข้ามาใช้ในหลายหน่วยงาน เช่น แผนกงานห้องสมุด 
แผนกงานระบบสารสนเทศ  ศูนย์สหกิจศึกษา  หน่วยงาน
บริหารงานทั่วไป งานทะเบียนนักศึกษา ฯลฯ ในส่วนของงาน
ทะเบียนนักศึกษา มีฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ เช่น งานฐานข้อมูล
นักศึกษา การลงทะเบียนนักศึกษา ออกใบรายงานผลการศึกษา 
ปรับระดับผลการการเรียน และตรวจสอบวุฒิการศึกษา ในการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษานั้นมีระบบฐานจัดการข้อมูลเข้ามา
ช่วยในการเก็บข้อมูล แต่ในส่วนของการแจ้งความประสงค์รับ
ปริญญาบัตรหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับปริญญาบัตรนั้น ยังใช้
วิธีการกรอกแบบฟอร์มลงในกระดาษ เจ้าหน้าที่ต้องท างานหลาย
ขั้นตอน มีโอกาสที่ข้อมูลจะตกหล่นหรือสูญหาย เกิดความล่าช้าใน
การค้นหา นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเข้ามาท าการยื่นค าร้องงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ท าให้
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้
อยู่ในตัวเมืองนครราชสีมาหรืออยู่นอกวิทยาเขต อีกทั้งการสรุป
รายงานให้ผู้บริหารใช้ เวลาในการประมวลผลค่อนข้างนาน

เนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมาก ท าให้ไม่ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพ
และทันต่อเวลา 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดจัดท าระบบค าร้องงานพิธี พระราชทาน
ปริญญาบัตร เพื่อให้การยื่นค าร้องของนักศึกษาทั้ง 4 วิทยาเขต 
นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร และสุรินทร์ เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดโอกาสสูญหายของข้อมูล ผู้ใช้สามารถ แก้ไข
ข้อมูลได้ง่ายด้วยกระบวนการที่สะดวกไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ ยัง
สามารถออกรายงานที่เหมาะสมแก่ผู้บริหารได้รวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการพัฒนาบนเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่ง
รองรับการ แสดงผลบนจออุปกรณ์เคลื่อนที่ 

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบค าร้องงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร
2. เพื่อพัฒนาระบบค าร้องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3. เพื่อประเมินระบบค าร้องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาระบบค าร้องงานพีธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนา โดย
แบ่งหัวข้อดังต่อไปนี้  
3.1 แบบฟอร์มออนไลน์ 
ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทันสมัยมากขึ้น 
ท าให้เกิดการคิดค้นเครื่องมือเก็บข้อมูลออนไลน์เป็นลักษณะ
แบบฟอร์มตอบโต้กับผู้ ใช้ออนไลน์มากขึ้ น โดยสามารถยื่น
แบบฟอร์มออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเตรียมเอกสารไปยื่น
สถานที่ท าการให้ยุ่งยาก 

แบบฟอร์มออนไลน์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น 
Google Form ซึ่ งสร้ างความสะดวกและง่ ายต่อการสร้าง
แบบฟอร์มพื้นฐาน แต่ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องความสามารถ
ประมวลผลข้อมูล และการออกรายงานตามรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ 
3.2 วงจรในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System 
Development Life Cycle: SDLC)  
แนวคิดที่ผู้วิจัยใช้ในพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ วงจรการพัฒนา 
ระบบ (Systems Development Life Cycle) [1] โดยภายใน
วงจรนั้นจะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นกลุ่มงาน    หลัก ๆ 
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ได้ท า ด้านการวางแผน ด้านการวิเคราะห์ ด้านการออกแบบด้าน
การสร้างและพัฒนาเป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น
ล าดับขั้นตอนในการพัฒนาระบบประกอบด้วย 7 ระยะ ดังนี้ 

1. ก าหนดปัญหา (Problem definition)
2. วิเคราะห์ (Analysis)
3. ออกแบบ (Design)
4. พัฒนา (Development)
5. ทดสอบ (Testing)
6. ติดตั้ง (Implementation)
7. บ ารุงรักษา (Maintenance)

3.3 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management 
System: DBMS)  
เป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อ ระหว่างผู้ใช้
กับฐานข้อมูล เพื่อจัดการและควบคุมความถูกต้อง ความซ้ าซ้อน 
และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ภายใน ฐานข้อมูล ในการ
ติดต่อกับข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยการใช้ค าสั่งในกลุ่มดีเอ็มแอล 
(DML) หรือ ดีดี แอล (DDL) หรือจะด้วยโปรแกรม ทุกค าสั่งที่ใช้
กระท ากับข้อมูล จะถูกระบบจัดการฐานข้อมูลน ามาแปล 
(คอมไพล์) เป็นการปฏิบัติการ (Operation) ต่าง ๆ ภายใต้ค าสั่ง 
เพื่อน าไปกระท ากับตัวข้อมูล ภายในฐานข้อมูลต่อไป ส าหรับ
ส่วนการท างาน ภายในฐานข้อมูล ที่ท าหน้าที่แปลค าสั่งไปเป็น
การปฏิบัติการต่าง ๆ กับข้อมูลนั้น [2]    
3.4 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
เป็นการพัฒนาระบบงานบนเว็บ ระบบมีการไหลเวียนในแบบ
ออนไลน์ ทั้งแบบ ภายในวง  LAN (Local)  และ ออกไปยัง
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ต  (Global) ท าให้เหมาะส าหรับงานที่
ต้องการข้อมูลแบบทันเวลา (Real Time) ระบบมีประสิทธิภาพ 
แต่ใช้งานง่าย เหมือนกับก าลังท่องเว็บ ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมา
จะตรงกับความต้องการกับหน่วยงานมากที่สุด ไม่เหมือนกับ
โปรแกรมส าเร็จรูปทั่วไป ที่มักจะจัดท าระบบในแบบกว้าง ๆ จะ
ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง ระบบสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ 
หรือผู้ใช้บริการแบบทันเวลา โดยเครื่องมือที่ใช้งานไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมเพิ่มเติม ตัวอย่างระบบงานที่เหมาะกับเว็บแอปพลิ 
เคชัน เช่น ระบบการจองสินค้าหรือบริการ  

เครื่องมือและภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา ได้แก่ 
Visual Studio code, Web Service Package, PHP, HTML, 
CSS  

3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศิริวัฒน์  ภาภิรมย์ [3] ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์  
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และหาคุณภาพของระบบลงทะเบียน
เรียนออนไลน์  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ระบบ
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์  ผลการศึกษา พบว่า ระบบลงทะเบียน
เรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน มี
ส่วนช่วยในการลดปัญหา โดยเฉพาะลดจ านวนบุคลากรในการ
ด าเนินงาน ลดความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากระบบงาน ลดข้อผิดพลาด 
ช่วยส่งผลให้การท างานโดยรวมรวดเร็ว และมีคุณภาพมากขึ้น  

วิ ชิ ร ะ  วี ร ะพลิ น  และคณะ  [4] ได้ พัฒนาระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก และประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างใช้รวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน อาจารย์ การ
พัฒนาระบบใช้ภาษา HTML, PHP, JavaScript เพื่อจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL  ท าให้ระบบสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถช่วยลดปัญหาการไม่
เชื่อมโยงกันของข้อมูลประวัตินักศึกษาที่กรอกจากเอกสาร กับ
การน าข้อมูลไปใช้ต่อในระบบประมวลผลการเรียน รวมทั้งการ
สรุปรายงานเพื่อน าเสนอ พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยในการ
ท างานด้านการลงทะเบียนและสอบถามผลการผลการเรียนได้
เป็นอย่างดี ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบอยู่ใน
ระดับดีมาก 

สุนทร เกื้อกูล และพยุง มีสัจ  [5] ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนระดับมัธยม เพื่อชวย
งานทะเบียนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาระบบที่สร างขึ้น 
เป็ รระบบงานเก็บข อมูลที่ เกี่ ยวกับประวัตินักเรียน การ
ลงทะเบียนเรียน การประกาศผลการเรียน รวมทั้งการใหบริการ
ในดานข้อมูลขาวสาร โดยผานระบบเครือขายอินเทอร เน็ต 
หลังจากไดท าการพัฒนาระบบเสร็จเรียบรอย ไดท าการหา
ประสิทธิภาพและคุณภาพการท างานของระบบ 
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4. ขั้นตอนการด าเนินงาน
เนื่องจากการแจ้งความประสงค์รับปริญญาบัตรหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการรับปริญญาบัตรในรูปแบบเก่านั้น ยังใช้วิธีการกรอก
แบบฟอร์มลงในกระดาษ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในระหว่างขั้นตอน
การท างานของระบบยื่นค าร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ผู้ วิ จั ยจึ ง มี แนวคิ ด  จั ดท า ระบบค า ร้ อ ง ง านพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบงาน
ปัจจุบัน เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ดีกว่าเดิม โดยได้
ด าเนินงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ดังนี้ 
4. ศึกษากระบวนการท างานและวิเคราะห์ปัญหา
จากการศึกษาระบบงานเดิมโดยการศึกษากระบวนการท างาน
ของฝ่ายทะเบียนพบว่าการท างานเดิมยังใช้การกรอกแบบฟอร์ม 
หรือ R.25 อยู่ ท าให้ข้อมูลไม่เป็นศูนย์กลาง ใช้เวลานานในการ
สรุปรายงานให้ผู้บริหาร นักศึกษาจะต้องเดินทางมายื่นค าร้อง
ด้วยตนเอง  

ข้อผิดพลาดจากบุคคล ในเรื่องการจัดเก็บเอกสารตก
หล่น และนักศึกษาบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง 

จากปัญหาที่กล่าว ทางผู้วิจัยจึงจัดท าเป็นแผนภาพ
ระบบก้างปลาแสดงปัญหาของระบบงานเดิม  (Fish Bone 
Diagram) ท างาน ดังภาพที่ 1 fish bone Diagram 

ภาพที่  1 Fish Bone Diagram 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะหก์ระบวนการท างานระบบงานเดิม แสดงได้ดังภาพที่ 
2 

ภาพที่ 2  Flow Chart การท างานของระบบเดิม 

2.2   ออกแบบระบบงานใหม่ 
สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) ประกอบไปด้วย 
3 ส่วน ดังนี้  Client ใช้ เว็บบราวเซอร์ในการติดต่อสื่อสาร
เซิร์ฟเวอร์โดยมีสื่อกลางเป็นInternet, Internet เป็นสื่อกลางใน
การติดต่อสื่อสารระหว่าง Client กับ Server, Server ประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วน Web Server เป็นตัวจัดการแสดงผลแอปพลิเค
ชัน Database (MySQL) ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลโดยในระบบใช้ 
phpMyAdmin เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล ดังภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 สถาปัตยกรรมระบบ 

ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังภาพที่ 4 
1. ผู้ ใ ช้ ง าน  (User) สามารถตรวจสอบผู้ ส า เ ร็ จ

การศึกษา สมัครสมาชิก ยื่นแบบค าร้อง R.25  ออนไลน์ และ
ตรวจสอบสถานะการยื่นค าร้อง 

2. ผู้ดูแลระบบฝั่งผู้ใช้ (Admin User) สามารถสมัคร
สมาชิกให้ผู้ใช้ อนุมัติการยื่นค าร้อง และดูสถิติของผู้ยื่นค าร้อง 

3. ผู้ดูแลระบบ (Admin System) โดยสามารถก าหนด
สิทธิการเข้า ใช้ระบบ จัดการผู้ใช้งานทั้ง User / User Admin 
จัดการข้อมูล ค าร้อง และออกรายงาน PDF และ EXCEL ได้ 
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ภาพที่ 2 Use Case Diagram 

Data Flow Diagram 
ผู้วิจัยได้ออกแบบผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
แ ล ะ ย ก ตั ว อ ย่ า ง ภ า พ ร ว ม  ( Context Diagram) 
ดังภาพที่ 5 

ภาพที่ 5 Context Diagram 

E-R Diagram 
ประกอบด้วยโครงสร้างฐานข้อมูลดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 แผนภาพ ER Diagram 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการศึกษา 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารงานระบบค าร้องงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ก าหนดลักษณะของการสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 
5 ระดับและใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการวัดประสิทธิภาพของระบบ
โดยแบ่งออกเป็น Ratting Scale 5 ระดับ เพื่อประเมินค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ [6]  

5. ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบค าร้องงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในครั้งนี้ ได้
มีการน าข้อมูลจากการศึกษางานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการวิเคราะห์ 
ออกจากระบบพัฒนาระบบ และน าระบบไปประเมินเพื่อหา
ประสิทธิภาพของระบบ มีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
5.1 ผลการพัฒนาระบบ 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ระบบค าร้องงานพิธี พระราชทาน
ปริญญาบัตร ได้แบ่งกลุ่มของผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้ ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแลระบบฝั่ งผู้ ใช้  ซึ่งผล การ
ด าเนินงานสามารถแสดงได้ดังนี้  
ภาพที่ 7 เป็นหน้าจอเข้าสู่เว็บไซต์ จะแสดงรูปภาพของบัณฑิตที่
จบการศึกษา และมีปุ่มเพื่อคลิกเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ 

ภาพที่ 7 หน้าจอเข้าสู่เว็บไซต์ของระบบ 

ภาพที่ 8 เป็นหน้าจอการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สามารถยื่นค าร้อง
ค าร้องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถตรวจสอบได้
โดยใช้รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน แล้วกดที่ปุ่มค้นหา 
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ภาพที่ 8 หน้าจอตรวจสอบรายชื่อ 

ภาพที่ 9 และภาพที่ 10 เป็นหน้าจอยื่นค าร้อง R.25 เมื่อผู้ใช้งาน
ท าการเข้าสู่ระบบ หน้าจอจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของ นักศึกษา  
และมีหัวข้อยื่นค าร้องที่นักศึกษาต้องการยื่น ค าร้อง โดยมีหัวข้อ
ค าร้องทั้งหมด 3 อย่างที่สามารถยื่น ได้คือ  
1. ขอเปลี่ยนค าน าหน้าในวันเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร
2. ขอเลื่อนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3. ไม่ขอเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในปี การศึกษาปัจจุบัน เม่ือเลือกค า
ร้องส าเร็จกดที่ปุ่มบันทึก  

ภาพที่ 9 หน้าจอยื่นค าร้อง R.25 

ภาพท่ี 10 หน้าจอยื่นค าร้อง R.25 (ต่อ) 

ภาพที่ 11 เป็นหน้าจอรายชื่อนักศึกษาที่รออนุมัติ จะแสดง 
ตารางข้อมูลของนักศึกษา โดยจะแสดง ชื่อ-นามสกุล วิทยาเขต 
คณะ และ สาขาวิชา  

ภาพที่ 11 หน้าจอรายชื่อนักศึกษาที่รออนุมัติ 

ภาพที่ 12 เป็นหน้าจอรายชื่อนักศึกษาที่สามารถเข้าสู่ ระบบได้ 
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลของ ผู้ใช้งานได้ 

ภาพที่ 12 หน้าจอรายชื่อนักศึกษาที่สามารถเข้าสู่ระบบได้

ภาพที่ 13 และภาพที่ 14 เป็นหน้าจอทีแ่สดงการออกรายงาน
รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นค าร้องในรูปแบบของ PDF และ EXCEL 
ตามล าดับ

ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงออกรายงาน PDF 

ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงออกรายงาน EXCEL 
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ภาพที่ 15 เป็นหน้าจอแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ส่งค าร้องเข้ามาใน
ระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลค าร้องได้ โดยการกดที่ชื่อ
นักศึกษา และสามารถออกรายงานเป็นไฟล์ PDF และ EXCEL 
ได้ 

ภาพที่ 15 หน้าจอเอกสารค าร้อง 

ภาพที่ 16 เป็นหน้าจอที่แสดงสถิติการใช้งานระบบของนักศึกษา
ในรูปแบบกราฟ 

ภาพที่ 16 หน้าจอแสดงสถิติ 

5.2 ผลการประเมินระบบค าร้องงานพิธีพระราชทานปริญญา 
บัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
การประเมินระบบค าร้องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบดังนี้ 
5.2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของนักศึกษา 
การประเมินคุณภาพของระบบค าร้องงานพิธี พระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน โดย
นักศึกษาจ านวน 10 คน ท าการประเมินในระบบ 3 ด้าน คือ 
ด้านการออกแบบ ด้านความเสถียรภาพและด้าน ประโยชน์ของ
ระบบต่อผู้ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม มีผลประเมิน  

ดังตารางที่ 1 พบว่าประเด็นด้านประโยชน์ของระบบ ต่อผู้ใช้ อยู่
ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 .57 มีค่า S.D. เท่ากับ 
0.48 รองลงมาคือ ประเด็นด้านความเสถียรภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.54 ประเด็นด้านการ ออกแบบ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.62 และผล การ
ประเมินประสิทธิภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 มีค่า 
S.D. เท่ากับ 0.54 อยู่ในระดับที่ดีมาก 

ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบจากนักศึกษา 

5.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที ่
การประเมินคุณภาพของระบบค าร้องงานพิธี พระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน โดย
เจ้าหน้าที่จ านวน 10 คน ท าการประเมินในระบบ 3 ด้าน คือ 
ด้านการออกแบบ ด้านความเสถียรภาพและด้าน ประโยชน์ของ
ระบบต่อผู้ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม มีผลประเมิน เป็นดังนี้  จาก
ตารางที่ 2 พบว่าประเด็นด้านความเสถียรภาพ อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.50 รองลงมาคือ 
ประเด็นด้านประโยชน์ของระบบต่อผู้ใช้ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
มีค่า S.D. เท่ากับ 0.68 และประเด็นด้าน การออกแบบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.53 

ตารางที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบจากเจ้าหน้าที่ 

สรุปผลการประ เมิ นคุณภาพของระบบค า ร้ อ ง ง านพิ ธี  
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
อีสาน โดยนักศึกษาจ านวน 10 คน และ เจ้าหน้าที่ จ านวน 10 
คน ท าการประเมินในระบบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการออกแบบ 
2) ด้านความเสถียรภาพ 3) ด้านประโยชน์ของระบบต่อผู้ใช้ มีผล
ประเมินทั้ง 2 ฝ่าย อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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6. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การสรุปผล อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันระบบยื่นค าร้องพระราชทานปริญญาบัตร มีดังนี้  
6.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
ผู้พัฒนาได้วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ และพัฒนาระบบยื่นค าร้อง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อให้การยื่นค าร้องในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรท าได้สะดวก ลดเอกสารในการยื่นค า
ร้อง ท าให้เจ้าหน้าที่ลดขั้นตอนในการท างาน โดยระบบมีเหตุผล
และตัวเลือกให้นักศึกษาบัณฑิตที่ต้องการจะยื่นค าร้อง และหาก
พบข้อมูลว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่เพื่อ
เข้าใช้งาน ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน และรหัสผ่านขึ้นให้
อัตโนมัติ หากไม่พบข้อมูลรายชื่อส าเร็จการศึกษาบัณฑิตจะต้อง
สมัครสมาชิกใหม่เพื่อเข้าใช้งาน และรอการตอบกลับการสมัคร
สมาชิกจากทางผู้ดูแลระบบผ่านทางอีเมล์ ภายใน 24 ชั่วโมง 

การออกแบบและพัฒนาระบบค า ร้ อ ง ง านพิ ธี  
พระราชทานปริญญาบัตร ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน
ของ ผู้ดูแลระบบฝั่งผู้ใช้ สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข้ ข้อมูล ตรวจเช็ค
สถานะข้อมูลได้ สมัครสมาชิกให้ผู้ใช้ อนุมัติการ ยื่นค าร้อง ดู
รายละเอียดผู้ยื่นค าร้อง ดูสถิติของผู้ยื่นค าร้อง ออก รายงาน 
PDF และ Excel ส่วนของ ผู้ดูแลระบบ ก าหนดช่วงเวลา การใช้
ระบบ  จัดการผู้ใช้งานทั้ง User / Admin User จัดการ ข้อมูล
ค าร้องได้  ส่วนของเจ้าหน้าที่ สามารถอนุมัติผู้อื่นค าร้องได้ เข้าดู
สถิติการเข้าใช้ของผู้ใช้งานในระบบยื่นค าร้องพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรได้ และเพิ่มเจ้าหน้าที่ใช้งานที่จะเข้ามาใช้งานใน
ระบบได้ และผู้ใช้งานสามารถยื่นค าร้อง และตรวจสอบค าร้อง
ของตนเองได้ 

ระบบค าร้ องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในครั้งนี้ได้
พัฒนามาเพื่อช่วยให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สะดวกในการ
ด าเนินงานมากขึ้น ช่วยให้นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาท าเรื่องด้วย
ตนเองและประหยัดเวลามากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการ
ท างานและลดความผิดพลาดให้เจ้าหน้าที่ สามารถเก็บข้อมูล
นักศึกษาได้มากขึ้น ลดปัญหาการตกหล่นของเอกสารได้ 

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความพึงพอใจต่อระบบ 
จากนักศึกษา พบว่าระดับความพึงพอใจทุกรายการประเมินอยู่ 
ในระดับดีมาก ซึ่งผลสรุปการประเมินได้ค่า X = 4.41 และส่วน

เบี่ ยง เบนมาตรฐาน  S.D. =0.54  ดังนั้ นสรุปได้ ว่ าระบบที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพของ ระบบอยู่ในระดับดมีาก  

และผลการทดสอบความพึงพอใจของระบบจาก 
เจ้าหน้าที่ พบว่าระดับความพึงพอใจทุกรายการประเมินอยู่ใน 
ระดับดีมาก ซึ่งผลสรุปการประเมินได้ค่า X = 4.41 และส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.57 ดังนั้นสรุปได้ว่าระบบที่  
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพของ ระบบอยู่ในระดับดีมาก 

สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบค าร้องงานพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานมีคุณภาพและสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 
6.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา ระบบให้ดียิ่งขึ้น 
โดยการเพิ่มความสามารถของ ระบบพัฒนาระบบค าร้องงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ด้ังน้ี   

1. ข้อสังเกตระบบที่พัฒนา มีค าร้อง 3 ประเภท ได้แก่
ขอ เปลี่ ยนค าน าหน้ า  ขอ เลื่ อนวั นรั บ  หรื อ ไม่ ขอ เข้ า รั บ
พระราชทานประญญาบัตร ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นจะมีผู้ใช้เพียง
ส่วนน้อย 

2. พัฒนาให้ระบบสามารถ Import ไฟล์ข้อมูล
นักศึกษาที่เป็น EXCEL เข้าฐานข้อมูลได้ โดยที่ไม่ต้องให้ 
ผู้ดูแลระบบเพิ่มรายชื่อ   

3. พัฒนาให้แจ้งเตือนเข้า Application LINE ของ
ผู้ดูแลระบบ เมื่อมีนักศึกษาส่งค าร้องมาที่ระบบ 

4. พัฒนาให้สามารถแจ้งเตือนเข้า E-mail ของ
นักศึกษา เม่ือผู้ดูแลระบบอนุมัติค าร้อง 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท าการตลาดวิสาหกิจชุมชนออนไลน์ 
Factors influencing the marketing community online 

ปิยากร  จันทนะชัย1, อรอนงค์  จินดาภรณ์1, ณัฐพจน์  เอี่ยมละออ1 และ *กรรณิกา  บุญเกษม1 

1สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล 

E-mail : piyakorn.chan@gmail.com  

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท าการตลาด
ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความส าคัญของส่วน
ประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรวังยาวพัฒนา 2) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา และ
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด และ
พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรวังยาวพัฒนา เพื่อใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาด 
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ใช้งานอินเตอร์เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านวังยาว จ านวน 
400 คน ท าการวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย  Pearson  
Chi-square ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
กับส่วนประสมการตลาดทุกด้าน   โดยด้านผลิตภัณฑ์ ให้
ความส าคัญกับสินค้าวิสาหกิจชุมชนวังยาวพัฒนามีความ
หลากหลาย(49%)  ราคาผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า  
(48.50%)  มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการติดต่อซื้อขาย 
)52.30%) มีการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆ )54%( เว็บไซต์         
มีความสวยงามและน่าสนใจ (49.80%) และมีขั้นตอนการสั่งซื้อ
สินค้าจากเว็บไซต์ที่ไม่ซับซ้อน (44.30%) 

พฤติ ก ร รมผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ ผลิ ตภัณฑ์ ผ ลิ ตภัณฑ์                             
มีวัตถุประสงค์ของการซื้อผลิตภัณฑ์ ต้องการอุดหนุนสินค้าของ
ชุมชน  (37.30%)  เหตุผลในการเลือกซื้อเพราะผลิตภัณฑ์มี

ความหลากหลายตามที่ต้องการ  (29.40%)  มักซื้อผลิตภัณฑ์
จาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังยาวพัฒนา  (26.70%)       

ส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านทั้งผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด ด้าน
กายภาพ และด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมผู้ บริโภคทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด ,พฤติกรรมของลูกค้า ,
วิสาหกิจชุมชน 

ABSTRACT 
This research study on the factors that influence online 
marketing. The purpose is to: 1) the importance of the 
marketing mix, the product of the community 
enterprise groups Housewives Wang Yao development, 
2) the consumer products community enterprise
groups Housewives Wang Yao and 3) study the 
relationship between the compositions. marketing And 
consumer products community enterprise groups 
Housewives Wang Yao development. In order to 
develop a marketing strategy. By using an online 
questionnaire to collect information from women's 
groups who use Internet websites, products, Wang L 
400 results analyzed with descriptive statistics 
(Descriptive Statistic) were frequency, percentage, 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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average, and standard deviation. The hypothesis tested 
by Pearson Chi-square significance level of 0.05. 

Consumer behavior towards products with the 
aim of buying products. To support the community 
(37.30%) reason to buy a product because it has a 
variety of goals (29.40%), often buy products from. 
Wang Yao maid Community Enterprise Development 
(26.70%) 

Marketing Mix all aspects of packaging for niche 
markets. Promotion and physical processes include 
advertising, public relations. Promotion Is related to 
behavior Consumers all the statistical significance level 
of 0.05.   

Keywords: Marketing mix, customer behavior, 
community enterprises. 

1. ที่มาและความส าคัญ
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และเป็นอุตสาหกรรมเกษตร ที่ สามารถสร้างมูลค่ า เพิ่ม                  
จากการใช้วัตถุดิบภายในจังหวัด รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรม                     
ที่ก่อให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาว
พัฒนาโดยสมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพปลูกสับปะรด              
เป็นหลัก แต่ประสบปัญหากับราคาสับปะรดที่ตกต่ า จึงมีแนวคิด                   
ในการน าใบและผลของสับปะรดที่เหลือทิ้งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
หรือเกิดจากการท าลายของโรคแมลงจนไม่สามารถให้ผลผลิต              
ได้น ามาแปรรูป และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ                      
เช่น กระดาษสับปะรด กล่องเอนกประสงค์  ที่คั่นหนังสือ 
กล่องใส่กระดาษทิชชู่  สมุด แผ่นรองเขียน และที่ใส่ไม้จิ้มฟัน 
เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว [1]  

ปัญหาในการด า เนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน                       
กลุ่มแม่บ้านวังยาวพัฒนาในภาพรวมยังมีปัญหาด้านบริหารตลาด 
และด้ านกระบวนการจัดการสินค้ าและบริการ  ซึ่ งอาจ                             
เป็นเพราะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มรวมตัวกันขึ้นใหม่จึงขาด
การเชื่อมโยงเครือข่ายเกื้อกูลกัน และยังไม่ได้รับสนับสนุน                        
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะด้านเทคโนโลยีทันสมัย ความรู้ 
และขาดการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการตลาด รวมถึง

กลุ่ม ไม่มีการติดตามข้อมูลความต้องการของตลาดและขาด
การป้องกันความผิดพลาดจากการด าเนินงานจึงท าให้เกิดปัญหา
ขึ้นได้ 

โดยเฉพาะด้ านการบริหารการตลาดในประเด็น
การก าหนดแหล่งจ าหน่าย/แหล่งบริการ/ ลูกค้าเป้าหมาย 
และมีการติดตามข้อมูลความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย 
มีการด าเนินงานในระดับมาก เนื่องจากกลุ่มยังขาดความรู้  
และบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด  และบางกลุ่มผลิต
สินค้าไม่เพียงพอต่อการน าไปจ าหน่ายตลาดภายนอกชุมชน
จากการลงชุมชนของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจในการเก็บข้อมูลและให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังยาวพัฒนา  พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
มีการตอบรับต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรวังยาวพัฒนายังไม่มีความหลากหลาย และบรรจุภัณฑ์
ยังไม่มีความสวยงานและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ได้ ช่องทางการจ าหน่ายยังไม่มีหลากหลายท าให้
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาว
พัฒนายังไม่เป็นที่รู้จัก ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังน้อยอยู่ 
และยังไม่สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ 

จะเห็นได้ ว่ า   การด า เนินงานของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา  ยังมีปัญหาด้านการตลาด
ที่ต้องการการแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถยกระดับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด
ที่เหมาะสม  เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดในประเทศ และเพิม่โอกาสใน
การแข่งขันในระดับอาเซียนได้ด้วย จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษา
ประเด็นดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์
2.1. ศึกษาความส าคัญของส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์             
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา 
2.2. ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา 
2.3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา 
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3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ส่วนประสมทางการตลาด 
การที่ มี สิ นค้ าและผลิ ตภัณฑ์ที่ ตอบสนองความต้องการ                       
ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ ขายสินค้าในราคาที่ผู้บริโภค
ย อ ม รั บ  แ ล ะ ผู้ บ ริ โ ภ ค ยิ น ดี จ่ า ย เ พ ร า ะ เ ห็ น ว่ า คุ้ ม ค่ า           
ในการใช้ รวมถึงมีการจัดจ าหน่าย และการกระจายสินค้า                       
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อ เพื่อความสะดวกแก่ผู้บริโภค 
ด้วยความพยายามในการจูงใจให้เกิดความชื่นชอบในสินค้า
และเกิดพฤติกรรมการสั่งซื้ออย่างถูกต้องของผู้บริโภค [2] 

3.2 พฤติกรรมผู้บริโภค 
กลุ่มบุคคล หรือองค์กร เป็นกระบวนการที่พวกเขาเหล่านั้น

เลือกสรร รักษา และจ ากัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการต่าง ๆ 

ประสบการณ์หรือแนวคิดเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง 

และผลกระทบกระบวนการเหล่านี้ มีต่อผู้บริ โภค การรู้

และท าความเข้าใจกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค

หรือผู้ซื้อและตอบสนองความต้องการ ทั้งยังพยายามประเมินสิ่ง

มี อิ ท ธิ พลต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค โดยกลุ่ มบุ ค คลและสิ่ ง แ วดล้ อม                                 

เช่น ครอบครัว เพื่อน สถานที่อีกด้วย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้                              

จะมีผลกระทบต่อธุรกิจการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค              

ส่วนใหญ่จะเรียกกันว่า 6W 1H คือ เครื่องมือส าหรับก าหนด                   

กลุ่มผู้บริโภค ประกอบด้วยผู้บริโภค (Who?) ผู้บริโภคซื้ออะไร 

(What?) ท าไมจึงซื้อ (Why?) ใครมีอิทธิพลต่อการซื้อ (Who is 

involved?) ซื้อเมื่อไร (When?) ซื้อที่ไหน (Where?) ซื้ออย่างไร 

(How?) [3] 

4. กรอบแนวคิด

ปัจจัยพฤติกรรมการ   อผลิตภัณ ์ผ่านทางเว บไ ต์
ของวิสาหกิจชุมชนวังยาวพั นา

- ผู้บริโภค (Who?) 
- ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What?) 
- ท าไมจึงซ้ือ (Why?)
- ใครมีอิทธิพลต่อการซื้อ (Who is involved?)  
- ซื้อเมื่อไร (When?)
- ซื้อที่ไหน (Where?) 
- ซื้ออย่างไร (How?)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์ 
- ราคา 
- ช่องทางการจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด 
- กายภาพ 
- กระบวนการ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท าการตลาดวิสาหกิจออนไลน์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

5. วิธีการด าเนินงานวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาว
พัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดส าหรับ
ผลิ ตภัณฑ์ ให้ แก่ วิ ส าหกิ จชุ มชน   อบต . วั ง ยาว  จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยเก็บข้อมูล  

ประชากร (Population) ที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ 
ผู้บริโภคทั่วไปที่เป็นกลุ่มเป้าหมายส าหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา โดยไม่จ ากัด
ว่าเป็นผู้ที่อาศัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น  เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาว
พัฒนาเป็นที่รู้จัก รวมถึงมีจ าหน่ายทั่วไปในทุกจังหวัดจึงต้องการ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้บริโภคโดยทั่วไป 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร 
ทราบแต่เพียงว่ามีจ านวนมากใช้สูตรดังนี้ [4] 
จากสูตร  n = P(1 -P)Z2 

          E2 
เมื่อ  n แทน ขนาดตัวอย่าง 

P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก าลังสุ่ม .50 
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Z แทน ระดับความเชื่อมันที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่า
เท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ95 (ระดับ .05) 

E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05 

แทนค่า n = (.05)(1 - .5)(1.96)2 
       (.05)2 

 = 384.16 

ใช้ขนาดตัวอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณ ค่าร้อยละ 
โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น             
ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 
ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก าหนด คือ ไม่น้อยกว่า                       
384 ตัวอย่าง 

โดยสุ่ มตั วอย่ า งแบบไม่ ใช้ทฤษฎีความน่ าจะเป็น                          
(Non-probability Sampling) เนื่ อ งจากกลุ่ มตั วอย่ า ง เป็ น
ผู้บริโภคโดยทั่วไปจึงใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) 

5.2 เคร ่องม อที่ใช้ในการเก บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถาม 
ประกอบด้วย  

5.2.1 กลยุทธ์การตลาด ผู้บริ โภคให้ความส าคัญ                           
กับกลยุทธ์การตลาดมากเพียงใด  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  
ราคา  ช่องทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพ                                  
แ ล ะ ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ก า ร โ ฆ ษ ณ า                                   
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 

5.2.2 พฤติกรรมผู้บริโภค  ได้แก่  วัตถุประสงค์ของการ
ซื้อ ท าไมจึงซื้อ ใครมีอิทธิพลต่อการซื้อ ซื้อท่ีไหน และซื้ออย่างไร  

5.3 การสร้างเคร ่องม อที่ใช้ในการเก บรวบรวมข้อมูล 
5.3.1 ผู้วิจัยท าการพัฒนาเว็บไซต์ otoptambon.shop เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
อบต.วังยาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และใช้เป็นเครื่องมือส าหรับ
ในการประเมินเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท าการตลาด
วิสาหกิจชุมชนออนไลน์ต่อไป  

5.3.2 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
เป็นกรอบแนวคิดการศึกษาและแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และผู้ เชี่ยวชาญการตลาด  
รวม 3 คน และรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรวังยาวพัฒนา แล้วพัฒนาขึ้น เป็นแบบสอบถาม 
น าแบบสอบถามดังกล่าวให้ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจและการวิจัยท าการพิจารณา 
และปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

5.4 การเก บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามออนไลน์เก็บข้อมูลตามความสะดวก  
จากกลุ่มเป้าหมายที่บริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่ มแม่บ้ าน เกษตรกรวั งยาวพัฒนา  จ านวน  400  ราย 
เพื่อลดความคาดเคลื่อนของข้อมูล โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือน
สิงหาคมเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 อาทิตย์ โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลเป็น 
ผู้ ใช้ งานอิน เตอร์  เว็บ ไซต์ผลิตภัณฑ์กลุ่ มแม่บ้ านวั งยาว 
จากแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาท าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง  ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ถูกต้อง
จ านวน  394  ชุด  แล้วน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติ
และแปลผล 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย และ Pearson Chi-square ในการทดสอบสมมติฐาน 

5.6 ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณ ์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพั นา 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ 

5.6.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 
สินค้ าวิ สาหกิ จชุ มชนกลุ่ มแม่บ้ านวั งยาวพัฒนามีความ
หลากหลาย จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 ผลิตภัณฑ์
มีความเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจ จ านวน 180 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 45 ผลิตภัณฑ์มีป้ายแจ้งราคาที่ชัดเจน จ านวน 128 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32 และ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมีคุณภาพ จ านวน 
122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 
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5.6.2 ด้านราคา 
ราคาผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า จ านวน 194 คน            
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  48.50 ร า ค า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ถู ก ก ว่ า ที่ อื่ น                     
เมื่ อ เปรียบเทียบ จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30                    
และค่าธรรมเนียมการจัดส่งมีอัตราที่เหมาะสม จ านวน 138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.50 

5.6.3 ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
มี ค ว ามสะดวกรวด เ ร็ ว ในกา ร ให้ บ ริ ก า รติ ดต่ อซื้ อ ข าย                           
จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 มีการจัดกิจกรรมลดราคา
สินค้ า สม่ า เ สมอ  จ านวน  152  คน  คิ ด เป็ นร้ อยละ  38                              
และมีช่องทางการจ าหน่ายที่หลาหลาย จ านวน 111 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.80 

5.6.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่าง ๆ จ านวน 216 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54 และ การประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในสื่อต่าง  ๆ

ได้แก่ Facebook Line และInstagram จ านวน 198 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.50 

5.6.5 ด้านกายภาพ 
เว็บไซต์มีความสวยงามและน่าสนใจ จ านวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.80 มีรูปแบบของเมนูต่าง  ๆแสดงอย่างชัดเจน
และง่ายต่อการใช้งาน จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 
และใช้สีสันเหมาะสมง่ายต่อการอ่านข้อมูลและมองรูปภาพ 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 

5.4.6 ด้านกระบวนการ 
มีขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย 
จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 มีช่องทางการช าระเงิน
หลากหลายช่องทาง จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 
และมีระบบการจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว จ านวน 132 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33 

ตารางที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา 

ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณ ์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพั นา 

จ านวน ร้อยละ 

ด้านผลิตภัณ ์
สินค้ าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ านวั งยาวพัฒนามีความ
หลากหลาย 

196 49 

ผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจ 180 45 
ผลิตภัณฑ์มีป้ายแจ้งราคาที่ชัดเจน 128 32 
ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือมีคุณภาพ 122 30.50 
ด้านราคา 
ราคาผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 194 48.50 
ราคาผลิตภัณฑ์ถูกกว่าที่อื่นเมื่อเปรียบเทียบ 141 35.30 
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งมีอัตราที่เหมาะสม 138 34.50 
ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการติดต่อซื้อขาย 209 52.30 
มีการจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าสม่ าเสมอ 152 38 
มีช่องทางการจ าหน่ายที่หลาหลาย 111 27.80 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่าง ๆ 216 54 
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ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณ ์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพั นา 

จ านวน ร้อยละ 

การประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในสื่อต่าง ๆ ได้แก่ Facebook 
Line และInstagram 

198 49.50 

ด้านกายภาพ 
เว็บไซต์มีความสวยงามและน่าสนใจ 199 49.80 
มีรูปแบบของเมนูต่าง ๆแสดงอย่างชัดเจน และง่ายต่อการใช้
งาน 

130 32.50 

ใช้สีสันเหมาะสมง่ายต่อการอ่านข้อมูลและมองรูปภาพ 100 25 

ด้านกระบวนการ 
มีขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย 177 44.30 
มีช่องทางการช าระเงินหลากหลายช่องทาง 137 34.30 
มีระบบการจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 132 33 

5.7 พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณ ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพั นา 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา 

พฤติกรรมการ   อผลิตภัณ ์ ความถ่ี ร้อยละ 
ท่านรู้จักวิสาหกิจชุมชนวังยาว
พัฒนาหรือไม่ 

รู้จัก 205 51.30 
ไม่รู้จัก 195 48.80 

ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนวังยาว
พัฒนาจากแหล่งใด 

รู้จักด้วยตนเอง 119 19.80 
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต 101 25.30 
ป้ายโฆษณา /ประชาสัมพันธ์  67 16.80 
การบอกต่อของบุคคลอื่น 113 28.30 

ท่านรู้จักเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน
วังยาวพัฒนาจากช่องทางใด 

รู้จักด้วยตนเอง 90 22.50 
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต 127 31.80 
ป้ายโฆษณา 63 15.80 
การบอกต่อของบุคคลอื่น 120 30 

ท่านเคยซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังยาวพัฒนา
หรือไม่  

เคย 201 50.30 
ไม่เคย 199 49.80 

ท่านเคยซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังยาวพัฒนา
จากช่องใด 

Facebook 37 8.10 
ผ่านเว็บไซต์ 106 23.30 
ตัวแทนจ าหน่าย 190 26.70 
ซื้อท่ีชุมชน 121 41.90 
สมุด 126 12 
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พฤติกรรมการ   อผลิตภัณ ์ ความถ่ี ร้อยละ 
ท่านเคยซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังยาวพัฒนา 

ดอกไม้ 52 4.90 
ไม้คั่นหนังสือ 52 4.90 
กระดาษจากใยสับปะรด 74 7 
กรอบรูป 148 14.10 
กล่อง 148 14.10 
กล่องใส่ไม้จิ้มฟัน 74 7 
หมวก 126 12 
กระดาษโน้ต 126 12 
กล่องกระดาษทิชชู ่ 126 12 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวัง
ยาวพัฒนา 

น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน  168 42 
1 ครั้งต่อเดือน  81 20.30 
2 ครั้งต่อเดือน  80 20 

มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน  71 17.80 
ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังยาวพัฒนา 
เพราะเหตุใด  

ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายตามที่
ต้องการ 

147 29.40 

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ 102 29.40 
ผลิตภัณฑ์มีราคาถูกกว่าที่อื่น 99 19.80 
ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม 152 30.40 

วัตถุประสงค์ส าคญัที่สุดในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน 

ต้องการอุดหนุนสินค้าของชุมชน 112 28 
เป็นของฝาก /ของที่ระลึก  90 22.50 
เพื่อน าไปขายต่อ 117 29.30 
เพื่อใช้เองส่วนตัว 40 10 
เพื่อใช้ในครอบครัว 41 10.30 

ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เมื่อใด วันจันทร์ - ศุกร์  124 31 
วันเสาร์ - อาทิตย์  117 29.30 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 64 16 
แล้วแต่โอกาส 95 23.80 

จากตารางที่  2 ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ส่วนใหญ่ซื้อ                       
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาว
พัฒนา รู้จักวิสาหกิจชุมชนวังยาวพัฒนา จ านวน 205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.30 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิสาหกิจ
ชุมชนวังยาวพัฒนาจากการบอกต่อของบุคคลอื่น จ านวน 113 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 

ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนวังยาว
พัฒนาจากผ่านสื่ ออินเตอร์ เน็ต  จ านวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.80 

985



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

ผู้ตอบแบบสอบถามเคยซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านวังยาวพัฒนา จ านวน 201 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.30                           

ผู้ตอบแบบสอบถามเคยซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านวังยาวพัฒนา ซื้อที่ชุมชน จ านวน 121 คนคิดเป็นร้อยละ 
41.90 

ผู้ตอบแบบสอบถามเคยซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านวังยาวพัฒนา คือ กรอบรูป และกล่อง จ านวน 148 คน                         
คิดเป็นร้อยละ 14.10 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน                         
วังยาวพัฒนา น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือ  จ านวน 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42 

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านวังยาวพัฒนา เพราะผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม  
จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 

วัตถุประสงค์ส าคัญที่สุดในการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อน าไป
ขายต่อ จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 

ผู้ ตอบแบบสอบถาม เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน วันจันทร์ – ศุกร์ จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 
31 
ทดสอบสมมติฐาน : ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา 

5.8 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด  และพฤติกรรมผู้บริ โภคผลิตภัณ ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรวังยาวพั นา

ตารางที่ 3 ความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา 

7.ท่าน
รู้จัก
วิสาหกิจ
ชุมชนวัง
ยาว
พัฒนา
หรือไม ่

8. ท่าน
ได้รับ
ข้อมูล
ข่าวสาร
เกี่ยวกับ
วิสาหกิจ
ชุมชนวัง
ยาวพัฒนา
จากแหล่ง
ใด 

9. ท่านรู้จัก
เว็บไซต์
วิสาหกิจ
ชุมชนวัง
ยาวพัฒนา
จาก
ช่องทางใด 

10 . ท่าน
เคยซือ้
ผลิตภณัฑ์
วิสาหกิจ
ชุมชน
กลุ่ม
แม่บ้านวัง
ยาว
พัฒนา
หรือไม ่

11 . ท่าน
เคยซือ้
ผลิตภณัฑ์
วิสาหกิจ
ชุมชน
กลุ่ม
แม่บ้านวัง
ยาว
พัฒนา
จากช่อง
ใด 

12. ท่าน
เคยซือ้
ผลิตภณัฑ์
วิสาหกิจ
ชุมชน
กลุ่ม
แม่บ้านวัง
ยาว
พัฒนา
ใดบ้าง 

13 .
ความถี่ใน
การซื้อ
ผลิตภณัฑ์
วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านวัง
ยาวพัฒนา 

14 . ท่าน
เลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์
วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านวัง
ยาวพัฒนา 
เพราะเหตุ
ใด 

15 .
วัตถุประส
งค์ส าคัญ
ที่สุดใน
การซื้อ
ผลิตภณัฑ์
ของท่าน 

16 . ท่านเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์
เมื่อใด 

ด้านผลิตภัณฑ์ 𝑥2 57.567 80.870 101.375 44.172 15.826 33.621 130.100 23.381 
181.33

4 
74.688 

P .000 .001 .000 .000 .984 .894 .000 .799 .000 .004 

ด้านราคา 𝑥2 36.465 140.540 124.104 41.859 19.141 22.867 76.593 13.499 
179.00

4 
123.559 

P .000 .000 .000 .000 .744 .956 .000 .957 .000 .000 

ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

𝑥2 43.449 70.841 110.843 38.122 25.857 26.298 72.777 25.299 
161.71

8 
65.373 

P .000 .000 .000 .000 .360 .882 .000 .390 .000 .002 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

𝑥2 38.002 69.377 47.982 36.032 11.975 20.454 46.100 12.594 
158.87

6 
53.468 

P .000 .000 .003 .000 .746 .671 .004 .702 .000 .001 

ด้านกายภาพ 𝑥2 39.439 64.282 109.405 16.601 19.166 32.554 70.887 14.874 
179.19

9 
90.589 
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P .000 .003 .000 .165 .743 .633 .000 .924 .000 .000 

ด้านกระบวนการ 𝑥2 41.854 134.419 86.210 22.297 12.492 30.434 76.121 14.387
156.17

2 
76.468 

P .000 .000 .000 .034 .974 .730 .000 .937 .000 .000 
*. The Chi-square statistic is significant at the 0.05 level.

ส่ ว น ป ร ะ ส ม ก า ร ต ล า ด ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ร า ค า     
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กายภาพ                      
และกระบวนการ ต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ                      
ด้านวัตถุประสงค์ ในการซื้อ เหตุผลในการซื้อ  ผู้มีอิทธิพล                       
ต่อการซื้อ โอกาสในการซื้อสถานที่ที่ซื้อ และวิธีการซื้อแตกต่าง
กัน 

กลยุทธ์การตลาดควรด าเนินการดังนี้ 
ก ล ยุ ท ธ์ ส่ ว น ป ร ะ ส ม ก า ร ต ล า ด ส า ห รั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์                          
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา                          
ควรด าเนินการดังนี้ 

ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ค ว ร เ น้ น สิ น ค้ า วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น                       
กลุ่มแม่บ้านวังยาวพัฒนามีความหลากหลาย และผลิตภัณฑ์                  
มีความ เหมาะสม สวยงาม น่ าสนใจ  ให้ เป็นที่ น่ าสนใจ                     
ของบริโภค และมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ขึ้นมาใหม่                    
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค 

ด้านราคา ควรปรับปรุงค่าธรรมเนียมการจัดส่งมีอัตรา                  
ที่ เ ห ม า ะ ส ม  เ พื่ อ ใ ห้ คุ้ ม ค่ า ใ น ก า ร ตั ด สิ น ค้ า ก า ร สั่ ง ซื้ อ                        
ของผู้บริโภคในแต่ละครั้ง 

ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย  ค ว ร ป รั บ ป รุ ง                           
ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์                      
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา                      
ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด  ค ว ร ป รั บ ป รุ ง                                    
การประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในสื่อต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Line 
และInstagram เพื่อดึงดูดให้ท่านสนใจในสินค้ามากขึ้น 

ด้านกายภาพ ควรปรับปรุ งการใช้สีสัน เหมาะสม                         
ง่ายต่อการอ่านข้อมูลและมองรูปภาพ เพื่อให้ดูแล้วน่าสนใจ              
และดูทันสมัย 

ด้านกระบวนการ ควรปรับปรุงมีระบบจัดส่งสินค้า
ได้ อย่ า ง รวด เ ร็ ว  เพื่ อ ผู้ บ ริ โภค ได้ เ ชื่ อ มั่ น และ ไ ว้ ว า ง ใ จ
ในการสั่งซื้อสินค้า 

6. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป
เนื่องจากสินค้าแปรรูปจากใบสับปะรด เป็นสินค้าที่สามารถ
แข่งขันในต่างประเทศ จึงควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
มีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
การจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกสส์ าหรับบริษัทขนส่ง 

The Application Development on Android Operating System: 

Data Management of Transportation Lert  

Thanapaisan Company Limited 

พฤกษา ศรีคงทน1, กิตติธัช ไชยสวัสดิ์1 และ *ชวาลิน เนียมสอน1 

1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 Emails: u5911011802015@gmail.com1, u5911011802025@gmail.com2, chawalin111@gmail.com3 

บทคัดย่อ 
แอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์บริษัท เลิศธน
ไพศาล จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเค
ชันบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การจัดการข้อมูลรถขนส่งโล
จิสติกส์ บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด และสนับสนุนการให้บริการ
ด้านการขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ 
โปรแกรม Android Studio ภาษา HTML5 JavaScript PHP 
และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โปรแกรมสามารถใช้กับ
สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต สามารถแสดงข้อมูลข่าวสารของบริษัท ผู้ใช้
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการจองคิวขนส่งสินค้า แสดงระยะทาง 
เวลา ราคา ข้อมูลพนักงานขนส่ง ดูประวัติการขนส่งสินค้า
ย้อนหลัง ผลการทดสอบระบบจากผู้ใช้ จ านวน 30 คน แบ่งเป็น 
พนักงานดูแลระบบ และ กลุ่มลูกค้า พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมของผู้ใช้งานด้านความต้องการของผู้ใช้งานอยู่ระดับ 

มากที่สุด (�̅� = 4.56, S.D = 0.51) และด้านความง่ายต่อการใช้

งานระบบ อยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅� = 4.59, S.D = 0.48) 

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ , การขนส่งโลจิสติกส์ , 
บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด 

ABSTRACT 
Logistics Transport Data Management Application Lert 
Thanaphaisan Company Limited aims to design and 
develop applications on the Android operating system, 
transportation information management, logistic, 
Lertthanaphaisan Company Limited, and support the 
logistics transportation services Lertthanaphaisan 
Company Limited to be more efficient. Tools used in 
system development are Android Studio, HTML5 
JavaScript, PHP, and MySQL database management. 
The program can be used with smartphones, tablets, 
and can display company information. Users register to 
use the queue booking service to display distance, 
time, price, carrier information, see previous shipment 
history. The system test results from 30 users, divided 
into system administrators and customer groups, found 

that the overall satisfaction level (�̅� = 4.56, S.D = 0.51) 
of users for user needs was at the highest level the ease 

of operation of the system is at the highest level ( �̅� = 
4.59, S.D = 0.48) 

Keywords: Android Applications, Logistics 
Transportation, Lert Thanaphaisan Company Limited 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 

988



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

1 บทน า 
การจัดการด้านโลจิสติกส์ เป็นการจัดการในการขนส่งสินค้า 
ข้อมูล และทรัพยากร ที่เกี่ยวข้องให้ไปถึงยังจุดหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมีการ
วางแผน ควบคุม ระบบโลจิสติกส์จะมีกระบวนการจัดการที่ช่วย
ให้บริหารงานด้านธุรกิจและเป็นการลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น การ
จัดการด้านโลจิสติกส์ มีวิธีการเริ่มต้นด้วยการรวบรวมและการ
กระจายสินค้าที่ส่งมอบจากขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนการ
รับส่งสินค้ายังจุดหมายปลายทาง โดยการขนส่งสินค้าจะปฏิบัติ
ตามความต้องการของลูกค้า การบริหารคุณภาพโดยรวมตาม
มาตรฐานด้านอุตสาหกรรมและมาตรฐานด้านการขนส่ง การ
จัดการด้านโลจิสติกส์ถือเป็นสิ่งส าคัญของการท าธุรกิจในด้านการ
วางแผนด้านกลยุทธ์และการด าเนินการอีกด้วย ซึ่งกระบวนการ
ท างานโดยภาพรวมจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลัก ๆ เช่น การ
เลือกบริการผู้ขนส่งสินค้าหรือผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า พร้อมกับ
ความสามารถในการเคลื่อนย้ายสินค้าและประสบผลส าเร็จ ใน
ด้านการเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าที่ดีที่สุด เพื่อประสิทธิภาพ
ขององค์กรมากที่สุด [1] 

บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด เป็นธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์
รถห้องเย็นเป็นธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก ที่ให้บริการขนส่งสินค้า
ประเภทอาหารแช่แข็ง โดยมีรถห้องเย็นที่ให้บริการ ประเภท 4 
ล้อ และ 6 ล้อ การควบคุณอุณหภูมิตามมาตรฐาน ซึ่งมีการ
จัดเก็บ 2 ลักษณะ คือ 0 ถึง 5 องศาเซลเซียส และ -18  องศา
เซลเซียส ธุรกิจดังกล่าวเป็นการบริหารภายในครอบครัวที่ไม่มี
การน าเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยจัดการกับข้อมูล ปัจจุบันจึงพบ
ปัญหาระบบที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อรับ
งานจากลูกค้าโดยลูกค้าจะติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ในการส่ง
สินค้าแต่ละประเภท น้ าหนักเท่าไหร่ วันและเวลาในการไปขนส่ง
สินค้าและส่งสินค้าไปยังจุดใดบ้าง ทางบริษัทจะรับข้อมูลจากทาง
ลูกค้าเพื่อจดบันทึกลงสมุดซึ่งเป็นการท างานแบบการจดบันทึก
ด้วยลายมือ อีกทั้งจุดบกพร่องของระบบยังไม่สามารถทราบ
สถานการณ์ขนส่งสินค้าได้ว่าอยู่ที่ไหนและจะมาถึงปลายทาง
เมื่อไร ระบบเดิมในปัจจุบันยังต้องติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์
เพื่อสอบถามว่าสินค้าอยู่ตรงจุดไหน ท าให้เกิดปัญหาการท างาน
ที่ค่อนข้างล่าช้าในการตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า ผู้พัฒนาจึง
เห็นความส าคัญของธุรกิจ SMEs ขนาดเล็กเพื่อแก้ไขปัญหา จึง
มองเห็นช่องทางในการพัฒนาระบบงานให้กับบริษัท เลิศธน

ไพศาล จ ากัด เพื่อที่จะให้รับรองการท างานในปัจจุบันให้ปรับตัว
เข้ากับยุคดิจิทัล 

ดังนั้นจึงค านึงถึงความส าคัญของการพัฒนาแอปพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลรถขนส่งโล
จิสติกส์ บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีส าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการขนส่งโลจิสติกส์ให้อยู่
ในรูปแบบแอปพลิเคชันด้วยการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ 
โดยตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้งานระบบ สามารถใช้สมาร์ต
โฟนในการกรอกข้อมูลประเภทสินค้า น้ าหนักสินค้า ที่อยู่ผู้รับ
และผู้ส่งสินค้า แจ้งราคาค่าส่งสินค้า วิธีการช าระเงิน เวลาการส่ง
สินค้าโดยประมาณ อีกทั้งยังสามารถดูประวัติการส่งสินค้า
ย้อนหลัง และข้อมูลพนักงานที่ไปส่งสินค้า เพื่ออ านวยความ
สะดวกอีกทั้งยังสามารถลดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้
ยังช่วยบันทึกข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ 

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท เลิศธน
ไพศาล จ ากัด 
2. เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท
เลิศธนไพศาล จ ากัด มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. วิธีด าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์การจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท เลิศธนไพศาล 
จ ากัด จากนั้นน าไปทดสอบระบบจากผู้ใช้ จ านวน 30 คน เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อน าผลการทดลอง
ใช้งานมาปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
คณะผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน รวม 5 ระยะ 
โดยส่วนที่ 1 เป็นส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชัน แบ่งเป็น 3 
ระยะ และส่วนที่ 2 เป็นส่วนการประเมินความพึงพอใจ แบบเป็น 
2 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การ
จัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด โดย
แบ่งเป็นระยะการท างานดังนี้ 
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ระยะที่ 1 : การวางโครงการ (Project Planning 
Phase) 

1) ก าหนดหัวข้อผู้ศึกษาเลือกพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด (โดยได้รับ
ความยินยอมจากบริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด) 

2) รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด
เนื้อหาความเหมาะสมของข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด 

ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis Phase) 
1) วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด

เนื้อหาความเหมาะสมของข้อมูลและข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการ
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท เลิศธน
ไพศาล จ ากัด 

2) ก าหนดวิธีการที่ใช้พัฒนา
3) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา

ระบบ 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการพัฒนาแอปพลิเคชันบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์ 
บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด ได้แก่ อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบที่ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1 . อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่าย 
และเครื่องลูกข่ายได้แก่ สมาร์ตโฟน แท็บแล็ตที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย
ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ดังนี้ 

2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ ประกอบด้วย  โปรแกรม
ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  Windows 8 ขึ้ น ไ ป  เ ป็ น ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
ระบบปฏิบัติการ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบทดสอบการใช้งาน รวมทั้งท าหน้าที่เป็นเครื่อง
แม่ข่ายเว็บจ าลอง ในระหว่างขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม 

2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ประกอบด้วย 
1) โปรแกรม Android Studio ใช้ส าหรับใน

การพัฒนาและออกแบบแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 

2) โปรแกรมส าหรับพัฒนาเว็บไซต์ โดยมี
คุณสมบัติในการออกแบบและสร้างเว็บเพจ จนถึงการพัฒนาแอป

พลิเคชันเบื้องต้น ซึ่งในโปรแกรมตัวนี้มีเครื่องมือส าหรับการวาง
ข้อความ ภาพกราฟิก ตาราง แบบฟอร์ม พร้อมทั้งมัลติมีเดียต่าง ๆ  

3) โ ป ร แ ก ร ม  Google API โ ป ร แ ก ร ม
Google Maps API เป็นชุด API ของ Google ส าหรับพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชัน และ Mobile Application (Android, iOS) 
ไว้ส าหรับเรียกใช้แผนที ่และชุด Service ของ Google เพื ่อ
พัฒนาแอปพลิเคชัน 

ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design Phase) 
1) การออกแบบโครงสร้างแอปพลิเคชัน
2) การออกแบบฐานข้อมูล
3) การออกแบบหน้าจอและฟังก์ชันการท างาน

โปรแกรมบนแอปพลิเคชัน 
4) ออกแบบกราฟิกที่ใช้ประกอบเนื้อหาในโปรแกรม

บนแอปพลิเคชัน 
5) พัฒนาแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 1 หน้าจอเมนูหลัก 

ภาพที่ 2 หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้รับ และ ผู้ส่งสินค้า ส าหรับผู้ใช้งาน 

990



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

ภาพที่ 3 หน้าจอเพิ่มข้อมูลผู้ส่งสินค้า 

ภาพที่ 4 หน้าจอเพิ่มข้อมูลผู้รับสินค้า 

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงรายละเอียดในการช าระเงิน  

ภาพที่ 6 หน้าจอแจ้งแสดงประวัติการส่งสินค้าของผู้ใช้งาน 

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงข้อมูลเงื่อนไขการส่งสินค้า 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
ที่มีต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
การจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด 
โดยแบ่งเป็นระยะการท างานดังนี้ 

ระยะที่ 4 : การน าไปใช้ (Implementation Phase) 
1) ติดตั้งระบบการจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์

บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด 
2) น าระบบการจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท

เลิศธนไพศาล จ ากัด ไปให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ใช้บริการรถ
ขนส่งสินค้า จ านวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. ระบบการจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท
เลิศธนไพศาล จ ากัด 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการ
จัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด 
ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นพนักงาน
ดูแลระบบและกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการรถขนส่งสินค้าของ บริษัท 
เลิ ศธนไพศาล  จ ากั ดที่ มี สมาร์ ต โฟนหรื อแท็ บ เล็ ตที่ ใ ช้    
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ คณะผู้ วิ จั ย
ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
การจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์ บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด 
จ านวน 30 คน  แบ่งเป็นพนักงานดูแลระบบและกลุ่มลูกค้า
ผู้ใช้บริการรถขนส่งสินค้าของ บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด  
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ระยะที่ 5: การบ ารุงรักษา (Maintenance Phase) 
ปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิ

สติกส์ บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด ตามค าแนะน าของผู้ทดลอง
ใช้ระบบ 

4. ผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ใ ช้ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การจัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์ 
บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดย
ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานแอปพลิเคชันแล้วตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจด้านตรงความต้องการของผู้ ใช้ งานระบบ 
(Function Requirement Testing) และด้านความพึงพอใจด้าน
ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ (Usability Test) จากนั้นน า
ผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 1 และ 2 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจด้านตรงความต้องการของผู้ใชง้านระบบ 

รายการ �̅� S.D. 
แปล
ผล 

ล าดับ 

1 . ความสามารถของระบบใน
ด้านการประมวลผล 

4.83 0.38 ดีมาก 1 

2 . ความสามารถของระบบใน
ด้านการค านวณราคา 

4.46 0.51 ดี 6 

3 . ความสามารถของระบบใน
ด้านการจัดการผู้ใช้งานระบบ 

4.56 0.50 ดีมาก 2 

4 . ความสามารถของระบบใน
ด้านการจัดการข้อมูลในระบบ 

4.53 0.51 ดีมาก 3 

5 . ความสามารถของระบบใน
ด้านความถูกต้องของข้อมูล
ต่าง ๆ 

4.50 0.51 ดี 5 

6 . ความสามารถของการใช้

งานระบบมีความน่าเชื่อถือ 
4.50 0.63 ดี 

4 

คะแนนเฉลี่ย 6..4 0..1 ดีมาก 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ทดสอบระบบมีความพึงพอใจการท างาน
ของระบบด้านตรงความต้องการของระบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ความสามารถของระบบในด้านการประมวลผล (ค่าเฉลี่ย 4.83 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38) รองลงมา ได้แก่ ความสามารถ
ของระบบในด้านการจัดการผู้ใช้งานระบบ (ค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50) และความสามารถของระบบในด้าน
การจัดการข้อมูลในระบบ (ค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.51) ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 

รายการ �̅� S.D. 
แปล
ผล 

ล าดับ 

1 . ความง่ายต่อการใช้งานของ
ระบบ 

4.66 0.48 ดีมาก 2 

2 . ความเหมาะสมในการ
เลือกใช้ชนิดตัวอักษรบน
จอภาพ 

4.66 0.48 ดีมาก 3 

3 . ความเหมาะสมในการ
เลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบน
จอภาพ 

4.56 0.50 ดีมาก 6 

4 . ความเหมาะสมในการใช้สี
ของตัวอักษรและรูปภาพ 

4.40 0.50 ดี 10 

5 . ความเหมาะสมในการใช้
ข้อความเพื่ออธิบายสื่อ
ความหมาย 

4.63 0.49 ดีมาก 4 

6 . ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในการออกแบบหน้าจอภาพ 
4.60 0.50 ดีมาก 5 

7. ความเหมาะสมในการใช้
สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการ
สื่อความหมาย 

4.50 0.51 ดี 8 

8. ความเหมาะสมในการ
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้งาน 

4.56 0.50 ดีมาก 7 

9. ความเหมาะสมในการวาง
ต าแหน่งของส่วนประกอบบน
จอภาพ 

4.46 0.51 ดี 9 

10. ค าศัพท์ที่ผู้ใช้มี
ความคุ้นเคยและสามารถ
ปฏิบัติตามได้โดยง่าย 

4.86 0.35 ดีมาก 1 

คะแนนเฉลี่ย .6 59 .0 48 ดีมาก 

จากตารางที่ 2  พบว่าผู้ทดสอบระบบมีความพึงพอใจการท างาน
ของระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ค าศัพท์ที่ผู้ ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้
โดยง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35) รองลงมา 
ได้แก่ ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ (ค่าเฉลี่ย 4.66 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48) และความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด
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ตัวอักษรบนจอภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.48) ตามล าดับ 

สามารถสรุปได้ว่าแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์การ จัดการข้อมูลรถขนส่งโลจิสติกส์บริษัท เลิศธน
ไพศาล จ ากัด สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ด้านการขนส่งอีกทั้งยังสามารถลดปัญหาในด้านการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างลูกค้าและบริษัท และสนับสนุนการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

.. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
การจัดการข้อมูลรถขนส่ง โลจิสติกส์ บริษัท เลิศธนไพศาล จ ากัด
น ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1. ด้านตรงความต้องการของระบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ความสามารถของระบบในด้านการประมวลผล แสดงให้เห็นว่า  
แอปพลิเคชันมีส่วนช่วยให้การบริการขนส่งมีความสะดวกและ
รวดเร็ว โดยผู้ใช้สามารถลงทะเบียนผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต 
และสามารถจองคิวขนส่งสินค้าได้ผ่านระบบ อีกทั้งแอปพลิเคชัน
ยังค านวณระยะทางจากต้นทางไปถึงปลายทางพร้อมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ง นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลพนักงานใน
การขนส่งได้อีกด้วย ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบประวัติการ
ขนส่งสินค้าย้อนหลังได้  ซึ่ง [2] ได้ศึกษาเรื่อง ความสามารถใน
การท างานด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ
ผู้บริโภค ว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค โดยการที่เทคโนโลยีพัฒนาเพิ่ม
ยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จะสามารถท าให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้
บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากจะท าให้มีช่องทางขนส่งทางอื่นให้
ผู้บริโภคใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคหันไปใช้ระบบการท างาน
อื่นที่รวดเร็วกว่า นอกจากนี้ [3] ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้
เว็บแอปพลิเคชันส าหรับการเติมเต็มสินค้าอาหารแห้งกรณีศึกษา 
คลังสินค้า บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด พบปัญหา
ความล่าช้าในการจองตารางส่งสินค้าทางโทรศัพท์ส่งผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระหว่างซัพพลายเออร์กับ
คลังสินค้ า  เพื่อการแก้ปัญหาจึ งพัฒนาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ซัพพลายเออร์สามารถ
เลือกช่วงเวลาจัดส่ง และพนักงานจะน าข้อมูลต่าง ๆ มาสู่การ
วางแผนตารางจัดส่งสินค้าต่อไป ผลการด าเนินการดังกล่าวพบว่า 

เดิมใช้เวลาจองตารางส่งสินค้า 12 ชั่วโมงต่อวันเป็น 3.06 ชั่วโมง
ต่อวัน ลดลง 74.5% ของเวลาการท างานเดิม ระบบยังเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานจากการสอบถามความพึงพอใจของซัพ
พลายเออร์ด้านเวลาที่ใช้ในการยื่นค าขอจองส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 
51.09% ด้านความสะดวกในการยื่นค าขอจองส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 
47.25% และด้านความพึงพอใจโดยรวม 43.62% นอกจากนี้ยัง
สามารถลดค่าใช้จ่ ายการด า เนินงาน เป็นจ านวนเงินถึ ง 
288,459.23 บาทต่อปี โดยมีการลงทุนในระบบ 90,031.25 บาท 
อัตราผลตอบแทนต่อต้นการลงทุนเท่ากับ 3.20 ดังนั้นจึงมีความ
คุ้มค่าต่อลงทุน 

2. ด้านการท างานของระบบด้านความง่ายต่อการใช้
งานของระบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ค าศัพท์ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคย
และสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย จึงท าให้ดึงดูดความสนใจของ
ผู้ใช้ในการใช้งานในครั้งต่อไป ซึ่ง [4] ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
แอปพลิเคชันส าหรับระบบการขนส่งของบริษัทสี่สหายขนส่ง 
จ ากัด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่า มีความสะดวกใน
การใช้งานและความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน ความ
รวดเร็วในการประมวลผล ประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ระบบ
อยู่ในระดับมาก มีความดึงดูดในการใช้งาน มีความพึงพอใจต่อ
แอปพลิเคชัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับอาจารย์และนักศึกษา ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา โดย
การใช้งานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) อาจารย์ สามารถเพิ่ม 
แก้ไขปีการศึกษาและประเภทกิจกรรมได้ สามารถสร้างกิจกรรม 
อัพเดตกิจกรรม และยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้ 
2) นักศึกษา สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถดูกิจกรรมที่เปิด
ให้เข้าร่วมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถดูประวัติ
การเข้าร่วมกิจกรรมโดยแบ่งตามปีการศึกษาหรือร่วมกิจกรรม
ทั้งหมดได้ เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการพัฒนาระบบ คือ ภาษาพี
เอชพี ภาษาเอชทีเอ็มแอล ภาษาซีเอสเอส ภาษาจาวาสคริปต์ 
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล โปรแกรมอะตอม และโค้ดอิงไนเตอร์
เฟรมเวิร์ค 

ค ำส ำคัญ: กิจกรรม 

ABSTRACT 
This research has developed a system for recording 
student activities.To provide convenience to faculty 
and students In public relations activities and recording 
student attendance The usage is divided into 2 parts 
which are 1) Teachers can add and edit semester and 
activity type. Can create activities, Update activity And 
confirm your participation in student activities. 2) Students 

can edit personal information. Can view activities open 
for participation and register to participate in activities 
And able to see activity history by semester or all activities. 
The tools used by the researchers in the development 
of the system are PHP, HTML, CSS and JavaScript. Mysql 
is database, AtomEditor and Codeigniter Framework 

Keyword: Activity 

1. บทน า
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้
มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ 
และระดับสาขาวิชา ซึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะมีการเข้าร่วมของ
นักศึกษา โดยอาจารย์อาจพิจารณาเป็นคะแนนการเข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งแต่ละครั้งอาจารย์อาจต้องมีการเช็คชื่อนักศึกษาเพื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมท ากิจกรรม ในส่วนของนักศึกษาที่จะต้องมีการ
เข้าร่วมท ากิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เดิมนั้น
อาจารย์จะบันทึกลงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาลงใน
กระดาษรายชื่อนักศึกษา นักศึกษาจะมีการบันทึกการท า
กิจกรรมของตัวเองลงสมุดบันทึกกิจกรรม และให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมรับรองการเข้าร่วม บางครั้งเอกสารบันทึก
กิจกรรมอาจสูญหาย ช ารุด ซึ่งท าให้เกิดความล าบากในการเก็บ
รักษาและตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา โดยพัฒนา
ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน ซึ่งอาจารย์สามารถสร้างกิจกรรม
เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วม พร้อมทั้งตรวจสอบและ
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้ นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ดูประวัติการเข้าร่วมและพิมพ์
รายงานกิจกรรมได้ 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการค้นคว้า ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของการพัฒนาระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
2.1 ระบบบันทึกกิจกรรมของนักศึกษา (เดิม) 
การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษานั้น นักศึกษาจะมี
สมุดบันทึกการกิจกรรมของตนเอง ในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ
ครั้งจะบันทึกลงสมุดและให้อาจารย์ผู้ดูแลเซ็นยืนยันการเข้าร่วม 
ส่วนอาจารย์จะมีกระดาษรายชื่อนักศึกษาไว้เช็คชื่อนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
2.2 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ [1][2] 
SQL คือภาษาที่ใช้เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษา
มาตราฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด 
(open system) 

HTML คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของ
เอกสารบน website เป็นภาษาประเภท Markup ส าหรับการ
สร้างเว็บเพจ  

PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language 
ได้รับการพัฒนามาเพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML  

CSS คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการ
แสดงผลเอกสาร HTML โดยจะก าหนดกฎเกณฑ์ในการระบุ
รูปแบบหรือ Style ของเนื้อหาในเอกสาร  

JavaScript คือภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาสคริปต์
เชิงวัตถุ ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช่งานร่วมกับ HTML 
ท างานฝั่งไคลเอนต์ )Client) และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ )Server) ได้  
2.3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ [1][2] 
Xampp เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จ าลอง web 
server เพื่อไว้ทดสอบเว็บไซต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง 
โดย Xampp จะมี MySQL ท าหน้าที่เป็นฐานข้อมูล , Apache 
จะท า หน้ า ที่ เ ป็ น เ ว็ บ  เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์ , Perl, OpenSSL และ 

phpMyAdmin ซึ่งเป็นระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP 
เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล 

Web Browser คือโปรแกรมที่สามารถแปลงภาษา 
คอมพิวเตอร์ Html ให้กลายเป็นเว็บเพจที่มนุษย์สามารถอ่าน
และเข้าใจได้ โดยเว็บบราวเซอร์จะท าการแปลงชุดค าสั่ง html 
ออกมาปรากฏหน้าเว็บเพจนั้น  
2.4 CodeIgniter Framework [3] 
CodeIgniter คือ Framework ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP 
โดยเหมาะส าหรับพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน โดยได้วาง
โครงสร้างในการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบ CodeIgniter 
Framework ถูกพัฒนาโดย Rick Ellis เป็น Open Source  

3. วิธีการออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
จ าเป็นในการพัฒนาระบบ โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
3.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

3.1.1 เพื่อพัฒนาระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 
3.1.2 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ ในการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม บันทึกและตรวจสอบการเข้าร่วม
กิจกรรม 

3.1.3 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมใน
แต่ละครั้งได้ 
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การท างานของระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา สามารถใช้งานได้ 
บนเว็บแอพพลิเคชัน เริ่มต้นที่อาจารย์จะสร้างกิจกรรมขึ้นมา 
โดยก าหนดระยะเวลาลงทะเบียน จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้า
ร่วมกิจกรรม และรายละเอียดการท ากิจกรรม จากนั้นนักศึกษา
จะท าการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนสนใจ ถ้ากิจกรรมใด
เลยก าหนดเวลาลงทะเบียนหรือจ านวนผู้ลงทะเบียนเต็ม 
นักศึกษาก็จะไม่สามารถลงทะเบียนกิจกรรมดังกล่าวได้ เมื่ อ
ด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ อาจารย์ผู้ดูแลจะเช็คชื่อนักศึกษาและ
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา จากนั้นนักศึกษาจะ
สามารถดูประวัติและพิมพ์รายงานกิจกรรมที่ตนเข้าร่วมได้ แต่ถ้า
กิจกรรมใดนักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่ได้เข้าร่วมก็จะไม่
สามารถพิมพ์รายงานได้ 
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3.3 Use Case Diagram 
Use Case Diagram แสดงการท างานของระบบ โดยผู้ใช้และ
ความสัมพันธ์กับระบบย่อย ภายในระบบใหญ่ ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 แสดง Use Case Diagram

จากภาพที่ 1 อธิบายได้ว่าอาจารย์สามารถจัดการปี
การศึกษา จัดการประเภทกิจกรรม และด าเนินกิจกรรมได้ ส่วน
นักศึกษาสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว และจัดการกิจกรรมได้ 

3.4 Activity Diagram 
3.4.1 Activity Diagram จัดการปีการศึกษา  แสดง

กิจกรรมที่เกิดขึ้นของจัดการปีการศึกษา ได้แก่ การเพิ่มและ
แก้ไขปีการศึกษา แต่ไม่สามารถลบปีการศึกษาได้  

ภาพที่ 2 แสดง Activity Diagram จัดการปีการศึกษา

3.4.2 Activity Diagram จัดการประเภทกิจกรรม 
แสดงกิจกรรมที่เกิดขึ้นของจัดการประเภทกิจกรรม ได้แก่ การ
เพิ่มและแก้ไขประเภทกิจกรรม แต่ไม่สามารถลบประเภท
กิจกรรมได้ 

ภาพที่ 3 แสดง Activity Diagram จัดการประเภทกิจกรรม 

3.4.3 Activity Diagram การด าเนินกิจกรรม แสดง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นของการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ การสร้างและ
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม 

ภาพที่ 4 แสดง Activity Diagram การด าเนินกิจกรรม

3.4.4 Activity Diagram จั ด ก า รกิ จ ก ร รม  แสด ง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นของจัดการกิจกรรม ได้แก่ ลงทะเบียน ดูการ
เข้าร่วมและพิมพ์รายงานกิจกรรม 
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ภาพที่ 5 แสดง Activity Diagram จัดการกิจกรรม 

3.4.5 Activity Diagram จัดการข้อมูลส่วนตัว แสดง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นของจัดการข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ อัพเดตข้อมูล
ส่วนตัว 

ภาพที่ 6 แสดง Activity Diagram การด าเนินกิจกรรม

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการพัฒนาและทดสอบระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1 ผลการพัฒนาระบบ  
จากการพัฒนาระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา มีผลการพัฒนา
ระบบแสดงได้ ดังนี้ 

4.1.1 หน้าแรกเมื่ออาจารย์เข้าสู่ระบบ แสดงเมนูและ
กิจกรรมที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วม 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าแรกส าหรับอาจารย์

4.1.2 หน้าจัดการปีการศึกษาส าหรับอาจารย์ แสดง
ฟอร์มส าหรับเพิ่มปีการศึกษา และรายการปีการศึกษา 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจัดการปีการศึกษา

4.1.3 หน้าจัดการประเภทกิจกรรมส าหรับอาจารย์ 
แสดงฟอร์มส าหรับเพิ่มประเภทและรายการประเภทกิจกรรม 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจัดการประเภทกิจกรรม
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4.1.4 หน้ารายการกิจกรรมส าหรับอาจารย์ 

ภาพที่ 10 แสดงรายการกิจกรรมส าหรับอาจารย์

4.1.5 หน้ารายละเอียดกิจกรรมส าหรับอาจารย์ และ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  

ภาพที่ 11 แสดงรายละเอียดกิจกรรมส าหรับอาจารย์

4.1.6 หน้าแรกส าหรับนักศึกษา แสดงเมนูและรายการ
กิจกรรมที่เปิดให้ลงทะเบียน  

ภาพที่ 12 แสดงหน้าแรกส าหรับนักศึกษา

4.1.7 หน้าลงทะเบียนและแสดงรายละเอียดกิจกรรม 

ภาพที่ 13 แสดงลงทะเบียนและแสดงรายละเอียดกิจกรรม

4.1.8 หน้าโปรไฟล์ของนักศึกษา แสดงข้อมูลส่วนตัว
และกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม 

ภาพที่ 14 แสดงโปรไฟล์ของนักศึกษา 

4.1.9 หน้ า กิ จ ก ร รมต่ า ง  ๆ  ขอ งนั ก ศึ กษ าที่ ไ ด้
ลงทะเบียนไว้ 

 ภาพที่ 15 แสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา 
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4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ  
การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาจ านวน 
15 คน และอาจารย์จ านวน 5 ท่านทดลองใช้งานระบบ แล้วตอบ
แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยแบ่งการประเมิน
ประสิทธิภาพออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้  

4.2.1 ด้านการท างานของโปรแกรม ผลการประเมินได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 ระบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านการท างานของโปรแกรมอยู่ใน
ระดับดีมาก  

4.2.2 ด้านการออกแบบหน้าจอของโปรแกรม ผลการ
ประเมินได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.17 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านการออกแบบหน้าจอ
ของโปรแกรมอยู่ในระดับดีมาก 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบบันทึก
กิจกรรมนักศึกษา เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อบันทึกและตรวจสอบการเข้าร่วม
กิจกรรม และเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมใน
แต่ละครั้งได้ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาจ านวน 
15 คน และอาจารย์จ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม โดยการใช้คะแนนของแบบประเมินประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์วิธีของลิเคอร์ท )Likert )สถิติที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย )Mean )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
)Standard Deviation) 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษาที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบระบบและให้ผู้ใช้งานจ านวน 20 คน ทดลองใช้แล้ว
ประเมินประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 
5.3 ข้อเสนอแนะ  

5.3.1 ควรมีฟังก์ชันเพิ่มนักศึกษาอยู่ระบบ แทนการ 
import ในฐานข้อมูล 

5.3.2 ควรมีฟังก์ชันเพิ่มอาจารย์อยู่ในระบบ แทนการ
ไปจัดการในฐานข้อมูล 
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โมเดลเครื่องให้อาหารปลาหางนกยูงอัตโนมัติ 
Automatic Guppy Fish Feeder Model 
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บทคัดย่อ 
การสร้างโมเดลเครื่องให้อาหารปลาหางนกยูงอัตโนมัติ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นต้นแบบเครื่องให้อาหารปลาหางนกยูง
อัตโนมัติและเพื่อศึกษาปริมาณอาหารปลาที่เหมาะสมในแต่ล่ะ
วัน และใช้ บอร์ด Arduino UNO r3 มอเตอร์เซอรโว ตัวทาน
ปรับค่าได้ เป็นอุปกรณ์ในการสร้างโมเดล และมีการเขียน
โปรแกรมควบคุมด้วย ภาษาซีส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ใน
การควบคุมการปิด -เปิด มีการควบคุมการให้อาหารปลาตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ ว านวน 3 ช่วงเวลาคือ เวลา 8.00 น .14.00 
น  .และ 20.00 น  .ใช้เวลาทดลองว านวน 10 วัน และได้ทดสอบ
หาปริมาณอาหารปลาที่เหมาะสม วากว านวนปลาหางนกยูง 10 
ตัวต่ออาหาร 30 กรัม /ช่วงเวลา วลการทดลองพบว่า ปริมาณ
อาหารที่เหมาะสมในเวลา 8.00 น  .ปริมาณ 1.19 กรัม เวลา 

14.00 น  .ปริมาณ 1.08 กรัม และเวลา 20.00 น  .ปริมาณ 1.13 
กรัม ตามล าดับ ซึ่งว านวนปริมาณอาหารในแต่ละเวลามีปริมาณ
ไม่เท่ากัน อาวะเป็นเพราะมีตะกอนตกค้างและอาวมีความชื้นใน
ท่อที่ท าด้วยแว่นอะครีลิค 

ค ำส ำคัญ: โมเดลเครื่องให้อาหารปลา, ปลาหางนกยูง, ภาษาซี
ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ABSTRACT 
The creating an automatic guppy fish feeder model to 
be an automatic guppy feeder model and to study the 
proper amount of fish food each day and use the 
Arduino UNO r3, servo motor device and variable 
resistor to a device for creating models. This model 
used programming from C language for Arduino to 

control of closing-opening. There are 3 controls for 
feeding fish according to the set time period: 8:00 am, 
2:00 pm and 8:00 pm. The experiment took 10 days 
and tested for the right amount of fish food for the 
amount of guppy 10 fish per food 30 grams / time 
period. The results showed that the appropriate 
amount of food at 8.00 am, an amount of 1.19 grams, 
2:00 pm, the amount of 1.08 grams and 8:00 pm, the 
amount of 1.13 grams respectively. The reason was that 
the amount of food in each time is different may be 
due to sediment, residue and moisture in the pipes 
made of acrylic sheets. 

Keywords: Guppy Fish Feeder Model, Guppy, 
C language for Arduino 

1. บทน า
การค้าปลาสวยงามการน าปลาที่มีชีวิตมาใส่เลี้ยงไว้ในภาชนะตั้ง
ไว้ชมเล่นนั้น ได้เริ่มกันในกลุ่มประเทศทางตะวันตกและเวลาว่าน
ไปปลาสวยงามได้มีอิทธิพลเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นเร่ือย ๆ
วนคนนิยมเลี้ยงใส่อ่างหรือโหลหรือเป็นตู้กระวก และมีการสร้าง
เป็นอาชีพ เช่น ร้านขายปลาสวยงามและสามารถส่งออกไปทวีป
ต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นอาชีพที่ดู เรียบง่ายแต่ได้ก าไรมากมาย 
และปีหนึ่งประเทศไทยส่งออกปลาสวยงามมากกว่า 500,000 ตัว
ด้วยกันและมีหลายทวีปที่ท าการค้ากับประเทศไทยและมีรายการ
ส่งปลาสวยงามมากมาย ซึ่งปลาสวยงามนั้นมีความสวยงาม และ
เลี้ยงง่ายวึงมีคนเลี้ยงมากในประเทศ ปลาที่นิยมเลี้ยง เช่น ปลา

* วู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 

1001



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

คราฟ ปลาทอง ปลาหางนกยูง ปลาหมอสี ปลากัด อื่น ๆ อีก
มากมาย ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้มีการวสมข้าม
สายพันธุ์และได้วลส าเร็ว [1] การเลี้ยงสัตว์เพื่องานธุรกิวขนาด
กลาง หรือขนาดใหญ่ การดูแลรักษา รวมทั้งการให้อาหารแก่สัตว์
เลี้ยง นับเป็นปัววัยหนึ่งในการ ท าธุรกิวสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออก
ในประเทศและต่างประเทศซึ่ง การให้อาหารสัตว์ต้องใช้  
แรงงานคนว านวนมาก อันเป็นภาระของวู้ประกอบการในการ
วัดหาแรงงานและค่าใช้ว่ายโดยในปัววุบันได้มีการน าเทคโนโลยี
เครื่องให้อาหารปลามาช่วยให้สะดวกสบายในการให้อาหารปลา 
เป็นต้น [2] 

การเลี้ยงปลาใน สถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานพักว่อน 
หย่อนใว สวนสาธารณะ วัด โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยและ
ชุมชนทั่วไป เป็นที่นิยมเลี้ยงปลา  เพื่อสร้างทัศนียภาพของ
สิ่งแวดล้อมให้น่าดูน่าชม ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมที่วะเป็น
สถานที่ พักว่อนหย่อนใวคลายเครียด และเป็นมุมสบายส าหรับ
นักศึกษา อาวารย์ประชาชนทั้งเด็กวู้ใหญ่ บุคคลทั่วไปทั้งคนไทย 
และต่างชาติเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งยังเป็น 
การส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใวประกอบอาชีพด้านการเลี้ยง
ปลาด้วย แต่ปัญหาของการเลี้ยงปลาคือการให้ ปริมาณอาหาร
มากเกินไปวึงท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย [3]  

วากข้อมูลขั้นต้น วึงท าให้มีความสนใวในการศึกษา
เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาหางนกยูงอัตโนมัติ เพื่อน ามาในงานใน
ชีวิตประว าได้  

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างโมเดลเครื่องให้อาหารปลาหางนกยูงอัตโนมัติ 
2.2 เพื่อศึกษาว านวนปริมาณอาหารปลาที่เหมาะสมในแต่ล่ะวัน 

3.เครื่องมือที่ใช้ออกแบบและทฤษฎี 
3.1 การเลี้ยงปลาหางนกยูง [4] 
ในการเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง นอกเหนือวากวิธีการเพาะพันธุ์
แล้ว วิธีการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และ 
การอนุบาลลูกปลานับว่าเป็นปัววัยที่ล้วนแต่มีความส าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนกว่ากัน ซึ่งได้กล่าวถึงปัววัยต่าง ๆ ดังกล่าวต่อไปนี้ คือ 
การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาหางนกยูง เนื่องวากปลาหางนกยูง 
วะเวริญถึงวัยเวริญพันธุ์ เมื่อปลามีอายุเพียง 3 เดือนเท่านั้น 
เมื่อลูกปลาพอที่วะแยกเพศได้ (อายุประมาณ1-2 เดือน ) 

ควรเลี้ยงแยกเพศไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาวสมพันธุ์กันเองน้ าที่ใช้
เลี้ ย งควร เป็นน้ าสะอาดปราศ วากคลอรีน  มี ความ เป็น 
กรด – ด่าง (pH ) 6.5 – 7.5 มีปริมาณออกซิเวนที่ละลายในน้ า
ไม่ต่ ากว่า 5 มก.ต่อลิตร ความกระด้างของน้ า 75- 100 มก.ต่อ
ลิตร ความเป็นด่าง 100 – 200 มก.ต่อลิตร และอุณหภูมิน้ า 
 25 –29  Co ควรมีน้ าไหลหมุนเวียนตลอดเวลา อาหารที่ใช้เลี้ยง
ปล า ห า งน ก ยู ง ส า ม า ร ถ กิ น อ า ห า ร ไ ด้ ทั้ ง พื ช แ ล ะ สั ต ว์  
(Omnivorous) ในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์วึงสามารถให้อาหาร
ว าพวกสัตว์ น้ า เ ช่ น  ลู กน้ า  ไ รแดง  ( Moina) ไ รสี น้ า ตาล 
(Artemaia) หรือหนอนแดง (Chironomus) หรืออาววะเลี้ยง
ด้วยอาหารส าเร็วรูป ที่มีปริมาณโปรตีนไม่ต่ ากว่า 40% อาหาร
ส ด ก่ อ น ใ ห้ ทุ ก ค รั้ ง ค ว ร ฆ่ า เ ชื้ อ โ ร ค ที่ ติ ด ม า กั บ อ า ห า ร 
โดยควรแช่อาหารในด่างทับทิมเข้มข้น 500 - 1,000 ส่วนในล้าน
ส่วน (0.5 - 1.0 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ) เป็นเวลาประมาณ 10 –20 
วินาที ปริมาณอาหารสด ควรให้ 10% ของน้ าหนักตัวหรือให้กิน
แต่พออิ่ม ส่วนอาหารแห้ง ควรให้วันละ 2 - 4 % ของน้ าหนักตัว
ปลาโดยให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและตอนเย็น ส่วนการ
ถ่ายเทน้ าควรวะท าทุกวัน โดยดูดน้ าในตู้ออก แล้วเติมน้ าให้เท่า
ระดับเท่าเดิม 
3.2 บอร์ด Arduino UNO R3 [5] 
Arduino Uno R3 ค าว่า Uno เป็นภาษาอิตาลี ซึ่งแปลว่าหนึ่ง 
เ ป็ น บ อ ร์ ด  Arduino รุ่ น แ ร ก ที่ ว ลิ ต อ อ ก ม า  มี ข น า ด 
ประมาณ 68.6x53.4 mm. เป็นบอร์ดมาตรฐานที่นิยมใช้งาน
มากที่สุด เนื่องวากเป็นขนาดที่ เหมาะส าหรับ การเริ่มต้น
เรียนรู้  Arduino และมี  Shields ให้ เลือกใช้งานได้มากกว่า
บอร์ด Arduino รุ่นอื่น ๆ ที่ออกแบบมา เฉพาะมากกว่า โดย
บอร์ด Arduino Uno ได้มีการพัฒนาเรื่อยมา ตั้งแต่ R2 R3 และ
รุ่นย่อยที่เปลี่ยนชิบไอซี เป็นแบบ SMD เป็นบอร์ด Arduino ที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องวากราคาไม่แพง และส่วนใหญ่
โปรเวค และ Library ต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นมา Support วะอ้างอิง
กับบอร์ดนี้ เป็นหลัก และข้อดีอีกอย่างคือกรณีที่  MCU เสีย
วู้ ใ ช้ ง านส ามารถซื้ อ ม า เปลี่ ยน เอ ง ได้ ง่ า ย Arduino Uno 
R3 มี MCU ที่เป็น Package DIP  
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ภาพที่ 1 บอร์ด Arduino UNO R3 
ที่มา : http://dd4toew.blogspot.com [5] 

3.3 มอเตอร์เซอรโว [6] 
Servo เป็นค าศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปในระบบควบคุมอัตโนมัติ มาวาก
ภาษาละตินค าว่า  Sevus หมายถึง  “ทาส” (Slave) ในเชิ ง
ความหมายของ Servo Motor ก็คือ Motor ที่สามารถสั่งงาน
หรือตั้งค่า แล้วตัว Motor วะหมุนไปยังต าแหน่งองศาที่สั่งได้เอง
อย่างถูกต้อง โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback 
Control) ซึ่ง RC Servo Motor นิยมน ามาใช้ในเครื่องเล่นที่
บังคับด้วยคลื่นวิทยุ   (RC = Radio - Controlled) เช่น เรือ
บังคับวิทยุ รถบังคับวิทยุ เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ เป็นต้น 

ภาพที่ 2 มอเตอร์เซอรโว 
ที่มา : 

http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_9.pdf [6] 

3.4 ตัวทานปรับค่าได้ [7] 
ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Variable Resistor) เป็นตัวต้านทานชนิด
หนึ่ง ที่สามารถปรับค่าความต้านทานได้ นิยมใช้งานแบบวงวร
แบ่งแรงดัน เช่น ใช้ปรับค่าความดังของเสียง ปรับค่าแรงดัน
เอาต์พุต เป็นต้น ตัวต้านทานปรับค่าได้มีตัวถังหลายรูปแบบเป็น
ตัว ต้านทานปรับค่าได้แบบวอลุ่ม วะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ
ชนิด A ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบวอลุ่มชนิด A ลักษณะ 
การปรับค่าความต้านวะไม่เป็นเชิงเส้น นิยมใช้ในการปรับค่า
ความดังของเสียง วะหาซื้อได้ยากกว่าชนิด B และชนิด B วะเป็น
ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบวอลุ่มชนิด B ลักษณะของการปรับค่า

ความต้านทานวะเป็นแบบเชิงเส้น นิยมใช้งานทั่วไป สามารถหา
ซื้อได้ง่ายนอกวากนี้ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบวอลุ่ม ยังมีแบบ
ชนิดมีแทบกลาง แบบ 2 ชั้น แบบ 4 ชั้น และแบบมีสวิตซ์ในตัว  

ภาพที่ 3 ตัวทานปรับค่าได้ 
ที่มา : https://www.slideshare.net/tearchersittikon/ss-10717615 

[7] 

3.5 บอร์ดทดลอง [7] 
โฟรโทบอร์ด (protoboard) หรือเบรดบอร์ด (breadboard) 
เป็นบอร์ดที่ใช้ทดลองวงวรอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะเป็นแว่น
พลาสติกหนาสีขาว บนแว่นมีรูเรียงกันว านวนมาก ภายในรู 
มีตัวน าไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อกันในรูปแบบที่มีการก าหนดไว้ เวลา
ทดลองก็เสียบขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงไปให้ตัวน าภายใน
เชื่อมวงวรถึงกัน และอาวใช้สายไฟเสียบลงรูเพื่อเชื่อมวงวรไฟฟ้า
ได้เช่นกันข้อดีของโฟรโทบอร์ดคือ ไม่ต้องออกแบบแวงวงวรและ
ไม่ต้องบัดกรี แต่มีข้อเสียคือใช้ทดลองวงวรที่ท างานที่มีความถี่ 
สูง ๆ ไม่ได้เนื่องมีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนในวงวร 

ภาพที่ 4 บอร์ดทดลอง 
ที่มา : http://www.semi-

shop.com/knowledge/knowledge_detail.php?sk_id=40 [10] 

3.6 Adapter [8] 
Adapter คือ หม้อแปลงไฟฟ้า วากไฟฟ้ากระแสสลับ (ไฟบ้าน) ที่
มีค่าความต่างศักย์ 220 โวลต์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่มี
ค่าความต่างศักย์ต่ าลง เพื่อให้สามารถว่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ โดยมีหลักการของอะแดปเตอร์แปลงไฟคือ ลด
ระดับแรงดันไฟ 220V ลดลงมาให้ระดับแรงดันต่ าลง วากนั้น
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%88
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ว่านการเรียงกระแสโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คือไดโอด ว่าน
การกรองกระแส โดยตัวเก็บประวุหรือวงวรเรียงกระแส สุดท้าย
ว่านการเรกกูเลเตอร์ เพื่อท าไฟตรงที่ออกมาให้มีค่าที่เรียบ  

ภาพที่ 5 Adapter  
ที่มา : http://www.neutron.rmutphysics.com/ [8] 

3.7 Real Time Clock (RTC) [9] 
Real Time Clock (RTC) คือ อุปกรณ์ที่ ให้ค่ า เวลาตามวริ ง 
ท างานโดยการวับสัญญาณนาฬิกาที่ได้มาวาก Crystal บางรุ่นวะ
มีถ่านส ารองมาให้เพื่อให้สามารถบันทึกเวลาได้ถึงแม้ว่าวะไม่มี
ไฟเลี้ยงมาที่ตัวบอร์ด ท าให้ไม่ต้องตั้งเวลาใหม่ทุกครั้ง  โมดูล 
RTC นี้ว าเป็นอย่างยิ่งกับการใช้งานที่ต้องมีการบันทึกเวลา 
(Time Stamp) เช่น อุปกรณ์ Data logger

ภาพที่ 6 Real Time Clock (RTC) 
ที่มา : https://www.arduitronics.com/article/35/real-time-clock-

ds3231 [9] 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
4.1.1   ขั้นตอนการด าเนินการวิวัย ศึกษาขั้นตอนการท างานของ
โมเดลเครื่องให้อาหารปลาหางนกยูงอัตโนมัติ การสืบค้นข้อมูล
วากแหล่งข้อมูล และ หนังสือ 
4.1.2 วิเคราะห์โมเดลเครื่องให้อาหารปลาหางนกยูงอัตโนมัติ 
ส าหรับการให้อาหารปลา ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารโดยใช้  
(Flowchart) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การท างาน  
4.1.3 ออกแบบส าหรับทดสอบการ ให้อาหารปลา  

4.1.4 วิธีการทดลองโมเดลเครื่องให้อาหารปลาหางนกยูง
อัตโนมัต ิส าหรับทดสอบการให้อาหารปลา  
4.1.5 วิธีสรุปวลโมเดลเครื่องให้อาหารปลาหางนกยูงอัตโนมัติ 
ส าหรับทดสอบการให้อาหารปลา 

4.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
โมเดลเครื่องให้อาหารปลาหางนกยูงอัตโนมัติ มีวลการวิวัย
ดังต่อไปนี้  

4.2.1 วิเคราะห์ระบบงาน ด้วยวังงาน (Flowchart) 
4.2.2  ออกแบบชิ้นงาน  
4.2.3 การทดสอบชิ้นงาน  
4.2.4 วลการทดสอบชิ้นงาน 

4.2.1 วิเคราะห์ระบบงาน (Flowchart) 
การท างานของโมเดลเครื่องให้อาหารปลาหางนกยูง โดยเมื่อเริ่ม
การท างานโดยบอร์ด Arduino วะเป็นตัวสั่งการ วากนั้นเมื่อ
บอร์ดได้รับค่าเวลา เครื่องวะท าตามเวลาที่ก าหนด วากนั้นก็วะ
รอเมื่อถึงเวลาที่ก าหนดบอร์ด Arduino ดังภาพที่ 7 

ภาพที่ 7 Flowchart โมเดลเครื่องให้อาหารปลาหางนกยูงอัตโนมัติ 
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4.2.2 ออกแบบชิ้นงาน 
เป็นการแสดงภาพรวมของการออกแบบและติดตั้ง โมเดลเครื่อง
ให้อาหารปลาหางนกยู งอั ต โนมัติ  ส าหรับ โครงสร้ า งมี       
พลาสติกแข็งเป็นตัวชิ้นงาน ติดเข้ากับ Servo Motor และท าให้
โครงสร้างสมดุล วากนั้นวะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้า มาเพื่อให้
พลังงานแก่มอเตอร์ และเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ด Arduino UNO 
R3 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1 น าแว่นอะครีลิคมาประกอบกันให้เป็นกล่อง 

ภาพที่ 8 แว่นอะครีลิคมาประกอบกันให้เป็นกล่อง 

2 วากนั้นน าบอร์ดและอุปกรณ์มาติดเข้ากับกล่อง 

ภาพที่ 9 น าบอร์ดและอุปกรณ์มาติดเข้ากับกล่อง 

3 น าแว่นอาคีลิคมาต่อแล้วน ามอเตอร์เซอรโวมาติด 

ภาพที่ 10 อะครีลิคติดกับมอเตอร์เซอรโว 

     4 ทดสอบอุปกรณ์ 

ภาพที่ 11 ทดสอบ 

5 วากนั้นน าเอาสติ๊กเกอร์มาแปะรอบ ๆ กล่องและแท่น             
ปล่อยอาหารให้มันทึบ 

ภาพที่ 12 น าเอาสติ๊กเกอร์มาแปะรอบ ๆ กล่อง 

ภาพที่ 13 น าเอาสติ๊กเกอร์มาแปะรอบ ๆ กล่อง 
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4.2.3 วิธีการด าเนินการ 
1 เมื่อท าการเปิดเครื่อง เครื่องวะท าการเซตค่าตามที่วู้เขียนตั้งไว้ 

ภาพที่ 14 เปิดเครื่อง 

2 เครื่องวะท าการให้อาหารปลาเมื่อถึงก าหนดเวลาที่ได้ตั้งไว้ 

ภาพที่ 14 ท าการให้อาหารปลา 

4.2.4 ผลการทดสอบ 
วากการทดลองการ โมเดลเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติส าหรับ
การให้อาหารปลาหางนกยูง ในการให้อาหารปลาหางนกยูง10 
ตัว ต่ออาหาร 30 กรัม (g) ในเวลาสามช่วงการให้ตั้งแต่เวลา 
8.00 นาฬิกา , 14.00 นาฬิกา , 20.00 นาฬิกา  ดังตารางที่ 1 

ตารางที่1 เปรียบเทียบปริมาณอาหารในแต่ล่ะวัน 

วันที่ 
เวลา 

8.00 14.00 20.00 ค่าเฉลี่ย 
1 1.50 g 1.20g 1.10g 1.26g 
2 1.20 g 1.10g 1.40g 1.23g 
3 1.30g 1.50g 1.00g 1.26g 
4 1.20g 1.00g 1.20g 1.13g 
5 1.50g 1.10g 1.30g 1.30g 
6 1.40g 1.20g 1.50g 1.36g 
7 1.00g 1.30g 1.30g 1.20g 
8 1.00g 0.90g 0.80g 0.90g 
9 1.10g 0.70g 1.10g 0.90g 
10 0.9g 0.80g 0.70g 0.80g 

ค่าเฉลี่ย 1.19g 1.08g 1.13g 1.13g 

วากตารางที่ 1 พบว่าการให้ปริมาณอาหารปลาในแต่ละช่วงเวลา
ไม่ได้เท่ากันแต่อยู่ในปริมาณตั้งแต่ 1.08 – 1.19 ซึ่งได้ท าการ
ทดลองว านวน 10 วัน วะพบว่าในช่วงวันแรกๆ วะมีปริมาณ
อาหารมากกว่าช่วงวันหลัง  

5. สรุปผลการวิจัย
โมเดลเครื่องให้อาหารปลาหางนกยูงอัตโนมัติ สามารถที่วะให้
อาหารได้ตามความต้องการที่ ได้ตั้งโปรแกรมไว้ว านวน 3 
ช่วงเวลา และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการให้อาหารปลาหาง
นกยูงในกรณีที่ไม่มีคนอยู่บ้าน โดยมีอุปกรณ์ที่ส าคัญคือ บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล ARDUINO UNO R3 ท าหน้าที่ใน
การสั่งการมอเตอร์ท าหน้าที่ ปิด - เปิด ที่ให้อาหารปลา และ
มอเตอร์ ท าหน้าที่ ปิด - เปิด ที่ให้อาหารปลา โดยการท างานของ
ระบบเป็นการท างานแบบอัตโนมัติโดยท างานตามโค้ดค าสั่งที่
วู้ใช้งานได้ตั้งไว้โดยเครื่องวะท างานตามเวลาที่ก าหนดไว้วะท าให้ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท าการสั่งให้มอเตอร์หมุนเพื่อปล่อยอาหาร 
โดยใช้บอร์ด ARDUINO UNO R3 การควบคุมตัวเครื่องทั้งหมด 
โดยมีมอเตอร์เซอรโววะถูกสั่งการโดยบอร์ด ARDUINO UNO R3 
เ ป็ น ตั ว ค ว บ คุ ม ที่ ป ล่ อ ย อ า ห า ร ว ะ ถู ก สั่ ง ก า ร ว า ก ตั ว 
ไมโคคอนโทรลเลอร์และมีการน าตัว REAL TIME CLOCK (RTC) 
ในการก าหนดการตั้งเวลาเพื่อก าหนดเวลาในการปล่อยอาหาร
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และใช้ตัว ADAPTER เป็นตัวว่ายไฟเข้าตัวบอร์ด ARDUINO 
UNO R3 เพื่อให้ระบบท างาน และเมื่อมีการทดลองวะพบว่า
ว านวนปริมาณอาหารที่ให้ปลามีปริมาณที่ไม่เท่ากันอาวเป็น
เพราะมีตะกอนตกค้างอยู่ ในท่อที่ท าด้วยแว่นอะครีลิคหรือ
อาววะเป็นเพราะความชื้นที่อยู่ในแว่นอะครีลิค เมื่อเปรียบเทียบ
การให้อาหารในแต่ละวันว านวน 3 ช่วงเวลาคือ เวลา 8.00 น .
14.00 น  .และ 20.00 น  .ใช้เวลาทดลองว านวน 10 วัน และได้
ทดสอบหาปริมาณอาหารปลาที่เหมาะสม วากว านวนปลาหาง
นกยูง 10 ตัวต่ออาหาร 30 กรัม /ช่วงเวลา วลการทดลองพบว่า 
ปริมาณอาหารที่เหมาะสมในเวลา 8.00 น  .ปริมาณ 1.19 กรัม 

เวลา 14.00 น  .ปริมาณ 1.08 กรัม และเวลา 20.00 น  .ปริมาณ 
1.13 กรัม ตามล าดับ 

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ควรมีการน าไปใช้วริงโดยปรับขนาดให้มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการ 
6.2 ควรมีการพัฒนาเครื่องให้อาหารปลาชนิดอื่นเพิ่มเติม 
6.3 ควรมีการออกแบบตัวเครื่องที่มีความคงทนและแข็งแรง 
และมีการป้องกันความชื้นวากน้ า 
6.4 ควรมีการวัดค่า pH ของน้ าเพื่อป้องกันน้ าเสีย 
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แอปพลิเคชันท่องเที่ยวผู้สูงอายุ AR 
Elderly Tours AR  
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บทคัดย่อ 
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน าการ
ท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี AR และเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ การด าเนินงานท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดท าโครงงานมีขั้นตอนการท างานอยู่ 5 ขั้นตอนคือ การศึกษา
และรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนา
ระบบ การทดสอบฟังก์ชันการท างานและประสิทธิภาพโดย
ผู้พัฒนาระบบ การติดตั้งและน าไปใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาคือ โปรแกรม  Android Studio version 3.4.0.0 เขียน
โค้ดโดยใช้ภาษา Java มีการเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
ร้านอาหาร สถานที่พักและกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม 
Excel ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันแนะน า
การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี AR พบว่า ด้านการ
พัฒนาได้ตามฟังก์ชันงานของระบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้งาน
ได้มีความพึงพอใจที่อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านความง่าย
ต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับปานกลางและด้านความสามารถ
ในการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับ
ปานกลาง สรุปได้ว่า แอปพลิเคชันแนะน าการท่องเที่ยวส าหรับ
ผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี AR มีผลการประเมินพึงพอใจจากผู้ใช้อยู่
ในระดับมาก 

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, นครชัยบุรินทร์ , ผู้สูงอายุ , เทคโนโลยี
เสมือนจริง 

ABSTRACT 
This information technology project The objective is to 
introduce tourism for the elderly with AR technology 
and to assess user satisfaction. The operation that is 
related to the project construction has 5 working 
procedures which are study and data collection. 
System analysis and design, system development, 
functional and performance testing by system 
developers. Installation and implementation the tools 

used for development were Android Studio version 
3.4.0.0. Writing code using Java language, collecting 
tourist information, restaurants, accommodation and 
various activities using Excel. The result of satisfaction 
assessment with tourist guide application for the 
elderly with AR technology. Found that the 
development according to the function of the system 
can be applied to the satisfaction at a high level Next 
is the ease of use of the system at a moderate level 
and the ability to work according to the needs of users 
of the system is at a moderate level. In conclusion, the 
application suggests travel for the elderly as well. AR 
technology has a high level of user satisfaction 
assessments. 

Keywords: Application, Nakornchai Burin, Elderly, Augmented 
Reality: AR 

1. บทน า
ปัจจุบันในปี 2560 โลกมีประชากรผู้สูงอายุมากถึง 962 ล้านคน 
เรียกได้ว่า โลกได้กลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ว ทุกทวีปในโลก 
ยกเว้นเพียงแอฟริกา ที่ได้กลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ว ประชากร
ในอาเซียนก็ก าลังมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ในปี 2560 
ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด 65.5 ล้านคน ประเทศไทย
ก าลังมีอายุสูงขึ้นอย่างเร็วมาก คาดประมาณว่าอีกไม่เกิน 4 ปี
ข้างหน้านี้  ประเทศไทยก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์  
        ส าหรับกลุ่มประชากรผู้สูงอายุปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โครงสร้างประชากรของประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่
สังคมสูงอายุเช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ประชากร
ผู้สูงอายุไทยเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นตลอดมา หลายประเทศได้วาง
นโยบายเพื่อการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) …………
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ส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
ส าหรับประเทศไทยได้ให้ความตระหนักถึงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนรู้ ไอซีทีให้แก่  
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยการจัดท าและเผยแพร่
อุปกรณ์ไอซีทีทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อการเรียนรู้ เนื้อหาสาระดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสแก่กลุม่
บุคคลดังกล่าวให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน 
รวมทั้ งการฝึกอบรมการเรียนรู้ด้ านไอซีที ให้แก่ผู้สู งอายุ  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2552) 

        ในการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุเป็นการท่องเที่ยว
พักผ่อนในเวลาว่างของนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีแรงจูงใจและ
ผสมผสานกับความสนใจ ที่จะท ากิจกรรมกิจกรรมต่าง ๆ ขณะ
ท่องเที่ยว เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ การผ่อนคลายความเครียด 
การส่งเสริมสุขภาพ และการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตหลงั
เกษียณอายุงานประกอบกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรม
สันทนาการและการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหรือเที่ยวชม
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ  เนื่ องจากมี เวลามากกว่า
นักท่องเที่ยววัยอื่น ๆ และมีความพร้อมทางด้านการเงิน การ
ท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุจึงเป็นช่องทางที่เรียกได้ว่า “ช่อง
ทางการท่องเที่ยวตลาดใหม่”เนื่องจากเป็นตลาดที่มีคุณภาพและ
มีก าลังซื้อในการท่องเที่ยวสูงกว่าตลาดทั่วไป 

        นครชัยบุรินทร์ ได้เป็นทางเลือกหลัก ๆ ของกลุ่มนัก
นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยในปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมา
ท่องเที่ยวภายใน 4 จังหวัดที่เป็นสมาชิกของ นครชัยบุรินทร์ แต่
ยังพบปัญหาในการเลือกที่จะมาท่องเที่ยวท่ี นครชัยบุรินทร์ อาทิ 
เช่น ไม่ทราบข้อมูลของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของที่พักอาศัย เรื่องของร้านอาหารใกล้เคียง และข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนครชัยบุรินทร์ และยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของนครชัยบุรินทร์บนแอปพลิเคชันใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
        ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม ได้
มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนเข้าสู่ 
ยุคที่ เรียกว่า “ยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ” (Convergence 
Technology  Media Era) ซึ่งเกิดจากการที่เทคโนโลยีต่าง ๆ 
แต่เดิมเคยแยกจากกันและได้ถูกน ามาหลอมรวม เทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ร่วมกัน อาทิ เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มาหลอมรวมกับ
เทคโนโลยีมัลติมี เดีย เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันสื่อ
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีนี้ 
เข้ามามีบทบาทความส าคัญอย่างยิ่งต่อวิถีการด าเนินชีวิตของ
บุคคลทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง  ท าให้หลายประเทศได้ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุโดยการให้ความรู้
และให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทหน้าท่ีใน
การให้บริการ ท้ังนี้จากการ เติบโตของเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ  

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนา 
โมบายแอปพลิเคชันแนะน าแหล่งท่องเที่ยวบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
มีจ านวนมาก อุปกรณ์มีหลากหลายระดับ หลายราคา รวมทั้ง
สามารถท างานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอและความละเอียด
แตกต่างกันได้ท าให้สามารถเลือกได้ตามต้องการ โดยโมบายแอป
พลิเคชันแนะน าแหล่งท่องเที่ยวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
จะแสดงสถานที่ต่าง ๆ ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
พกพาได้สะดวกและมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาโดยน าข้อมูล
จากเว็บไซต์มาแสดงเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและสามารถระบุ
ต าแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย า และยังมีการน าเอาเทคโนโลยี 
AR เข้ามาแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย เพื่อให้ตอบสนองต่อ
การใช้งานของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าการท่องเที่ยวส าหรับ
ผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี AR 
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 การท่องเท่ียวส าหรับผู้สูงอายุ 
การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนในเวลา
ว่างของนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีแรงจูงใจและผสมผสานกับความ
สนใจ ที่จะท ากิจกรรมกิจกรรมต่าง ๆ ขณะท่องเที่ยว เช่น การ
พักผ่อนหย่อนใจ การผ่อนคลายความเครียด การส่งเสริมสุขภาพ 
และการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ท้องถิ่น ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุงาน
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมสันทนาการและการ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน หรือเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ เนื่องจากมีเวลามากกว่านักท่องเที่ยววัยอื่นๆ และมี
ความพร้อมทางด้านการเงิน การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุจึงเป็น
ช่องทางที่เรียกได้ว่า “ช่องทางการท่องเที่ยวตลาดใหม่”เนื่องจาก
เป็นตลาดที่มีคุณภาพและมีก าลังซื้อในการท่องเที่ยวสูงกว่าตลาด
ทั่วไป 
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูสู้งอายุ 
 “ผู้สูงอาย”ุ คือ บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 
ปีขึ้นไป พล.ต.อ.อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร กล่าวว่า ผู้สูงอายุ ต้องมี
ลักษณะเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีความเสื่อมถอยตาม
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สภาพ มีก าลังลดลง เชื่องช้า เป็นผู้สมควรให้การอุปการะเป็นผู้ที่
มีโรคควรได้รับความช่วยเหลือ 
3.3 Augmented Reality 

AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็น
จริง (REAL) เข้ากับโลกเสมือน (VIRTUAL) โดยผ่านอุปกรณ์
ทางด้านฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ท าให้สามารถ
มองเห็นภาพที่มีลักษณะเป็นวัตถุ (OBJECT) แสดงผลในจอภาพ
กลายเป็นวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง มีการแสดงผลที่
แสดงวัตถุมีการเคลื่อนไหว ดูมีมิติมีความตื่นเต้นเร้าใจ โดย
สามารถน ารูปแบบใหม่ของการน าเสนอสินค้าลอยออกมานอก
จอคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการน าเสนอรูปแบบใหม่ในโลกสังคม
ออนไลน์หรือการตลาดออนไลน์อีกทางหนึ่ง 
3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ และคณะ (2559) ท าการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมบนมือถือส าหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ในงานวิจัยเป็น การศึกษาวิธีการและ
ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน AR บน โทรศัพท์มือถือ พบว่า 
แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีปัญหากับระบบเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์
มือถือบางรุ่นโดยเฉพาะ iPhone 4S และ Android เวอร์ชันรุ่นที่
ต่ า กว่า 4.2  

รศรินทร์ เกรย์ และคณะ (2556) ท าการวิจัยเรื่อง มโน
ทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและ
สุขภาพ พบว่า “ผู้สูงอายุ” นั้น องค์การสหประชาชาติ ไม่ได้มี
การก าหนดเกณฑ์อายุเริ่มต้นที่เป็นมาตรฐาน เพียงยอมรับ
โดยทั่วไปว่าหมายถึง บุคคลหรือกลุ่มประชากรที่มีอายุ ตามปี
ปฏิทิน (Chronological age) ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 

สุธิรา จันทร์ปุ่ม และคณะ (2560) ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร 
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่า ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ ใ ช้งานแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
สกลนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ความพึงพอใจด้านการ
ใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สรุปผลโดยรวมผู้ใช้งานระบบมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

อารีย์  มยังพงษ์ และคณะ (2559) ท าการวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ
ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี  พบว่า องค์ประกอบของปัจจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการเรียนรู้สื่อ 
เทคโนโลยีของผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี  ได้แก่  ระดับ
การศึกษา อาชีพปัจจุบัน รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน และประสบการณ์
ใช้คอมพิวเตอร์ 

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น สรุปได้
ว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งด้านสุขภาพ มีลักษณะที่เสื่อมถอยตามสภาพและต้องการ
ความช่วยเหลือการยอมรับ จากบุคคลในครอบครัว สังคม และ
ชุมชน ดังนั้น สังคมควรให้ความช่วยเหลืออุปการะในทุก ๆ ด้าน 
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดนี้มา
ก าหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างแอปพลิเคชันแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน
4.1 การด าเนินงานวิจัยสามารถแบ่งออกเป็นข้ันตอนดังนี้ 

4.1.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล แอปพลิเคชัน
แนะน าการท่องเที่ยวปัจจุบันส่วนมากเป็นแอปพลิเคชันที่
ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม
เฉพาะผู้ที่สนใจเท่านั้น ซึ่งยังเป็นแอปพลิเคชันที่ยังไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการทุกเพศทุกวัย ท าให้มีข้อบกพร่องก่อให้เกิด
ปัญหาในการใช้บริการแอปพลิเคชันและไม่มีความสะดวกในการ
ใช้บริการต่าง ๆ 

4.1.2 การวิเคราะห์ระบบ น าข้อมูลความต้องการ
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของระบบและ
สรุปเป็นข้อก าหนดและความต้องการของผู้ใช้ 

4.1.3 ออกแบบระบบ น าข้อมูลที่ได้มาออกแบบบน
เว็บไซต์ Mockingbot เพื่อท าการออกแบบหน้าฟอร์มต่าง ๆ 

4.1.4 การพัฒนาระบบ หลังจากออกแบบเสร็จท าการ
เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยใช้โปรแกรม 
android studio และในส่วนของ AR ใช้โปรแกรม unity3d ใน
การพัฒนา 

4.1.5 การทดสอบระบบ เป็นการทดสอบและประเมินผล
โดยใช้ค่าสถิติ 
4.2 เครื่องมือการวิจัย 

4.2.1 Mocking bot โปรแกรมจ าลองพัฒนาโปรแกรม 
4.2.2 โปรแกรม Android Studio 3.2.1.0 ใช้พัฒนา

แอปพลิเคชัน 
4.3 กลุ่มประชากร 

4.3.1 กลุ่มผู้สูงอายุ 
4.3.2 กลุ่มผู้สนใจระบบแนะน าการท่องเที่ยว 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานโดยน าผลที่ไดเ้ทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้      
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สดุ 
      ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
      ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
      ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
      ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยทีสุ่ด) 
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5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าการท่องเที่ยวส าหรับ
ผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี AR 

การด าเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะน าการ
ท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี AR เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น 
โดยการพัฒนา Mobile Application ใช้ภาษา Java และในส่วน
ของเทคโนโลยี AR ใช้ภาษา C# การพัฒนาเป็นไปตามล าดับขึ้น
ตอน SDLC ทั้งหมด 5 ระยะ การด าเนินงานในส่วนของการศึกษา
และรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนา
ระบบตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ เมื่อสร้างเสร็จสิน้ไดท้ าการทดสอบ
ระบบ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1 ฟอร์มหน้าการเข้าสู่ระบบ 

2. หน้าหลักในการเลือกสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามจังหวัด

ภาพที่ 1 

เลือกชมสถานท่ีท่องเที่ยวได้โดยสามารถ
คลิกเลือกตาม Icon แตล่ะจังหวัด 

ภาพที่ 2 
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3. ตัวอย่าง หน้าแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยว จ. นครราชสีมา

 
 
 
 
 

4. สามารถรับชมวิดีโอน าเสนอเกีย่วกับชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

 

5. สามารถรับชมวิดีโอน าเสนอเรื่องราวความเป็นมาต่าง ๆ ของ
แต่ละสถานท่ีด้วยเทคโนโลยี AR 

ElderlyTourAR 

สามารถเลือกชมสถานท่ีแนะน าตา่ง ๆ ได้ 
โดยมีทั้งหมด 4 หมวดหมู่ ดังนี้ 

1. สถานท่ีท่องเที่ยว
2. ร้านอาหาร
3. สถานท่ีพัก
4. กิจกรรม

ภาพที่ 3 
ภาพที่ 5 

ภาพที่ 4 
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2. ผลการทดลองใช้ระบบแอปพลิเคชันแนะน าการท่องเที่ยว
ส าหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี AR 
การประเมินการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าการท่องเที่ยว 
ส าหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี AR โดยให้ผู้ใช้งาน 10 คน ได้แก่ 
ผู้สูงอายุภายในหมู่บ้านโสกมูลนาค ต. ห้วยไร่ อ. คอนสวรรค์ 
จ. ชัยภูมิ จ านวน 10 คน ประมินระบบ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านความสามารถในการท างานตามความ
ต้องการผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 

รายการ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา 3.1  2.3  ปานกลาง 
2. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 3.5  2.7  มาก 
3. การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 2.8  2.0  ปานกลาง 
4. เนื้อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3.9  2.1  มาก 
5. เนื้อหาสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ในชีวิตประจ าวัน 

2.4  2.8  น้อย 

โดยรวม 3.14 0.37 ปานกลาง 

จากตารางที่ 1 จากทดลองใช้งานระบบและได้ท าการ
ประเมิน ด้านความสามารถในการท างานตามความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.14 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ
อยู่ในระบบ 0.37 

ตารางที่ 2 ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชนังานของระบบ 
รายการ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1. ความถูกต้องในการแสดงผลแอป
พลิเคชัน 

4.5  2.7  มากที่สุด 

2. ความถูกต้องในการแสดงผล
Augmented Reality 

4.1  2.1  มาก 

3. ความถูกต้องในการแสดงผล
ระบบน าทางของ Google Maps 

4 2.0  มาก 

4. ความถูกต้องในการแสดงผลใน
ด้านมัลติมีเดีย 

4.3  2.3  มาก 

โดยรวม 4.23 0.32 มาก 

จากตารางที่ 2 จากทดลองใช้งานระบบและได้ท าการ
ประ เมิ น  ด้ านก ารท า ง าน ได้ ต ามฟั งก์ ชัน งานของร ะบ 
(Functional Test) ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ซึ่งแสดงถึงการ
ยอมรับประสิทธิภาพการใช้งานของระบบอยู่ในระบบ 0.32 

ตารางที่ 3 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
รายการ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1. ความง่ายในการใช้งานระบบ 3.6 2.3 มาก 
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ชนิดตัวอักษรและความชัดเจนของ
ข้อความที่แสดงบน จอภาพ 

2.9 2.1 ปานกลาง 

3. ความเหมาะสมในการใช้
สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อ
ความหมาย 

3 1.9 ปานกลาง 

4. ความครอบคลุมของเมนูหลักใน
การใช้งานระบบ 

3.7 2.3 มาก 

5. การน าเสนอเนื้อหาเป็นระบบ
และเรียงตามล าดับขั้นตอน 

3 1.9 ปานกลาง 

โดยรวม 3.24 0.24 ปานกลาง 

จากตารางที่ 3 จากทดลองใช้งานระบบและได้ท าการ
ประเมิน ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใช้
งานของระบบอยู่ในระบบ 0.24 

6. อภิปรายผลการวิจัย
1. แอปพลิเคชันแนะน าการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุด้วย
เทคโนโลยี AR ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 
1) การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีเนื้อหาและข้อมูลที่ส าคัญ
ของสถานท่ีท่องเที่ยวแต่ละสถานท่ี เช่น ความเป็นมา ที่อยู่ เบอร์
ติดต่อ เป็นต้น มีการแนะน าเส้นทางด้วย Google maps 2) การ
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี AR ทั้งนี้เนื่องจากระบบ
มีองค์ประกอบ Augmented Reality จึงส่งผลให้แอปพลิเคชัน
แนะน าการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี  AR 
สอดคล้องกับ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ และคณะ (2559) ท าการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมบนมือถือส าหรับ
แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ในงานวิจัยเป็นการศึกษาวิธีการ
และขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน AR บน โทรศัพท์มือถือ 
พบว่า แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีปัญหากับระบบเซ็นเซอร์ของ
อุปกรณ์มือถือบางรุ่นโดยเฉพาะ iPhone 4S และ Android 
เวอร์ชันรุ่นที่ต่ า กว่า 4.2  
2. ผลการทดลองใช้แอปพลิเคชันแนะน าการท่องเที่ยวส าหรับ
ผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี AR พบว่า ผู้ใช้มีระดับความพึงพอใจต่อ
ระบบโดยรวมอยู่ ใ นระดับมาก  ทั้ งนี้ เ นื่ อ งจากระบบมี
องค์ประกอบเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จึงส่งผลให้แอพ
พลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่อง แอปพลิเคชันแนะน าการ
ท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี AR สอดคล้องกับ สุธิรา 
จันทร์ปุ่ม และคณะ (2560) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมบายแอป
พลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร บนระบบปฏิบัติการแอน
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ดรอยด์ มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาโมบายแอปพลิเค
ชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชัน
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอป
พลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ สรุปผลโดยรวมผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 

7. ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ
ด้วยเทคโนโลยี AR ในด้านของการพัฒนาสามารถน าไปพัฒนาต่อ
ยอดได้ในเรื่องการใช้งานบนระบบอื่น ๆ เพื่อให้มีการใช้งานมาก
ขึ้นและรองรับการใช้งานของผู้ใช้มากขึ้นและสามารถน าไปต่อ
ยอดได้ในเรื่องของเนื้อหา ความสวยงามและการออกแบบต่าง ๆ 
เช่น การใส่เสียงภายในแอปพลิเคชัน การใช้รูปภาพ การก าหนด
ตัวหนังสือ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้มากขึ้น 

8. เอกสารอ้างอิง
[1]  การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอาย ุ: สืบค้นเมื่อวันที่ 15 
      พฤษจิกายน 2562 จาก http://www.itd.or.th/th 
[2]  สุวิวิชญ์ อินทรภิรมย.์ (2554). ระบบน าทางการท่องเที่ยว  
     ของจังหวัด สุราษฎร์ธานดีว้ยกูเกิ้ลแมพ เอพีไอ บนมือถือ 

 ระบบปฏิบัตกิาร แอนดรอยด์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั 
     เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
[3]  นฤพนธ์ เพ็ชรพุ่ม, ทัศนีย์ คัดเจริญ, วิชญา รุ่นสุวรรณ์, และ  
      นัฏฐพันธ์ นาคพงษ์. (2558). การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น  
      เพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
      เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 
[4]  บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ พร ดอกประโคน และขวัญฤทัย กลุกิจ 

 เจริญ. (2559). การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมบน 
      มือถือส าหรับแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์. ใน The  
      Twelfth National Conference on Computing and  
      Information Technology. หน้า 672-677. 
[5]  รศรินทร์ เกรย์และคณะ.  (2556).  มโนทัศน์ใหม่ของนิยาม 

 ผู้สูงอายุ:  มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและสุขภาพ.  
 พิมพ์ครั้งท่ี 1.  นครปฐม:  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

[6]   สุธิรา จันทร์ปุ่มและคณะ.  (2560).  การพัฒนาโมบายแอป 
พลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร บนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์.  วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม.  ปีที่ 4 ฉบับท่ี 2  
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 

[7]    อารีย์  มยังพงษ์และคณะ.  (2559).  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
 ความต้องการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีของผูสู้งอายุในยุคหลอม 
 รวมเทคโนโลยี. คณะบรหิารธรุกิจ   
 มหาวิทยาลัย   เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

1014

http://www.itd.or.th/th


The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

โมเดลถังขยะเปิดปิดอัตโนมัติ 
Automatic trash can model 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการท างานของระบบของ
ถังขยะอัตโนมัติและเพื่ออ านวยความสะดวกในการทิ้งขยะให้ง่าย
ขึ้น โดยถังขยะอัตโนมัติได้มีการพัฒนาจากการใช้เซ็นเซอร์
ตรวจจับว่ามีวัตถุอยู่บริเวณใกล้ อุปกรณ์ที่ ใช้จะเป็นบอร์ด 
Arduino Nano เซอร์โวมอเตอร์  และเซ็นเซอร์แสงส าหรับ
ตรวจจับวัตถุกีดขวาง เขียนควบคุมด้วยโปรแกรมภาษาซีส าหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การท างานเริ่มการท างานโดยบอร์ด 
Arduino Nano จะเป็นตัวสั่งการ จากนั้นเมื่อบอร์ดได้รับค่า
ความเข้มแสงแล้ว เครื่องจะท าตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้จากนั้น
ก็จะรอเมื่อมีค่าความเข้มแสงถึงที่ก าหนดบอร์ด Arduino Nano 
ก็จะสั่งการให้เครื่องท างานตามเงื่อนไข ซึ่งได้ท าการทดลองวัด
ระยะห่างที่ระยะแตกต่างกัน โดยการทดสอบจะแบ่งเป็น  6 ครั้ง 
จะพบว่าถังขยะจะเปิดในช่วงระยะการสัมผัสที่ประมาณ 1 – 5 
เซนติเมตร ถ้าไกลกว่านั้นโมดูลเซ็นเซอร์แสงส าหรับตรวจจับวัตถุ
กีดขวาง จะไม่สามารถตรวจจับได้ ท าให้ถังขยะไม่เปิด 

ค ำส ำคัญ: ถังขยะ, ถังขยะอัตโนมัติ, ภาษาซีส าหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์  

ABSTRACT 

The objective of this research is to study the operation 
of automatic trash system to facilitate the easier 
disposal. The automatic trash has been developed by 
using sensors to detect that there are objects near the 
equipment used They are Arduino Nano Servo motor 
and an optical sensor for detecting obstacles. This 
research is control by using a C language program for a 
microcontroller. The operation starts with the Arduino 
Nano board being the controller. After that, when the 
board has received the light intensity the machine will 
meet the conditions specified, then will wait when the 
light intensity reaches the set. The Arduino Nano board 
will command the machine to operate according to the 
conditions. Conducted experiments to measure the 
distance at different distances divided into 6 times. The 
result found that the trash will open during the 
exposure range of approximately 1  -  5  centimeters. If 
farther, the light sensor module for detecting an 
obstacle cannot be detected, causing the trash not to 
open. 

Keywords: trash, automatic trash, C language for 
microcontroller 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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1. บทน า
ปัญหาเรื่องขยะมีมากมายท าให้ต้องมีการแยกขยะและทิ้งขยะให้
ลงถัง เพื่อที่จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการลด สภาวะโลกร้อนท าให้
บุ คคลหลาย ๆ  ฝ่ าย ได้ ออกมาด า เนิ นการอย่ า งจริ ง จั ง 
ในการคัดแยกขยะเพื่อที่จะไม่ ให้มีการทิ้ งขยะไม่ถูกที่  [1] 
ท าให้เกิดขยะจากชุมชน ร้านค้า ท าให้เกิดปัญหา 2 ด้าน คือ 
1. ด้านกายภาพ คือ ปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากขึ้น มีปัญหาเรื่องกลิ่น
เหม็นรบกวน ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาน้ าเสียที่เกิดจาก
น้ าฝนไหลผ่านขยะที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาการเกิดไฟไหมกองขยะ
จากการหมักหมมของเสียจนเกิดก๊าซมี เทน (METHANE) 
ก่อให้เกิดมลพิษและกลิ่นที่รุนแรง เป็นต้น 2.ปัญหาทางมลพิษ 
การเกิดปัญหาก๊าซมีเทนที่เป็นต้นเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนการ
เกิดก๊าซไดอ๊อกซิน (DIOXINS) ที่เป็นสารก่อโรคมะเร็ง รวมถึง
การเป็นแหล่งรวมสัตว์พาหะน าโรคที่สามารถน าโรคไปสูคนได้ 
[2] ถังขยะธรรมดาที่ใช้ในปัจจุบันจะใช้การเหยียบ หรือใช้มือ
สัมผัสกับตัวถังขยะ ซึ่งมีเชื้อโรคปะปนอยู่ ท าให้เชื้อโรคสามารถ
เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตัวเราติดเชื้อท าให้
เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ 
[3] 

จากปัญหาข้างต้นท าให้มีความสนใจในการสร้างโมเดล
ถังขยะอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อที่จะผู้คนได้ไม่ต้องมาสัมผัสกับเชื้อโรค
จะได้ไม่ต้องเสี่ยงเป็นโรคที่มาจากเชื้อโรคและจะท าให้ผู้คน
ปลอดภัยและมีความสะดวกในการทิง้ขยะ 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาการท างานของระบบของถังขยะอัตโนมัติ 
2.2 เพื่ออ านวยความสะดวกในการทิ้งขยะให้ง่ายขึ้น 

3. ทฤษฎแีละเครื่องมือที่ใช้
3.1 ทฤษฎีไมโครคอนโทรลเลอร์ (MICROCONTROLLER) [4] 
ไมโครคอนโทรลเลอร์  (MICROCONTROLLER : MCU) เป็น
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีโครงสร้างภายนอกเป็นวงจรรวมหรือ
ไอซี (INTEGRATE CIRCUIT : IC) มีโครงสร้างภายในเหมือนกับ 
ไมโครคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ 
หน่ วยประมวลผล  ( PROCESSOR UNIT) หน่ วยความจ า       
(MEMORY  UNIT) และหน่วยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก 
(I/O PORT UNIT) โดยสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการ 

ท างานให้เป็นแบบอัตโนมัติที่น าไปใช้ในงานควบคุมขนาดเล็กได้ 
ปัจจุบัน ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้น ามาใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมการ
ท า ง า น ที่ เ ป็ น แ บ บ อั ต โ น มั ติ ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า 
แ ล ะ ใ น เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ใ น ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ เ รี ย ก ว่ า 
“ระบบสมองกลฝังตัว” (EMBEDDED SYSTEM) ในปัจจุบัน ใช้
ม าตรฐานการรั บส่ ง ข้ อมู ล แบบRS-232 ARDUINO เ ป็ น
ไ ม โ ค ร คอน โท รล เ ลอ ร์ บ อ ร์ ด ส า เ ร็ จ รู ป  ถู ก ส ร้ า ง จ า ก 
CONTROLLER ตระกูล ARM ของ ATMEL ข้อดีสามารถน าไป
พัฒนาต่อเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ และ ความสามารถในการเพิ่ม 
BOOT LOADER เข้ า ไปที่ ตั ว  ARM จึ งท า  ให้การ UPLOAD 
CODE เข้าตัวบอร์ดสามารถท าได้ง่ายขึ้น และยัง มีการพัฒนา 
SOFTWARE ที่ ใช้ ในการควบคุมตัวบอร์ดของ ARDUINO มี
ลักษณะเป็นภาษา C++ ที่โปรแกรมเมอร์มี ความคุ้นเคยในการ
ใช้งาน 
3.2 ทฤษฎีภาษาซี (C) ส าหรับ Arduino [5] 
3.2.1 ประวัติของภาษาซีส าหรับ Arduino ภาษาซีนั้นจะเป็น 
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ที่ใช้ส าหรับเขียนโปรแกรมประยุกต์ 
ต่างๆ เช่นเดียวกับภาษาปาสคาล  ภาษาเบสิกและภาษา 
ฟอร์แทรน เป็นต้น นอกจากนี้ภาษาซีส าหรับเขียนโปรแกรม
ระบบ และโปรแกรมส าหรับควบคุมฮาร์ดแวร์บางส่วนที่ภาษา
โปรแกรม ระดับสูงหลายภาษาไม่สามารถท าได้ ภาษาซีจึงจัดเป็น 
ภาษาระดับกลางด้วย โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาโปรแกรม 
ต่าง ๆ นั้นเรียกว่า รหัสต้นฉบับ 
3.2.2 โครงสร้างภาษาซีส าหรับ Arduino  การเขียนโครงสร้าง 
ภาษาซีส าหรับ ARDUINO มี 2 ส่วนคือ ฟังก์ชัน SETUP () คือ 
ฟังก์ชันที่เป็นส่วนต้นของโปรแกรม Arduino IDE จะท างานเมื่อ 
โปรมแกรมเริ่มต้นเพียงครั้งเดียวใช้เพื่อก าหนดค่า, โหมดการ 
ท างานของพอร์ตนั้น ๆ และฟังก์ชัน LOOP () คือ ฟังก์ชันการ ท 
างานวนต่อเนื่องตลอดเวลาภายในฟังก์ชันนี้จะมีโปรแกรมของผู้ 
เพื่อรับค่าจากพอร์ต, ประมวล แล้วสั่งเอาต์พุตออกพอร์ตต่าง ๆ 
เพื่อควบคุมการท างานและส่วนการเขียนค าสั่งต่าง ๆ การเขียน 
ค าสั่งจะเขียนภายในเครื่องหมายปีกกาเปิด { และเครื่องหมายปีก 
กาปิด } โปรแกรมจะสามารถแบ่งออกได้ คือ ส่วนของการ 
ประกาศตัวแปร คือ ส่วนที่ใช้ในการก าหนดตัวแปรที่ใช้งานและ 
ส่วนของค าสั่งหรือฟังก์ชันต่าง ๆ คือ ส่วนที่ใช้ส าหรับการพิมพ์ 
ค าสั่งและฟังก์ชันต่าง ๆ ซึ่งหลังจากการพิมพ์ฟังก์ชันเสร็จแล้ว 
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จะต้องปิดท้ายด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน ; เสมอให้ดูโดดเด่น 
และน่าสนใจมากขึ้น 
3.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino [6] 
ปัจจุบันไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในงาน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพราะใช้ งานได้ ง่าย สะดวก มีขนาดเล็ก 
ราคาถูก และที่ส าคัญสามารถสั่งงานให้ท างานตามเงื่อนไขใหม่
ตามผู้ ใช้ งานโดยไม่จ า เป็นต้อง เปลี่ ยนวงจรภายนอก มี
บริษัทผู้ผลิตไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ออกมาหลายตระกูล เช่น 
Z80, PIC, MCS51, AVR, ARM7, ARM9, 68HC แต่ละตระกูลก็
จะมีคุณสมบัติต่างกันออกไป 
3.4 บอร์ด Arduino Nano [7] 
บอร์ด Arduino Nano ออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก และใช้กับงาน
ทั่วๆไป ใช้ชิปไอซีไมโครคอนโทรเลอร์เบอร์ ATmega168 หรือ
เบอร์ ATmega328 โปรแกรมผ่านโปรโตคอล UART มีชิป USB 
to UART ใช้ Mini USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ มีพอร์ตดิจิตอล
อินพุตเอาต์พุต 14 พอร์ต มีพอร์ตอนาล็อกอินพุต 8 พอร์ต บน
บอร์ดยังมีเรกกูเลเตอร์ สามารถจ่ายไฟได้ตั้งแต่ 7 – 12V เพื่อให้
บอร์ดท างานได้ (จ่ายไฟที่ขา VIN) กรณีมีแหล่งจ่ายไฟ 5V อยู่
แล้วก็จ่ายเข้าได้เลยที่ขา 5V 

ภาพที่ 1 บอร์ด Arduino Nano 
(ที่มา : https://www.amazon.com/ATmega328P-Microcontroller-

Board-Cable-Arduino/dp/B00NLAMS9C) [8]  

3.5 เซอร์โวมอเตอร์  (SERVO MOTOR) [9] 
เซอร์โวมอเตอร์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีก าลังในการท างานสูงและมี
ขนาดเล็กสามารถควบคุมองศา ควบคุมความแม่นย าได้ค่อนข้าง
สูง มอเตอร์เซอร์โวแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือหมุนได้ 360 องศา 
และหมุนได้180 องศา 

ภาพที่ 2 เซอร์โวมอเตอร์  (SERVO MOTOR) 
(ที่มา : HTTPS://WWW.MYARDUINO.NET/PRODUCT/939/MG996R-

SERVO-MOTOR) [10] 

3.6 โมดูลเซ็นเซอร์แสงส าหรับตรวจจับวัตถุกีดขวาง [11] 
เป็นที่ใช้งานตรวจจับวัตถุหรือสิ่งกีดขวางระยะใกล้ ๆ ใช้ส าหรับ
ตรวจจับเส้นขาวด าของพื้นสนามหุ่นยนต์หรือสิ่งกีดขวาง ระยะ
ตรวจจับอยู่ที่ช่วง 2- 8 CM มุม 35 องศา สามารถปรับความไว
ได้ที่ตัวต้านทานปรับค่าได้บนบอร์ด ใช้ไฟเลี้ยง 3-5 V เอาต์พุตให้
ค่าปกติเป็น 1 และเมื่อตรวจพบเส้นหรือวัตถุกีดขวาง จะให้ค่า
เอาต์พุตเป็น 0 พร้อมแสดงไฟที่เซนเซอร์ 

ภาพที่ 3 โมดูลเซ็นเซอร์แสงส าหรับตรวจจับวัตถุกีดขวาง 
(ที่มา : HTTPS://ROBOTSIAM.BLOGSPOT.COM/2016/10/IR-

INFRARED-OBSTACLE-AVOIDANCE-SENSOR.HTML) [12] 

3.7 เบรดบอร์ด (BREADBOARD) [13] 
อุปกรณ์พื้นฐานที่นักทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์รู้จักและใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ก้าวเข้าสู่วงการ นี่คือตัวช่วยส าคัญในการเรียนรู้  

ทดลอง ทดสอบ และพัฒนาโครงงานต้นแบบในการเรียนรู้ และ

ทดลองวงจร หรือโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ การต่อวงจรเพื่อ

ทดสอบการท างานเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง มีวิธีการมากมายใน
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การต่อหรือสร้างวงจรทางฮาร์ดแวร์ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการต่อ

วงจรโดยใช้ปากคีบ การใช้สายไฟมาพันที่ขาอุปกรณ์ การบัดกรี

ขาอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันแบบตรงไปตรงมา การใช้แผ่นวงจร

พิมพ์ เอนกประสงค์  การท าแผ่นวงจรพิมพ์จริ งๆ  ขึ้นมา   
หรือการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เบรดบอร์ด (BREADBOARD) หรือ
เรียกเป็นภาษาไทยว่าแผงต่อวงจร 

ภาพที่ 4 เบรดบอร์ด (BREADBOARD) 
(ที่มา : HTTPS://WWW.ARDUINOALL.COM/CATEGORY/75/ 

ACCESSORIES/บอร์ดทดลอง) [14] 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
4.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ศึกษาขั้นตอนการท างานของถัง
ขยะอัตโนมัติการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล และ หนังสือ 
4.2 วิเคราะห์ รูปแบบถังขยะส าหรับการ เปิด-ปิด ของฝาถังขยะ 
ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารโดยใช้ (Flowchart) เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์การท างาน  
4.3 ออกแบบ ส าหรับทดสอบการ ท าถังขยะอัตโนมัติ 
4.4 วิธีการทดลอง ตัวถังขยะอัตโนมัติส าหรับทดสอบการใช้ทิ้ง
ขยะ  
4.5 วิธีสรุปผล ถังขยะอัตโนมัติส าหรับทดสอบการทิ้งขยะ 
4.2 วิเคราะห์ระบบงาน(Flowchart) 
การท างานของโมเดลถังขยะอัตโนมัติ โดยเมื่อเริ่มการท างานโดย
บอร์ด Arduino Nano จะเป็นตัวสั่งการ จากนั้นเมื่อบอร์ดได้รับ
ค่าความเข้มแสงแล้ว เครื่องจะท าตามเงื่อนไขที่เราก าหนจากนั้น
ก็จะรอเมื่อมีค่าความเข้มแสงถึงที่เราก าหนดบอร์ด Arduino 
Nano ก็จะสั่งการให้เครื่องท างานตามเงือนไข ดังภาพที่ 5.1 และ 
ภาพที่ 5.2 

ภาพที่ 5.1 Flowchart โมเดลถังขยะเปิด 

ภาพที่ 5.2 Flowchart โมเดลถังขยะปิด 
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4.3 ออกแบบชิ้นงาน 
เป็นการแสดงภาพรวมของการออกแบบและติดตั้งโมเดลถังขยะ
อัตโนมัติ ส าหรับโครงสร้างมี จะมีถังขยะเป็นตัวชิ้นงาน ติดเข้า
กับ Servo Motor และท าให้โครงสร้างสมดุล จากนั้นจะมีระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เข้า มาเพื่อให้พลังงานแก่มอเตอร์ และเชื่อมต่อเข้า
กับบอร์ด Arduino Nano โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

4.3.1 น าแกนดึงถังขยะมาติดบนฝาถัง 

ภาพที่ 6 การติดแกนดึง 

4.3.2 น าลวดมาติดกับแกนดึงถังขยะเพื่อใช้เป็นตัวดึงฝาถังขยะ 

ภาพที่ 7 การติดลวดกับแกนดึงถังขยะ 

4.3.3 น าลวดอีกด้านมาต่อกับก้านเซอร์โว 

ภาพที่ 8 การติดลวดเข้ากับก้านเซอร์โว 

4.3.4 น าเบรดบอร์ดมาติดกับ Servo Motor แล้วน าก้านเซอร์โว
มาติดกับตัว  Servo Motor แล้วขันน็อตเพื่อยึดก้านกับตัว
มอเตอร ์

ภาพที่ 9 น าเบรดบอร์ดมาติดกับ Servo Motor 

4.3.5 น าตัว Servo Motor มาติดกับถังขยะ 

ภาพที่ 10 ติดอุปกรณ์กับถังขยะ 
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4.3.6 น าโมดูลเซ็นเซอร์แสงส าหรับตรวจจับวัตถุกีดขวางมาติด 

ภาพที่ 11 ติดโมดูลเซ็นเซอร์แสงส าหรับตรวจจับวัตถุกีดขวาง 

4.3.7 น าสายมาต่อกับอุปกรณ์ให้เป็นวงจร 

ภาพที่ 12 การต่อสายไฟเพื่อเชื่อมอุปกรณ์ 

4.3.8 รันโค๊ดเข้าบอร์ด Arduino Nano 

ภาพที่ 13 น าสายเชื่อม USB เพื่อรันโค๊ดลงบอร์ด 

4.3.9 ภาพโดยรวมของอุปกรณ์ 

ภาพที่ 14 ภาพรวมอุปกรณ์ 

5. ผลการวิจัย
โมเดลถังขยะอัตโนมัติ มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้  
5.1 การทดสอบชิ้นงาน  
5.2 ผลการทดสอบชิ้นงาน 
5.1 การทดสอบชิ้นงาน 
5.1.1 เริ่มทดสอบโดยการน ามือมาแตะโมดูลเซ็นเซอร์แสง 
ส าหรับตรวจจับวัตถุกีดขวาง 

ภาพที่ 11 การทดลองเอามือแตะโมดูลเซ็นเซอร์แสงส าหรับตรวจจับ 
วัตถุกีดขวาง 

5.1.2 ถังขยะเปิด 

ภาพที่ 12 ภาพถังขยะท างาน 
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5.1.3 ทิ้งขยะเสร็จฝาถังขยะจะปิด 

ภาพที่ 13 ภาพถังขยะใช้เสร็จแล้ว 

5.2 ผลการทดสอบชิ้นงาน 
จากการทดลอง โมเดลถังขยะอัตโนมัติ จะใช้ระยะห่างที่ระยะ
แตกต่างกันในการทดสอบ โดยการทดสอบจะแบ่งเป็น  6 ครั้ง 
ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 การทดสอบด้วยระยะที่แตกต่างกัน 

ครั้งที่ ระยะห่างจากโมดูล ผลลัพธ์ 

1 1 เซนติเมตร ถังขยะเปิด 
2 3 เซนติเมตร ถังขยะเปิด 
3 5 เซนติเมตร ถังขยะเปิด 
4 6 เซนติเมตร ถังขยะไม่เปิด 
5 7 เซนติเมตร ถังขยะไม่เปิด 
6 9 เซนติเมตร ถังขยะไม่เปิด 

จากตารางที่ 1 พบว่าถังขยะจะเปิดในช่วงระยะการสัมผัสที่
ประมาณ 1 – 5 เซนติเมตร ถ้าไกลกว่านั้นโมดูลเซ็นเซอร์แสง
ส าหรับตรวจจับวัตถุกีดขวาง จะไม่สามารถตรวจจับได้ท าให้ ถัง
ขยะไม่เปิด 

6. สรุปผลการวิจัย
โมเดลถังขยะอัตโนมัติ สามารถที่จะท างานได้ด้วยระยะห่างจาก
โมดูล สามารถท างานตามโปรแกรมได้ และสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาการที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ได้ โดยมีอุปกรณ์ที่ส าคัญดังนี้คือ 
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  ตระกูล Arduino Nano และ
มอเตอร์โดยการท างานของระบบเป็นการท างานแบบอนาล็อก

โดยท างานตามโค้ดค าสั่งที่ผู้ใช้งานได้ตั้งไว้โดยเครื่องจะท างาน
ตามที่ก าหนดไว้จะท าให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ท าการสั่งให้
มอเตอร์หมุนเพื่อดึงฝาถังขยะให้เปิดโดยใช้บอร์ด Arduino 
Nano ในการควบคุมตัวเครื่องทั้งหมด โดยมีมอเตอร์เซอร์โวจะ
ถูกสั่งการโดยบอร์ด Arduino Nano เป็นตัวควบคุมฝาถังขยะจะ
ถูกสั่งการจากบอร์ด Arduino Nano และมีการน าตัว โมดูล
เซ็นเซอร์แสงส าหรับตรวจจับวัตถุกีดขวาง ในการรับค่าแสง โดย
มีแหล่งจ่ายไฟ 5V เป็นแหล่งจ่ายไฟเข้าตัวบอร์ด Arduino Nano 
แต่พบว่าถ้าระยะไกลเกินจะท าให้โมดูลเซ็นเซอร์แสงส าหรับ
ตรวจจับวัตถุกีดขวาง จะไม่สามารถตรวจจับได้ท าให้ฝาถังขยะไม่
สามารถเปิดได้ 

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการน าไปใช้จริงโดยปรับขนาดให้มีความเหมาะสมกับ
ความขนาดถังขยะในรูปแบบต่าง 
7.2 ควรมีการออกแบบตัวเครื่องที่มีความคงทนและแข็งแรง และ
มีการป้องกันน้ าฝนและความชื้นเมื่อตั้งไว้กลางแจ้ง 
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อะราวน์ดเคยูซีเอสซี 
Around KUCSC
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บทคัดย่อ 
AROUND KUCSC ได้ถูกพัฒนาเป็น 2 ส่วนคือ (1) โมบายล์แอป-
พลิเคชันส าหรับผู้ ใช้ที่ต้องการทราบข้อมูลและเส้นทางของ
สถานที่ที่ตั้งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ (2) เว็บแอปพลิเคชัน
ส าหรับผู้ดูแลระบบเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลสถานที่ที่ปรากฎใน
โมบายล์แอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ใช้โมบายล์แอปพลิเคชันสามารถ
ค้นหาสถานที่ ดูเส้นทางที่ไปยังที่ตั้งของสถานที่ที่ต้องการ โดย
แอปพลิเคชันจะแสดงเส้นทางบนกูเกิ้ลแมป (Google Maps) 
และระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ  นอกจากนี้ผู้ใช้
โมบายล์แอปพลิเคชันสามารถดูรายละเอียดของสถานที่นั้น ๆ ได้
โดยย่อ  ผู้พัฒนาคาดว่าผู้ใช้จะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการไป
ยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัย 

ค ำส ำคัญ: โมบายล์แอปพลิเคชัน, แอปพลิเคชันน าทาง, 
กูเกิ้ลแมป 

ABSTRACT 
AROUND KUCSC was divided into two parts: mobile and 
web applications. The former is a mobile application to 
provide information of places around the Kasetsart 
University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province 
Campus (KUCSC). The latter is a web application for 
managing the place information used in a mobile 
application. A mobile application can be used to view 
the place information, e.g., the searched route (on the 

Google Maps), brief information, and the average travel 
time.  

Keywords: mobile application, navigation application, 
Google Maps 

1. บทน า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร (มก.ฉกส.) เป็นสถานศึกษาที่มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ 
ได้การอนุมัติให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2539 ถือเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 
4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [1] 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2562) มก.ฉกส. มีนิสิตและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยมากกว่า 7,000 คน และยังมีบุคคลทั่วไปที่
อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยอีกเป็นจ านวนมาก 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มก.ฉกส. ได้จัดการจัดการ
แข่งขัน กิจกรรม และงานต่าง ๆ อาทิเช่น งานเกษตรแฟร์ งาน
วันวิทยาศาสตร์  การประชุมวิชาการ รวมถึงมีการเปิดให้
หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงาน จากกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ 
ที่ได้กล่าวมานั้น ท าให้มีบุคคลและประชาชนเป็นจ านวนมาก
ต้องการเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทาง มก.ฉกส. และ
ต้องการทราบข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและบริเวณ
ใกล้เคียง แต่บุคคลเหล่านั้นอาจจะยังไม่ทราบต าแหน่งและข้อมูล
ของสถานที่ที่ต้องการจะเดินทางไปติดต่อหรือท ากิจกรรม ด้วย
เหตุผลดังกล่าว เมื่อบุคคลต่าง ๆ ต้องการทราบข้อมูลของสถานที่
รอบ ๆ มหาวิทยาลัย อาจจะใช้แอปพลิเคชันแผนที่หรือแอป
พลิเคชันทางเพื่อให้ทราบต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ที่ต้องการ   

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้พัฒนาได้ทดลองท าการค้นหา
ข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการโดยใช้แอปพลิเคชันกูเกิ้ลแมป  
โดยค้นหาตามหมวดหมู่ที่ถูกจ าแนกไว้ในแอปพลิเคชัน  ข้อมูล
ผลลัพธ์การค้นหาที่ได้รับจากการค้นหาจะแสดงข้อมูลสถานที่
ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบโดยไม่ได้แสดงเฉพาะข้อมูลของสถานที่ที่
ตั้งอยู่บริเวณมหาวิทยาลัย  ท าให้ผู้ใช้เกิดความไม่สะดวกในการดู
ข้อมูลจ านวนมากเหล่านั้น 

ดังนั้นเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนิสิต 
บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการทราบข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ที่
อยู่ภายในและบริเวณใกล้เคียง มก.ฉกส. ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดใน
การจัดท าโมบายล์แอปพลิเคชันชื่อ AROUND KUCSC ที่ช่วยน า
ทางและแสดงต าแหน่งสถานที่ต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูลของสถานที่
ที่อยู่ภายในและบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด ์(Android) และระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) เพื่อ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ นิสิต 
บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

นอกจากนี้ยังมีงานในส่วนหลัง (Back-end) ที่ถูกจัดท า
ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน  ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถ
จัดการข้อมูลของสถานที่ และหมวดหมู่ที่ปรากฏในโมบายล์แอป-
พลิเคชัน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดู
เส้นทางไปยังสถานที่ที่ต้องการบนกูเกิ้ลแมป (เนื่องจากเป็นระบบ
น าทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน [2]) โดยที่เส้นทางที่
ถูกแสดงบนแผนที่นั้นเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด และผู้ใช้สามารถดู
ข้อมูลของสถานที่เหล่านั้นได้อย่างสะดวกเนื่องจากสถานที่ต่าง ๆ 
ได้ถูกจัดหมวดหมู่ไว้แล้ว  นอกจากนี้สถานที่บางแห่งที่ยังไม่มีอยู่
ในฐานข้อมูลของกูเกิ้ลแมปก็สามารถจะถูกเพิ่มเข้าไปในระบบได้
อย่างสะดวกด้วยการท างานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การค้นหาเส้นทางของกูเกิ้ลแมป 
กูเกิ้ลแมปเป็นแอปพลิ เคชันที่ ใช้ขั้นตอนวิธีของไดก์สตรา 
(Dijkstra’s algorithm) ที่เป็นหนึ่งในขั้นตอนวิธีที่ได้รับความ
นิยมในการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุด [2-3] จากต าแหน่งปัจจุบัน
ของผู้ใช้ (จุดเริ่มต้น) ไปยังต าแหน่งปลายทาง (จุดสิ้นสุด)   

ขั้นตอนวิธีของไดก์สตราถูกน าเสนอโดย Edsger W.  
Dijkstra [4]  ถือเป็นขั้นตอนวิธีแบบละโมบ (Greedy algorithm) 

ที่จะค านวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุด (Shortest path) ระหว่างต้น
ทางเพียงจุดเดียวไปยังปลายทางหลาย ๆ จุด [3]  

ในงานนี้ ผู้ พัฒนาระบบได้ ใช้  Google Maps API 
ภายในโมบายล์แอปพลิเคชัน  ดังนั้นเมื่อผู้ใช้ท าการค้นหาสถานที่
ต่าง ๆ จากฟังก์ชันที่มีอยู่ภายในแอปพลิเคชัน  ระบบจะท าการ
ค านวณและแสดงผลในแบบเส้นทางที่สั้นที่สุดจากจุดต้นทางไป
ยังจุดปลายทาง 
2.2 การค านวณระยะเวลาในการไปยังจุดหมายปลายทาง 
เนื่องจากในบทความนี้ ผู้พัฒนาได้ใช้ Google Maps API เพื่อท า
การค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ  การท างาน
นี้จะถูกเรียกว่า Web mapping services [5] ที่ให้บริการส าหรับ
การค านวณเส้นทางและระยะเวลาเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยัง
จุดสิ้นสุดโดยประมาณ   

ในการค านวณระยะเวลาเดินทางนั้นกูเกิ้ลแมปจะใช้
ข้อมูลการจราจรในแบบเวลาจริง (Real-time traffic data) มา
เพื่อท าการค านวณระยะเวลาเดินทาง [5] โดยข้อมูลดังกล่าวได้
ถูกกูเกิ้ลจัดเก็บไว้ในแหล่งข้อมูลของตนเอง และผู้ใช้สามารถ
เรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายโดยใช้ API ของกูเกิ้ล 

3. วิธีด าเนินงาน
เพื่อให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ ใช้  ผู้พัฒนาได้ วิ เคราะห์และออกแบบระบบงานโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
3.1 ขอบเขตของระบบ 
AROUND KUCSC ได้ถูกแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1.1 โมบายล์แอปพลิเคชัน เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานท า
การรันผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอ
เอส (iOS) โดยมีขอบเขตของระบบงานดังนี้ 

(1) สมาร์ทโฟนที่ใช้จะต้องมีระบบปฏิบัติการแอน-
ดรอยด์เวอร์ชัน 5.1 ขึ้นไป และระบบปฏิบัติการไอโอเอส ต้องมี
เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป 

(2) ในขณะใช้งานแอปพลิเคชันผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งาน 
จีพี เอส (Global Positioning System-GPS) และอนุญาตให้ 
Google Maps เข้าถึงต าแหน่งปัจจุบัน 

(3) หน้าแรกเป็นหน้า “แผนที่” ที่แสดงสถานที่
ทั้งหมดที่แอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลและเครื่องหมายบ่งชี้  
(Marker) สถานที่ต่าง ๆ ที่มีข้อมูลในระบบ 
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(4) ในการค้นหาสถานที่ต่าง ๆ  แอปพลิเคชันจะแสดง
ช่องค้นหาและหมวดหมู่ของสถานที่ต่าง ๆ เมื่อแตะที่หมวดหมู่
นั้น ๆ แอปพลิเคชันจะแสดงหน้ารายชื่อสถานที่ทั้งหมดตาม
หมวดหมู่ที่เลือก และเมื่อแตะไปที่รายชื่อสถานที่นั้น ๆ แอป
พลิเคชันจะแสดงหน้า “แผนที่” และแสดง Marker ต าแหน่งของ
สถานที่ที่ผู้ใช้เลือก 

(5) เมื่อผู้ใช้แตะที่ Marker แอปพลิเคชันจะแสดง
ข้อมูลสถานที่นั้น ๆ บนหน้าต่างใหม่ โดยจะแสดงข้อมูลที่  
ประกอบด้วย รูปภาพสถานที่, ชื่อสถานที่, หมวดหมู่, วันเวลาท า
การ, เบอร์โทรติดต่อ, รายละเอียดบางส่วนของสถานที่และปุ่ม 
“เส้นทาง” 

(6) เมื่อผู้ใช้แตะปุ่ม “แสดงเส้นทาง” แอปพลิเคชันจะ
แสดงเส้นทางเป็น สีฟ้า เพ่ือบอกเส้นทางจากผู้ใช้ไปจนถึงสถานที่
ที่เลือก 

(7) หน้ า  “อื่ นๆ” จะแสดงข้ อมู ลความ เป็ นมา 
วิธีการใช้งาน เกี่ยวกับผู้พัฒนา 

3.1.2 เว็บแอปพลิเคชัน เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ดูแลระบบ ใช้
ในการจัดการข้อมูลของระบบ  โดยมีฟังก์ชันเพื่อท างานดังนี้ 

(1) ผู้ดูแลระบบสามารถล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานเว็บ
แอปพลิเคชัน  

(2) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลหมวดหมู่
สถานที่ได้ 

(3) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลสถานที่ได้ 
3.2 ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน 

3.2.1 ซอฟต์แวร์ (Software) 
(1) Atom ใช้เพื่อพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชัน และ 

เว็บแอปพลิเคชัน 
(2) Firebase เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบ 
(3) Xcode ใช้สร้างแอปพลิเคชันของระบบปฏิบัติการ

ไอโอเอส 
(4) Android Studio ใ ช้ ส ร้ า งแอปพลิ เคชั น ของ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
(5) Ionic Framework 3 ใช้เพื่อพัฒนาโมบายล์แอป

พลิเคชัน 
(6) Google Maps API ใช้เพื่อค้นหาและแสดงข้อมูล

ของเส้นทางจากผู้ค้นหาไปยังสถานที่ต่าง ๆ  
3.2.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

(1) HTML 
(2) PHP 
(3) TYPE SCRIPT (JavaScript, Angular) 
(4) SCSS 

3.3 แบบจ าลองการท างานของระบบ 
จากขอบเขตของระบบในหัวข้อ 3.1  ผู้พัฒนาได้สรุปการท างาน
ของระบบ AROUND KUCSC ไว้ใน Activity diagram ดังภาพ 
ที่ 1 

4. ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงานของ AROUND KUCSC ถูกแบ่งตามประเภท
ของแอปพลิเคชัน ดังนี้ 
4.1 โมบายล์แอปพลิเคชันส าหรับผู้ใช้ทั่วไป  

4.1.1 เมนู “แผนที่” เมื่อผู้ใช้งานเปิดเข้าแอปพลิเคชัน 
ระบบจะแสดงหน้าจอเริ่มต้นที่ เมนูแผนที่ที่แสดง ต าแหน่ง
ปัจจุบันของผู้ใช้  หมุดแสดงต าแหน่งสถานที่  และปุ่มแสดง
เส้นทางดังภาพที่ 2 

4.1.2 เมน ู“ค้นหา” มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) เมื่อผู้ใช้เลือกหมวดหมู่จะแสดงกลุ่มของหมวดหมู่

ดังภาพที่ 3 (ก)   
(2) ระบบจะแสดงชื่อสถานที่ในหมวดหมู่นั้น ๆ ดัง

ภาพที่ 3 (ข)   
(3) เมื่อผู้ใช้เลือกสถานที่จะปรากฏข้อมูลของสถานที่

นั้น ๆ ดังภาพที่ 3 (ค)  
(4) เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “เส้นทาง” จะแสดงเส้นทางและ

ระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ที่ เลือกบนกูเกิ้ลแมป 
ดังภาพที่ 3 (ง)  
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ผู้ดูแลระบบ ระบบ ผู้ใช้

ภาพที่ 1 Activity diagram ของ AROUND KUCSC 

ภาพที่ 2 หน้าจอเริ่มต้นส าหรับผู้ใช้งานโมบายล์แอปพลิเคชัน 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
ภาพที่ 3 การแสดงการค้นหาสถานที่ของโมบายล์แอปพลิเคชัน 

4.1.3 เมน ู“อื่น ๆ” จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้พัฒนา ดังภาพ
ที่ 4 
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ภาพที่ 4 หน้าจอเมนูอื่น ๆ 

4.2 เวบ็แอปพลิเคชันส าหรับผู้ดูแลระบบ 
4.2.1 ในหน้าแรกของระบบนี้จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ผู้ดูแล

ระบบเข้าสู่ระบบโดยการกรอก ชื่อผู้ใช้ , รหัสผู้ใช้ ตามที่ถูก
ก าหนดไว้ ดังภาพที่ 5 

ภาพที่ 5 หน้าเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ 

4.2.2 เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏ
หน้าจอวิธีใช้งาน ดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 หน้าวิธีใช้งาน 

4.2.3 เมื่อผู้ดูแลระบบเลือกเมน ู
(1) “หมวดหมู่” จะปรากฏหน้าจอเพื่อจัดการข้อมูล

หมวดหมู่ ดังภาพที่ 7 (ก)  
(2) “สถานที่” จะปรากฏหน้าจอเพื่อจัดการข้อมูล

สถานที่ต่าง ๆ ในระบบ ดังภาพที่ 7 (ข)  

(ก) 

(ข) 
ภาพที่ 7 หน้าจัดการข้อมูลหมวดหมู่และสถานที่ 

4. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแอปพลิเคชัน AROUND KUCSC 
นั้น ผู้พัฒนาได้ท าการออกแบบและการพัฒนาโดยแบ่งการ
ท างานเป็น 2 ส่วน โดยมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 (1) AROUND KUCSC App เป็นโมบายล์แอปพลิ เคชัน
ส าหรับผู้ใช้ทั่วไป เมื่อใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถมองเห็น
ต าแหน่งของอุปกรณ์ตนเอง และต าแหน่งสถานที่ต่าง ๆ ใน
รูปแบบของมาร์คเกอร์ (Marker) บนกูเกิ้ลแมป  นอกจากนี้ ผู้ใช้
สามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการแสดง
เส้นทางจากจุดของผู้ใช้ ณ ปัจจุบันไปจนถึงต าแหน่ง และข้อมูล
การเดินทางไปยังสถานที่ที่ต้องการ 
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(2) AROUND KUCSC Web เป็นเว็บแอปพลิเคชันส าหรับ
ผู้ดูแลระบบ เพื่อท าการจัดการข้อมูลที่แสดงบนโมบายล์แอป-
พลิเคชัน  
4.1 ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูล Firebase ที่ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลของระบบนี้ เป็นฐานข้อมูลในแบบ NoSQL ท าให้การ
เรียกใช้ข้อมูลเพื่อแสดงบนโมบายล์แอปพลิเคชัน มีความซับซ้อน
กว่าฐานข้อมูลที่ใช้ภาษา SQL ในการจัดการข้อมูล จึงส่งผลให้
ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและการทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน
ยาวนานกว่าการใช้ฐานข้อมูลแบบที่ใช้ภาษา SQL 
4.2 แนวทางในการพัฒนาต่อ 

4.2.1 เพิ่มฟังก์ชันในการอัปโหลดรูปสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้จาก
การถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 

4.2.2 เพิ่มฟังก์ชันในการแสดงความคิดเห็นต่อสถานที่ต่าง ๆ 
4.2.3 เพิ่มฟังก์ชันในการแสดงสภาพอากาศของบริเวณ มก.
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ระบบจัดการสารสนเทศบ้านบาหลีรีสอร์ท 
Management Information System of Ban Ba Lee Resort 

*ชีวาพร ภู่งาม1 และ สุวรรณ อาจคงหาญ1

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
Email: chevaporn131140@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศบ้านบาหลีรีสอร์ท โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรวบรวมและจัดเก็บบริการ เพื่อการ
จัดการรีสอร์ท ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ด าเนินการพัฒนาได้มี
การน าเทคโนโลยีมาใช้ ได้แก่ HTML CSS  ร่วมกับ ภาษา PHP 
และท างานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บ ข้อมูล
ห้องพัก โดยวิธีการพัฒนาระบบด้วยวิธีการ SDLC ระบบมี 
ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล แสดงข้อมูลของแต่ละห้อง และ 
ข้อมูลของผู้ใช้บริการ จัดการค านวณค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดย 
ผลที่ได้รับจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท าให้ข้อมูลมีความ 
แม่นย า และถูกต้องมากกว่า การท างานด้วยเอกสารปกติ ระบบ 
มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสารข้อมูลธุรกิจทั่วไป 
มาเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลสารสนเทศได้ 

ค ำส ำคัญ: ระบบจัดการสาสนเทศบ้านบาหลีรีสอร์ท,จองห้องพัก 

ABSTRACT 
The development of Ban Ba Lee Resort information 
management system with the objective of collecting 
and storing services. For resort management This is an 
information system that has been developed, using 
technology such as HTML, CSS, together with PHP and 
working with the MySQL database to store room data. 
By system development method by SDLC method, the 
system has the ability to search data Show information 
of each room and information of users Manage 
expenses calculated each month by the results 
obtained from the development of information 

systems Makes the information more accurate and 
accurate Working with normal documents The system 
is collecting data from general business data 
documents. Can be transformed into information 

Keywords: Management Information System of Ban Ba 
Lee Resort, reservations 

1. บทน า
บ้านบาหลีรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ 104 ม.9 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.
นครนายก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2558มีจ านวน
ห้องพัก 15 ห้อง แล้วต่อมาได้มีการเพิ่มจ านวนห้องพัก 10 ห้อง 
ปัจจุบันมีห้องพักจ านวน 25 ห้อง บ้านบาหลีรีสอร์ทซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่มีความส าคัญแก่นักท่องเที่ยวมากในการที่เข้าพักซึ่งบ้านบาหลีรี
สอร์ทยังไม่มีระบบจองห้องพักผ่านเว็บไซต์และยังคงมีการจัดเก็บ
ข้อมูลลูกค้าในสมุดบันทึกจึงท าให้เกิดข้อผิดพลาดดั้งนี้ ข้อมูล
ลูกค้าหาย วันเวลาที่จองห้องพัก วันที่เข้าพัก วันออกที่พักเกิด
ความผิดพลาดลูกค้าได้ห้องพักไม่ตรงตามที่ต้องการและยังท าให้
ลูกค้ายกเลิกการจองห้องพัก ยังมีทั้งระบบจัดเก็บข้อมูลของ
ลูกค้ายังไม่เป็นหมวดหมู่และข้อมูลลูกค้าไม่ถูกต้อง  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดใน
การศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจองรีสอร์ท  ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในเรื่อง
ของการจัดเก็บข้อมูลการจองต่าง ๆ ประกอบด้วย ข้อมูลลูกค้า 
ข้อมูลการจอง แก้ไขข้อมูลและการจัดท ารายงานสรุปผล เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล ค้นหาข้อมูล และการ
ค านวณราคาห้องพักที่ถูกต้องแม่นย าซึ่งในการพัฒนาระบบครั้งนี้

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) …………… 

25 มม.จากขอบ 
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จะช่วยท าให้บ้านบาหลีรีสอร์ทสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบ้านบาหลีรีสอร์ท
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริหารและจัดการรีสอร์ท
3. เพื่อค านวณค่าใช้จ่ายและออกใบเสร็จค่าบริการ

3. เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้ วิ จั ยได้ศึกษาทฤษฎีหลักการและเอกสารที่ เกี่ ยวข้องมี
รายละเอียดดังนี้ 

Photoshop [1] เป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไขรูปภาพ
อย่างมืออาชีพโดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงกาย่อมรู้จัก
โปรแกรมตัวนี้ดี  โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่มี
เครื่องมือมากเพื่อสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ งาน
วิดีทัศน์ งานน าเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและ
การพัฒนาเว็บไซต์ 

Adobe Dreamweaver [2] โปรแกรมสาหรับพัฒนา
เว็บไซต์ ซึ่งมีคุณสมบัติครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและสร้าง
เว็บและสร้างเว็บเพจการบริหารจัดการเว็บไซต์ ตลอดไปจนถึง
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น โปรแกรมนี้ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากเพราะมีคุณสมบัติเด่นคือใช้งานง่าย มี เครื่องมือ
ส าหรับวางข้อความ ภาพกราฟิก ตาราง แบบฟอร์ม มัลติมิเดีย 
รวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อโต้ตอบกับผู้ชมลงบนเว็บเพจได้
ง่าย โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรู้จักภาษา HTML,CSS, JavaScript 
และภาษาสคริปต์อื่น ๆ 

Xampp [3] เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้
จ าลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่อง
ของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อม
กับ PHP ภาษาส าหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที่เป็นที่นิยม 

MySQL [4] โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนา
โดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับ
ค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับ
เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่
รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นท างานร่วมกับเครื่องบริการ
เว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่ง

เครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา 
aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือท างานร่วมกับโปรแกรม
ประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอท
เน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบ
ให้สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็น
ระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source)ที่ถูกน าไปใช้งาน
มากที่สุด 

 PHP [5] ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ 
สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้
ส าหรับจัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดย
มีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ 
ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมาย
หลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ 
ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 

CSS [6] ภ า ษ า ที่ ใ ช้ ส า ห รั บ ต ก แ ต่ ง เ อ ก ส า ร 
HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่าง พื้นหลัง เส้นขอบ
และอื่น ๆ ตามที่ต้องการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style 
Sheets มีลักษณะเป็นภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax 
แบบเฉพาะและได้ถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหนึ่ง
ในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

4. วิธีการด าเนินงาน
การพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศบ้านบาหลีรีสอร์ท ใช้หลักการ 
System development life cycle (SDLC) ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
4.1. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
ผู้วิจัยได้  สัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน โดยระบบเดิมการหาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ไม่พบหรือ
สูญหาย เอกสารข้อมูลลูกค้าไม่เป็นหมวดหมู่ และวันเวลาเข้าพัก
รีสอร์ทอาจคาดเคลื่อน การค านวณอัตราค่าบริการในเครื่องคิด
เลขอาจท าให้มีความผิดพลาด และใช้เวลานานมากในการสรุป
ยอดช าระเงินของลูกค้า 
4.2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

กระบวนการในการสร้างระบบการสารสนเทศบ้านบาหลีรี
สอร์ท โดยภายในวงจรการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก
คือ 1) เริ่มต้นจากการที่ส ารวจข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาทางธุรกิจเพื่อก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
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ที่สุด 2) เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 3) ออกแบบ
ระบบ 4) พัฒนาระบบ 5) ทดสอบระบบเพื่อน าไปติดตั้งใช้งาน
จริง  6)การบ ารุ งรักษาระบบให้สามารถใช้ งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการออกแบบระบบนี้  ผู้จัดท าโครงงานได้
ออกแบบการท างานของระบบ โดยใช้ เครื่องมือ ดังนี้ 

4.2.1. Context Diagram ระบบจัดการสารสนเทศบ้านบาหลี
รีสอร์ท ดังนี้ 

รูปที่ 1. Context Diagram 

4.2.2. Data flow Diagram Level ระบบจัดการสารสนเทศ
บ้านบาหลีรีสอร์ท ดังนี้ รูปที่ 2. Data flow Diagram Level 0 

4.2.3. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล Entity 
Relationship Diagram ระบบจัดการสารสนเทศบ้านบาหลีรี
สอร์ท ดังนี้ 

รูปที่ 3. Entity Relationship Diagram 
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4.3. การพัฒนาระบบ 
ในขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศบ้านบาหลีรี

สอร์ท ได้พัฒนาโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ซึ่งเป็น
โปรแกรม Web server ในการใช้โปรแกรมภาษา PHP และ 
HTML ในการสร้าง หน้าเว็บไซต์และออกแบบหน้าจอการติดต่อ
กับผู้ใช้งานและยังใช้ ภาษา JavaScript ในบางส่วนของหน้าเว็บ
เพจเพื่อให้ระบบ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วน
โปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูลใช้ MySQLการติดต่อระหว่าง
โปรแกรมภาษา PHP กับฐานข้อมูล MySQL จะท าการติดต่อโดย
ผ่าน Web browser และใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
ในการตกแต่งภาพ ที่ใช้งานในระบบ 
4.4 การทดสอบระบบ 
ผู้วิจัยได้ทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจาก เจ้าหน้าที่
และผู้ใช้งานด้วยแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วน ประเมินค่า 
(Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 10 ข้อ และด้านประสิทธิภาพการ ใช้งานระบบ
จ านวน 5 ข้อแล้วท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X=4.35) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D=0.67) 

5. ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานในการจัดท าระบบการจัดการสารสนเทศ

บ้านบาหลีรีสอร์ทแสดงหน้าจอดังนี้ 

 
รูปที่ 4 หน้าแรกของเว็บไชต ์

ประกอบไปด้วยคือข้อมูลของรีสอร์ท วิธีการสั่งจองที่พัก วิธีการ
ช าระเงิน บริการเสริมของรีสอร์ท และติดต่อเรา เป็นต้น 

รูปที่ 5 หน้าการสมัครสมาชิก  
ส่วนของลูกค้าจะต้องสมัครสมาชิกก่อนท าการจองห้องพัก 

รูปที่ 6 หน้าจองห้องพัก  

ลูกค้าสมัครสมาชิกแล้วกรอก Username และ Password เข้าสู่
ระบบแล้วกดเลือกวันเวลาที่จะเข้าพักตรวจสอบว่าห้องพักว่าง
หรือไม่ จากนั้นลูกก็ท าการจองที่พักได้เลย 

รูปที่ 7 หน้ายืนยันการจองห้องพัก 
เมื่อลูกค้าท าการจองที่พักเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้คือหน้าการ
ยืนยันและช าระค่ามัดจ า50%แจ้งช าระเงินจากนั้นรอadmin
อนุมัต ิ
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รูปที่ 8 หน้าอนุมัติการจองห้องพัก 

ในส่วนของadminจะท าการอนุมัติการจองและตรวจสอบการ
ช าระเงิน 

รูปที่ 9 ในส่วนของการเช็คอินเข้าที่พักลูกค้าจะต้องจ่าย
ค่าบริการในส่วนที่เหลือก่อนเข้าเช็คอินที่พัก 

รูปที่ 10 ข้อมูลการเช็คเอาท ์
เมื่อครบก าหนดวันออกจากห้องพักadminจะท าการเช็คเอาท์
ออกจากที่พัก 

6. สรุปผลการด าเนินงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึงพอใจ 
เกี่ยวกับรูปแบบรายการและในข้อรายการ โดยเกณฑ์ในการ 
วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย   4.50 - 5.00    อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49   อยู่ในเกณฑ์ มาก  
คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49   อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49   อยู่ในเกณฑ์ น้อย  
คะแนนเฉลี่ย   1.00 - 1.49    อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจ 

จากตารางที่ 1 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
พบว่า ด้านการออกแบบการใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก (�̅�=4.16) ด้านประสิทธิภาพของระบบมีความพึงพอใจใน

ความพึงพอใจ �̅� S.D. แปลผล 

ด้านการออกแบบและการใช้งาน
ระบบ 
1.การออกแบบหน้าจอ จัดวาง
องค์ประกอบ ต่าง ๆ เหมาะสม 

3.80 0.84 มาก 

2.ขนาดและรูปแบบตัวอักษรมี
ความชัดเจน อ่านง่าย 

4.20 0.84 มาก 

3.การเลือกใช้สี สวยงาม มีความ
เหมาะสม 

4.60 0.55 มาก
ที่สุด 

4.การใช้งานง่ายสะดวก ไม่ซับซ้อน 4.00 0.71 มาก 
5.ก า ร อ อ ก แ บ บ ร า ย ง า น ไ ด้
เหมาะสม ถูกต้อง 

4.20 0.84 มาก 

รวม 4.16 0.75 มาก 
ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
6.ความสามารถในการจัดเก็บ เพิ่ม 
ลบแก้ไข ข้อมูล 

4.60 0.55 มาก
ที่สุด 

7.ความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของระบบ 

4.20 0.84 มาก 

8.การรักษาความปลอดภัยของการ
เข้าใช ้งานระบบ 

3.80 0.84 มาก 

9.ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ถงึ
ข้อมูล และแสดงรายงาน 

4.20 1.10 มาก 

10.ความสามารถในการน าไปใช้ใน
งาน บริหาร และประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงาน 

4.40 0.55 มาก 

รวม 4.24 0.77 มาก 
รวมทั้งหมด 4.20 0.76 มาก 
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ระดับมาก  (�̅�=4.24) และผู้ ใ ช้ มี ความพึ งพอใจต่อระบบ
สารสนเทศบ้านบาหลีรีสอร์ทในภาพรวมอยู่  ในระดับมาก 

(�̅�=4.20) 

7. กิตติกรรมประกาศ
ในการพัฒนา ระบบจัดการสารสนเทศบ้านบาหลีรีสอร์ทซื่งมี
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนท าให้ผู้จัดท าประสบ
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดังนั้นในการท าโครงงานฉบับนี้จึงต้อง
ได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าบุคคลหลายท่านซึ่งทุกท่านก็
ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ดังนั้นผู้จัดท าโครงงานจึงขอกราบ
ขอบพะคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าของรีสอร์ทที่ให้
ข้อมูลรายละเอียดและระบบการท างานเดิมของรีสอร์ท ได้อย่าง
สมบูรณ์ทุกขั้นตอน ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทุก ๆ ท่าน ที่ให้ความเมตตา
กรุณาต่อผู้จัดท าในการให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางในการเขียน
โปรแกรมเป็นอย่างดีมีการตรวจสอบโปรแกรมทุกขั้นตอน
ตลอดจนตรวจเอกสารเสร็จสมบูรณ์ 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Photoshop สืบค้น https://sites.google.com 
/site/combnw/photoshop, (วันที่ 8 กันยายน 2562). 
[2] Adobe Dreamweaver สืบค้น https://krupiyadanai  
.wordpress.com, (วันที่ 8 กันยายน 2562). 
[3] Xampp สืบค้น https://www.mindphp.com/, (วันที่ 8 
กันยายน 2562). 
[4] MySQL สืบค้น http://th.easyhostdomain.com/ 
dedicated-servers/mysql.html, (วันที่ 8 กันยายน 2562). 
[5] PHP สืบค้น http://pasaphp.blogspot.com/, (วันที่ 8 
กันยายน 2562). 
[4] CSS สืบค้น https://blog.sogoodweb.com/Article/  
Detail/, (วันที่ 8 กันยายน 2562). 
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ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการห้องเช่า 
Information system for room rental service management 

*กุลวัฑฒ์ ภิรมย์ราช1 และ กิตติพงศ์ ขันธรรม1

1สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
Email: kullawat.pir@pcru.ac.th, kittipong_khan@pcru.ac.th

บทคัดย่อ 
โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการห้องเช่า โรงแรมพาราไดซ์-อินน์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษาและท าความเข้าใจการท างานของ
องค์กร เพื่อพัฒนาระบบขึ้นใหม่ให้มีความสามารถในการรองรับ
ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าได้การรองรับจากการท างานของระบบมาก
ขึ้น อาศัยหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยวงจรการ
พัฒนาระบบ (SDLC) ทั้งหมด 7 ขั้นตอน และใช้โปรแกรมภาษา 
PHP  ในการพัฒนาระบบร่วมกับฐานข้อมูล MySQL  ท าให้
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการห้องเช่านั้นมีประสิทธิภาพ 
ทั้งด้านการเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล รวมถึงการออกรายงานต่าง ๆ 
เพื่อประหยัดเวลา และมีความรวดเร็ว  และได้ข้อมูลตามที่
ต้องการ 

ค ำส ำคัญ – จัดการข้อมูลการให้บริการโรงแรม; 

ABSTRACT 
The objective of this research project is to design and 
develop for rental room management information 
system  Paradise-Inn Hotel at Phetchabun province by 
studying and understanding the work of the system in 
the development of systems. Customers are more 
satisfied with the service. based on the principle of 
system analysis and design with the System 
Development Life Cycle (SDLC), all 7 steps. PHP 
language program was used to develop the system 
together with MySQL. It created a rental room 

management information system that is more effective, 
both adding information and editing information, 
including issuing various reports to save time and is fast 
obtain the desired information. 

Keyword -- management information hotel; 

1. บทน า
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เรียกกันว่ายุคนี้ 
คือ ยุคดิจิตอล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านการ
จัดเก็บข้อมูลด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการซื้อหรือขายสินค้า
ผ่านระบบออนไลน์หรือแม้แต่การให้บริการข่าวสารผ่านทาง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างมากและ
แพร่หลายไปทั่วโลก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้และเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจ าวันที่มนุษย์ต้องการความสะดวกรวดเร็วใน
การใช้ชีวิต 

กิจการห้องพัก ห้องเช่า แบบเช่าชั่วคราวหรือแบบเช่า
รายวัน ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ เกิดได้
จากสาเหตุที่มีผู้ท างานเดินทางไปในหลายจังหวัด และต้องเข้ามา
ท างานในพื้นที่แบบชั่วคราว หรือผู้ที่ต้องการที่พักอาศัยแบบไม่
เป็นรายเดือนต้องการความสะดวกสบาย มีเพิ่มมากขึ้นเป็น
จ านวนมาก สืบเนื่องจากธุรกิจโรงแรมพาราไดซ์-อินน์  จังหวัด
เพชรบูรณ์ ในปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลแบบเอกสาร ซึ่งมีข้อมูล
จ านวนมาก จากฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงมักจะพบปัญหาใน
ด้านการเก็บข้อมูลหรือการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เนื่องจากมีการ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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จัดเก็บเอกสารแบบเก่า ไม่เป็นระเบียบ และอาจเกิดข้อผิดพลาด
ต่าง ๆ ได้บ่อยครั้ง เช่น ข้อมูลสูญหายไม่ครบถ้วน ตรวจสอบ
ข้อมูลท าได้ยาก จึงส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ลูกค้า หรือ
เจ้าหน้าที่ ที่ต้องการเข้ามาตรวจสอบ 

จากปัญหาและอุปสรรคข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงได้น าเอาระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเหลือในการบริหารจัดการเก็บ
ข้อมูลห้องพัก ห้องเช่า โดยจัดท าเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูล 
ให้เจ้าของกิจการและพนักงานที่ดูแลห้องพัก ห้องเช่า สามารถที่
จะท าการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูล เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการและเพิ่มความพึงพอใจแก่เจ้าของ
กิจการและผู้ใช้บริการด้วย ซึ่งคาดว่าระบบบริหารจัดการห้องพัก 
ห้องเช่า จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการห้อง
เช่า โรงแรมพาราไดซ์-อินน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. กรอบงานวิจัย

รูปที่ 1  กรอบงานวิจัยระบบสารสนเทศการบริหารจัดการห้องเช่า 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการห้องเช่า โรงแรมพาราไดซ์-อินน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
ระบุปัญหาและความส าคัญเพื่อบันทึกข้อมูล แก้ไขข้อมูลและ
ออกรายงาน โดยน ามาพัฒนาเป็นระบบเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและประเมินประสิทธิภาพของระบบว่าสามารถออกผล
และรายงานข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ 

4. ขอบเขตของงาน
4.1 ขอบเขตของระบบ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการห้องเช่า โรงแรมพาราไดซ์-อินน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบให้ครอบคลุมการใช้งานของ
ผู้ใช้ระบบ ดังนี้ 
4.1.1 พนักงาน 

4.1.1.1 จัดการข้อมูลส่วนตัว 
4.1.1.2 จัดการข้อมูลลูกค้า 
4.1.1.3 จัดการข้อมูลการเข้าพัก 
4.1.1.4 จัดการข้อมูลการขายสินค้า 
4.1.1.5 จัดการข้อมูลเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงาน 
4.1.1.6 แจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในห้องพัก 
4.1.1.7 รายงานข้อมูลส่วนตัว 
4.1.1.8 รายงานการเข้าพักรายวัน 

4.1.2 เจ้าของกิจการ 
สามารถด าเนินการกับระบบได้เช่นเดียวกันกับพนักงาน และมี
ส่วนเพิ่มเติม ดังนี้ 

4.1.2.1 จัดการข้อมูลพนักงาน 
4.1.2.2 จัดการข้อมูลห้องพัก 

. 4.1.2.3 จัดการเงินเดือนพนักงาน 
4.1.2.4 จัดการข้อมูลค่าใช้จ่าย 
4.1.2.5 จัดการข้อมูลสินค้า 
4.1.2.6 จัดการสถานะซ่อมอุปกรณ์ภายในห้องพัก 
4.1.2.7 รายงานการเข้าพักรายเดือน 
4.1.2.8 รายงานการเข้าพักรายปี 
4.1.2.9 รายงานข้อมูลพนักงาน 
4.1.2.10 รายงานข้อมูลเงินเดือนพนักงาน 
4.1.2.11 รายงานข้อมูลลูกค้า 
4.1.2.12 รายงานข้อมูลการขายสินค้า 
4.1.2.13 รายงานการซ่อมอุปกรณ์ภายในห้องพัก 
4.1.2.14 รายงานข้อมูลค่าใช้จ่าย 

4.2 ระเบียบวิจัย 
ส าหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร

จัดการห้องเช่า โรงแรมพาราไดซ์-อินน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้ง
นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) และมีวิธีการ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ท าวิจัยได้
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจัย โดยมีล าดับขั้นตอนในการ
วิจัยและมีระเบียบวิธีการวิจัยในด้าน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึง 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) โดยน าผล
ที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พนักงานและเจ้าของ
กิจการโรงแรมพาราไดซ์-อินน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 5 คน 
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4.4.1 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการห้องเช่า โรงแรม
พาราไดซ์-อินน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4.4.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการห้องเช่า โรงแรมพาราไดซ์-อินน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการห้องเช่า  
โรงแรมพาราไดซ์-อินน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีองค์ประกอบต่าง ๆ 
ดังนี้ 
5.1 ระบบฐานข้อมูล  
ระบบฐานข้อมูลเป็นระบบ ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ภายใน
องค์กรโดยมีการจัดความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลเพื่อให้สามารถ
น าข้อมูลมาใช้ได้ตรงตามความต้องการขององค์กร ซึ่งจะต้อง 
ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดงันี้  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (hardware)
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (software)
3. ข้อมูล (data)
4. กระบวนการท างาน (procedure)
5. บุคลากร (people) [1]

โดยปกติแล้วข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูลนั้น จะเป็นแฟ้มข้อมูลที่ถูก
จัดเก็บแบบกระจายไปตามหน่วยงานหรือตามแผนกต่าง ๆ 
โดยทั่วไปแต่ละแผนกต่างก็มีกระบวนการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็น
ของ ตนเองแต่แนวความคิดของฐานข้อมูลจะเป็นแหล่งหรือศูนย์
รวมของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมีกระบวนการจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลที่มีแบบแผน ซึ่งก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งรวมของ
ข้อมูลจากแผนกต่าง ๆ และถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบภายใน 
ฐานข้อมูลชุดเดียวผู้ใช้งานต่าง ๆ ในแต่ละแผนกสามารถใช้ข้อมูล
ส่วนกลางนี้เพื่อน าไปประมวลผลร่วมกันได้และสนับสนุนการใช้

ฐานข้อมูลร่วมกันท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในข้อมูลและแนวคิด
ของฐานข้อมูลนั้นสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จาก
การประมวลผลด้วยวิธีแฟ้มข้อมูลได้[2] 
5.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล จะมีขัน้ตอนการพัฒนาระบบ ดังนี้  

1. การวางแผน (planning) ช่วงนี้จะเป็นการท าแบบส ารวจ
หาความต้องการของผู้ใช้ระบบ และน ามาวิเคราะห์หาวิธีการ
พัฒนาระบบ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ แล้ว
จึงคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมเพื่อก าหนดขอบเขตของระบบ 
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการวางแผนใช้งานทรัพยากร และ
จัดท างบประมาณ  

2. การวิเคราะห์ระบบ (analysis) ช่วงนีจ้ะต้องศึกษาขั้นตอน
การท างานระบบเดิม ท าความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงค่อย
รวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานระบบ ในการพัฒนาระบบใหม่ 
น าความต้องการเหล่านั้นมาศึกษา เพื่อวิเคราะห์หาทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยน าแบบจ าลองมาช่วยในการวิเคราะหต์่อไป  

3. การออกแบบ (design) เป็นช่ วงที่ทีมงานจะต้อง
ออกแบบระบบสารสนเทศ โดยน ามาเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการที่ได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้า การออกแบบ
สามารถจ าแนกได้ 3 ระดับดังต่อไปนี ้ 
          3.1 การออกแบบฐานข้อมูลข้ันแนวคิด (conceptual 
database design)  
          3.2 การออกแบบฐานข้อมูลข้ันตรรกะ (logical 
database design)  
          3.3 การออกแบบฐานข้อมูลข้ันกายภาพ (physical 
database design)  

4. การพัฒนาและติดตั้ง (implementation) เป็นช่วงของ
การสร้างระบบโดยมีการเขียนโปรแกรม หรือจัดหาโปรแกรมจาก
แหล่งอื่น มาทดสอบและติดตั้งใช้งาน จากนั้นทีมงานจะต้อง
เตรียมการพัฒนาจากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่ โดยจัดการอบรม
การใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานระบบและจัดเตรียมคู่มือประกอบการใช้
งานด้วย  

5. การบ ารุงรักษา (maintenance) เป็นช่วงที่ต้องคอยดูแล
การท างานของระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ดูแลให้การ
ช่วยเหลือและค าแนะน าต่อผู้ใช้งานระบบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในช่วงของการใช้งาน หรือหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งของการใช้
งานระบบได้ผ่านไป อาจมีการร้องขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
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ระบบ ในขั้นตอนนี้ทีมงานจะต้องน าค าร้องขอดังกล่าวซึ่ ง
โดยทั่วไปจะมีการระบุปัญหาที่เกิดขึ้น เหตุผล และความจ าเป็น

เพื่อปรับปรุงระบบ และเข้าสู่วงจรการพฒันาระบบอีกครั้งต่อไป [3] 
     ข้อดีของการใช้ระบบฐานข้อมูล 
1. สามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล (data redundancy)
2. สามารถหลีกเลี่ยงความไม่สอดคล้องของข้อมูล (data
inconsistency) 
3. สามารถก าหนดให้ข้อมูลมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันได้
4. สามารถก าหนดระบบความปลอดภัยใหก้ับข้อมูลได้ (data
security) 
5. สามารถรักษาความถูกต้องของข้อมูลได้ (data integrity)
6. สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลได้หลายรูปแบบ
7. ข้อมูลที่เกบ็อยู่ภายในฐานข้อมูลสามารถน าเสนอในรูปแบบ
ของรายงานได้ง่าย (easy reporting) 
8. ลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมส าหรับเรียกใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 
9. สามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้หลายคนในเวลา
เดียวกันได้ (concurrency control) 
10. ท าใหข้้อมูลเป็นอิสระจากโปรแกรมที่ใช้งานข้อมูลนั้น (data
independence) [4] 
5.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle-
SDLC) จะแสดงถึงขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนาไป
จนกระทั่งส าเร็จเป็นระบบที่ใช้งานได้ซึ่งมีขั้นตอนการในพัฒนา 7 
ข้ันตอน ดังนี้  

1. ก าหนดปัญหา (Problem definition) เป็นขั้นตอนของ
การก าหนดขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหาจากการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน ความเป็นไปได้กับการสร้างระบบใหม่ การ
ก าหนดความต้องการ (Requirement) ระหว่างนักวิเคราะห์
ระบบกับผู้ใช ้โดยข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสัมภาษณ์ การรวบรวม
ข้อมูลจากการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อท าการสรุปเป็นข้อก าหนด
ความต้องการ  (requirement specification) ที่ชัดเจน ใน
ข้ันตอนนี้หากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่อาจเรียกขั้นตอนนี้ว่า 
ข้ันตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study)  

2. วิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานของระบบปัจจุบัน โดยการน าข้อก าหนดความ

ต้องการที่ได้มาจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ในรายละเอียด เพื่อ
ท า ก า รพัฒนาเป็นแบบจ าลองลอจิ คั ล (Logical model) ซึ่ ง
ประกอบด้วย แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow diagram) ค าอธิบาย
การประมวลผลข้อมูล (Process description) และแบบจ าลองข้อมูล 
(Data model) ในรูปแบบของแผนภาพความสัมพันธ์ เอนทิตี้ (ER-
diagram) ท าให้ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

3. ออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนของการน าผลลัพธ์การ
วิเคราะห์รูปแบบตรรกะ (Logical design) มาพัฒนาต่อให้เป็น
รูปแบบทางกายภาพ (Physical model) ซึ่งจะให้สอดคล้องกัน 
โดยการออกแบบจะเริ่มจากส่วนอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น ามาพัฒนาการออกแบบจ าลองข้อมูล 
(Data model) การออกรูปแบบรายงาน (Output design) การ
ออกแบบหน้าจอภาพในการติดต่อกับผู้ใช้งาน (User interface) 
ข้ันตอนการวิเคราะห์และออกแบบจะตั้งเป้าหมาย มุ่งเน้นการ
วิเคราะหเ์พื่อแก้ไขปัญหาต่อไปด้วย 

4. พัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนในการจะออกแบบ
โปรแกรมด้วยการสร้างชุดค าสั่งหรือเขียนโปรแกรม เพื่อให้ได้
ระบบงานขึ้นมา โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนานั้นจะต้องพิจารณา
ถึงความเหมาะสม ทั้งกับเทคโนโลยีที่ มีใช้งานอยู่ในภายใน
ปัจจุบัน ภาษาระดับสูงนั้นจะมีขั้นตอนการพัฒนาในรูปแบบของ 
4 GL (Generation Language) ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกสบายต่อการพัฒนาระบบ และยังมีเคส (Computer 
Aided Software Engineering-CASE) ต่าง ๆ  มากมายใหส้ามารถ
เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม  

5. ทดสอบ (Testing) เป็นข้ันตอนการทดสอบตัวของระบบ
ก่อนที่จะน าไปใช้งานจริง ทีมงานนั้นจะท าการทดสอบข้อมูล
เบื้องต้นด้วยการสร้างชุดข้อมูลจ าลอง เพื่อตรวจสอบการท างาน
ของระบบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะย้อนกลับไปในขั้นตอน
ของการพัฒนาโปรแกรมใหม่ โดยการทดสอบระบบนี้จะมีการ
ตรวจสอบอยู่  2 ส่วน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน 
(Syntax) และการตรวจสอบวัตถุประสงค์งานว่าตรงกับความ
ต้องการหรือไม่  

6. ติดตั้ง (Implementation) เมื่อมีความมั่นใจแล้วว่าระบบ
สามารถท างานได้จริงและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
จากนั้นจึงด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริงต่อไป ขั้นตอนนี้
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อาจจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญระบบ เช่น วิศวกรระบบ (System 
engineer)  

7. บ ารุงรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนของการปรับปรุง
แก้ไขระบบหลังจากการใช้งานระบบแล้วต้องมีการปรับปรุงหรือ
เพิ่มงาน เนื่องจากอาจพบปัญหาของการใช้งานโปรแกรม (Bug)  
โปรแกรมเมอร์จะต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องหรือเกิดจากความ
ต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่มโมดูลในการท างาน[5] 
5.4  ชัญญาพัชญ์ เงางาม (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
ปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของโรงแรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการโรงแรม โดยได้กล่าวถึง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริการธุรกิจที่พักดังนี้ การ
บริหารธุรกิจที่พักนั้นต้องเน้นในเรื่องของการบริการ ซึ่งลูกค้าเป็น
สิ่งส าคัญที่สุด การท าให้ลูกค้าพึงพอใจจะน ามาซึ่งรายได้ที่ลูกค้า
ยินดีจ่ายจากการได้รับบริการ และต้องเป็นการบริการที่ตรงกับ
ความคาดหวังด้วย โดยทั่วไปลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมส่วน
ใหญ่มักเป็นนักเดินทาง และมักมีความคาดหวังต่อการมาใช้
บริการ การยกระดับมาตรฐานด้านการบริการอาจไม่เพียงพอ 
เพราะความพึงพอใจของลูกค้าต้องอยู่ในระดับที่พอใจและ
สมหวังอย่างมากที่เนื่องจากพวกเขามาเลือกใช้บริการ ณ สถานที่
หนึ่ง สถานที่ใดจะต้องเป็นความพอใจในระดับที่พวกเขาอยาก
กลับมาซื้อซ้ า[6] 
5.5 นายวีระวุฒิ จงวัฒนมนตรี (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง”ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคน
ท้องถิ่นเป็นเจ้าของห้องพัก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่มีต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพัก โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ว่ามี
ผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และ
วางแผนงานในการประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและลด
ความเสี่ยงจากการขาดทุน ผลการวิจัยพบว่ามีเพียง 4 ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพัก โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยคือ ปัจจัยราคาและคุณภาพ ปัจจัยด้านความหลากหลาย
ของห้องพัก ปัจจัยด้านการให้บริการ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ลูกค้า ในการวิเคราะห์ เกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า
ปัจจัยทางด้านเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้  
อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักที่ไม่

แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านอายุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก
ห้องพักแตกต่างกัน[7] 
5.6  คคนะ น้อยมณี (2554( ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ระบบ
บริหารและจัดการโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมโกโก้นัท จังหวัด 
อุดรธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการให้บริการลูกค้า ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูล
ของโรงแรม ข้อมูลการเข้าพักของลูกค้า การรับสินค้าเข้า การ
จ่ายสินค้าออก รวมไปถึงตรวจสอบรายรับ รายจ่ายของโรงแรม 
ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการโรงแรมให้
ดีมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทใน
การประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก การบริหารและจัดการโรงแรม 
ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายท า
ให้การบริหารและจัดการมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะดวก
มากยิ่งขึ้น จากการน าระบบมาใช้งาน ได้ผลการสรุปโครงการ
ดังนี้ เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายในแต่ละ
วัน เพิ่มความรวดเร็วในการบรการลูกค้าได้อย่างชัดเจน ลดพื้นที่
ในการจัดเก็บเอกสารและสามารถค้นหาเอกสารได้ง่าย และมี
ข้อเสนอแนะไว้ว่า โครงงานเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ทุก
ประการ แต่ในความเป็นจริงของธุรกิจของโรงแรมใน กรณีศึกษา 
มีเรื่องของรายรับและรายจ่ายค่อนข้างซับซ้อนที่ไม่สามารถ
เปิดเผยในเอกสารโครงงานนี้ได้ จึงอาจท าให้ข้อมูลของโครงการ
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่รายละเอียดในการท างานและข้อมูล 
พื้ น ฐานในโครงงานนี้ ส ามารถใช้ ง านและสามารถ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพได้จริง [8] 

6. วิธีด าเนินงาน
ในการออกแบบระบบสารสนเทศการบริหารจัดการห้องเช่า 
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 7 ขั้นตอน ดังนี้  
1. ศึกษาปัญหาและความต้องการ
จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานระบบ การ
ตรวจสอบรวบรวมปัญหา ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
ห้องเช่า โรงแรมพาราไดซ์-อินน์ จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าการ
จัดเก็บข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
และมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทางองค์กรขาดโปรแกรมที่จะ
ช่วยบริหารจัดการข้อมูล 
2. ท าการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่ โดยสอบถามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน เช่น สามารถเพิ่มข้อมูล และแก้ไขข้อมูลการ
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ใช้บริการ แสดงรายละเอียดการเข้าพัก แสดงผลรายงานการเข้า
พัก อย่างชัดเจน 
2.1 การวิเคราะห์คอนเท็กไดอะแกรม (Context Diagram) 

รูปที่ 2  Context Diagram ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการห้องเช่า 

2.2 การวิเคราะห์การไหลของข้อมูล (DFD: Data Flow Diagram) 

รูปที่ 3 DFD : Data Flow Diagram 

2.3 ER-Model 

รูปที่ 4 ER-Model 

3. ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยเริ่มจากการออกแบบหน้า
ระบบของแต่ละหน้าต่างโปรแกรมที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ การออกแบบรายงาน และออกแบบฐานข้อมูลและการ
ออกแบบจ าลองข้อมูล 
4. พัฒนาโดยท าการสร้างชุดค าสั่งโดยการเขียนโปรแกรมสร้าง
ระบบงานขึ้นให้สามารถตอบสนองตามจุดประสงค์ของและตรง
ตามขอบเขตของโปรแกรม 
5. ทดสอบ โดยขั้นตอนแรกท าการจ าลองข้อมูลขึ้นมา และ
ทดสอบพร้อมกับพนักงาน โดยก าหนด ทดสอบทุก 2 อาทิตย์ ให้
ตรงตามขอบเขต มีข้อผิดพลาดหรือไม่ ถ้ามี ท าการแก้ไข ทดลอง
จนกว่าตรงตามเป้าหมาย และท าการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการ
ใช้บริการ มาทดสอบ  
6. ติดตั้ง การติดตั้ง ได้ท าการติดตั้งโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายในโรงแรม 
7. บ ารุงรักษาระบบ

7. ผลการด าเนินงาน
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการห้องเช่านี้จัดท าขึ้นเพื่อให้
สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในการเข้าใช้บริการได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น โดยสามารถลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้  
ประกอบไปด้วยหน้าจอหลัก ๆ ดังรูปที่ 5-9 ตามล าดับ 

รูปที่ 5 หน้าจอหน้า Login 

7.1 ส่วนของพนักงาน 

รูปที่ 6 หน้าจอจัดการข้อมูลการเข้าพัก 
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รูปที่ 7 หน้าจอขายสินค้า 

7.2 ส่วนของเจ้าของกิจการ 

รูปที่ 8 หน้าจอจัดการห้องพัก 

รูปที9่ หน้าจอรายงานการเข้าพัก 

8. สรุปผลการด าเนินงาน
8.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
การจัดท าโครงงานวิจัยระบบสารสนเทศการบริหารจัดการห้องเช่า 
โรงแรมพาราไดซ์-อินน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยระบบจะสามารถ 
จัดเก็บ แก้ไขข้อมูลและรายงานผลตามจุดประสงค์ของการ
พัฒนาระบบ ซึ่ งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1. พนักงาน 
(EMPLOYEE) 2. เจ้ าของกิจการ  (OWNER) ซึ่ ง ในส่ วนของ
เจ้าของกิจการสามารถดู รายงานการเข้าพักรายวัน รายงานการ
เข้าพักรายเดือน รายงานการเข้าพักรายปี รายงานข้อมูล
พนักงาน รายงานข้อมูลเงินเดือนพนักงาน รายงานข้อมูลลูกค้า 
รายงานข้อมูลการขายสินค้า รายงานการซ่อมอุปกรณ์ภายใน
ห้องพัก  รายงานข้อมู ลค่ า ใช้ จ่ า ย  และผลการประ เมิน
ประสิทธิภาพระบบพบว่า ผู้ใช้งานประเมินผลอยู่ในระดับมาก 

โดยมี ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.12 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) อยู่ท่ี 0.44  
8.2 ข้อเสนอแนะ 
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการห้องเช่า โรงแรมพาราไดซ์-
อินน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อจ ากัด คือ ลูกค้ายังไม่สามารถเข้า
งานระบบได้ด้วยตนเอง หากมีการปรับปรุงพัฒนาต่อให้ลูกค้า
สามารถเข้าใช้งานได้ด้วยตนเองจะเป็นอีกทางเลือกที่ดีส าหรับ
ลูกค้าและยังเป็นการประชาสัมพันธ์เว็บไซส์ด้วยอีกทางหนึ่ง 
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ระบบบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มเลี้ยงไก่ 
กรณีศึกษาชุมชนโก่งธนู อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

Chicken Farm Management System 
A case study of Kong Thanu Community, Mueang District, Lop Buri Province

ปวิชญา พิทักษ์แทน1, สุวิมล โพระนก1 และ *กนิษฐา ศรีเอนก1 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
Email: u5911011802031@gmail.com, u5911011802032@gmail.com, kanitha.srianek@gmail.com 

บทคัดย่อ 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มเลี้ยงไก่ กรณีศึกษาชุมชนโก่งธนู 

อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) 

เพื่อบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มเลี้ยงไก่  (2) เพื่อให้ผู้ประกอบ

อาชีพฟาร์มเลี้ยงไก่สามารถวางแผนปริมาณการให้อาหารและ

คาดการณ์ผลก าไรที่จะได้รับ แอปพลิเคชันรองรับการท างานบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถใช้กับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 

แอปพลิเคชันสามารถบันทึกข้อมูลจ านวนไก่ภายในเล้า เพ่ือน าไป

ค านวณปริมาณอาหาร จ านวน วันและเวลาที่ต้องฉีดวัคซีน 

พร้อมทั้งแจ้งเตือนเมื่อถึงก าหนดการฉีดวัคซีน ผลการทดสอบ

แอปพลิเคชันจากผู้ใช้ จ านวน 30 คน พบว่า มีระดับความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของ

แอปพลิเคชันอยู่ในระดับ มากที่สุด  (�̅� =3.58, S.D=0.57) ด้าน

ความสวยงามของแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅� = 

3.62, S.D=0.54)  

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, การบริหารจัดการ, ฟาร์มไก่ 

Abstarct 
Chicken farm information management system A case 

study of Kong Thanu Community, Mueang District, 

LopBuri Province. Developed with the following 

objectives: (1) to manage chicken farm information (2) 

to enable chicken farm professionals to plan the 

amount of feeding and the expected profits. The 

application supports operation on the Android 

operating system. The application supports operation 

on the Android operating system. Can be used with 

smartphones, tablets. Applications can record the 

number of chickens within the coop for calculate the 

amount of food, date of vaccination As well as 

notification when the vaccination schedule. The 

sample size was 30 samples. The system testing was 

found that the overall satisfaction level was at a high 

level. The satisfaction of working according to the 

function requirement testing was very satisfied (�̅�  = 

3.58, SD = 0.57) and the application model was very 

satisfied (�̅� = 3.62, SD = 0.54) 

Keywords: Application, Management, Chicken farm 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)……………… 
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1. บทน า
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่มีการขยายมากขึ้นโดยเกษตรกรและผู้

ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์มีจ านวนมากเพิ่มขึ้น ในปี 

2561 เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์ 

จ านวน 32,001 ราย ซึ่งในพื้นที่ภาคกลางเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์มาก

ที่ สุ ด  จ า น วน  197,675,913 ตั ว  ร อ งล งม า ในพื้ นที่ ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์ จ านวน 43,697,770 ตัว 

พื้นที่ภาคเหนือเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ จ านวน 34,309,110  และใน

พื้นที่ภาคใต้เลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์ จ านวน 15,320,695 ตัว ส่วนใหญ่

เกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์ 1-3,000 ตัว จ านวน 31,349 ราย 

(ร้อยละ 85.78) แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไก่เนื้อพันธุ์เลี้ยง 50,001-

100,000 ตัว เพียง 420 ราย (ร้อยละ 1.15) การเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์

ต้องมีการจัดการที่ดีในเรื่องสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป เช่น น้ า

อาหาร อากาศ พื้น ความหนาแน่นของจ านวนไก่ การจัดการ

เหมาะสมตามฤดูกาล และฟาร์มจะต้องมีระบบป้องกันโรคที่ดีมี

การ ให้ วั คซีนป้ อ งกัน โรค  ต้ องจั ด เตรี ยมท า เลที่ ตั้ ง และ

องค์ประกอบของฟาร์มให้เหมาะสมต่อการเตรียมพร้อมก่อนลง

ไก่เล้าต่อไป รวมไปถึงคุณภาพลูกไก่ การตรวจสอบสภาพของ

ฟาร์ม  การกกลูกไก่ การระบายอากาศ วัสดุรองพื้นและระบบไฟ

ส ารอง รวมไปถึงการให้ยาวิตามินโปรแกรมวัคซีน ต้องมีการ

ทราบผลอาการแพ้วัคซีนของไก่ และมีการตรวจสุขภาพ จนมาถึง

กระบวนการบันทึกข้อมูล [1]  

เทคโนโลยีสารสนเทศได้น ามาประยุกต์ใช้กับการ

บริหารจัดการ ด้านการเกษตรที่ เห็นได้ชัดเจนคือ สมาร์ท

ฟาร์ม หรือเกษตรอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการท าเกษตรแบบใหม่ที่

จะท าให้เกษตรกรมี ความสามารถในการผลิตและการตลาด โดย

น าแนวคิดมาใช้ในการบริหารจัดการวางแผนทางเกษตรได้โดยรู้

ถึงอุปสงค์ตลาดและเตรียมการผลิตให้สอดคล้อง รวมทั้งมี

ความสามารถในเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิตและการแก้ปัญหา

ได้รวดเร็ว เนื่องจากเกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปัญหา

หลายด้าน โดยเฉพาะในมิติของการผลิต ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูง

นักและรายได้เกษตรกรมีอัตราเฉลี่ยค่อนข้างต่ า สาเหตุหลักเกิด

จากการที่เกษตรกรไม่มีความรู้เพียงพอ ขาดข้อมูลเชิงลึกด้าน

การตลาดส าหรับวางแผนการผลิต รวมทั้งความรู้ในการท างาน

และผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง เกษตรกรในชุมชนโก่งธนู 

อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงไก่ ยังขาด

ความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน ไม่ว่าจะเป็น

ระบบการเลี้ยงไก่หรือการจัดการข้อมูลรายละเอียดของฟาร์ม 

โดยการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยมือลงในกระดาษหรือสมุด ซึ่ง

ข้อมูลที่จดบันทึกนั้นมีรายละเอียดจ านวนมาก ท าให้เกิดความ

ยุ่งยากในการจดบันทึกเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ท าให้การ

จดบันทึกข้อมูลที่ได้ไม่เป็นระบบ ส่งผลกระทบให้ข้อมูลมีความ

คลาดเคลื่อนและสุดท้ายได้  ท าให้ยากต่อการตรวจสอบ

รายละเอียดของข้อมูลและเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาจนอาจ

ส่งผลให้คุณภาพของไก่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการหรือเป็นอีกสาเหตุ

ที่ท าให้ไก่ตายได้ เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงไก่เกิด

การขาดทุน หรือไม่ได้ผลตามที่คาดว่าจะได้รับ  

คณะผู้จัดท าเล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้บริหารจัดการข้อมูลฟาร์มเลี้ยงไก่เพื่อให้เกิด

ความถูกต้องและช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลและ

สารสนเทศ จึงได้พัฒนา ระบบการบริหารจัดการข้อมูลฟาร์ม

เลี้ยงไก่ กรณีศึกษาชุมชนโก่งธนู อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อ

บริหารจัดการข้อมูลฟาร์มเลี้ยงไก่ ช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพฟาร์ม

เลี้ยงไก่สามารถวางแผนปริมาณการให้อาหารและคาดการณ์ผล

ก าไรที่จะได้รับ และเป็นอีกตัวเลือกให้กับเกษตรกรและผู้

ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงไก่ที่น ามารช่วยความสะดวก เกิดความ

ถูกต้องแม่นย าในการจัดเก็บข้อมูลของการเลี้ยงไก่ภายในฟาร์มได้

มากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มเลี้ยง
ไก ่กรณีศึกษาชุมชนโก่งธนู อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพ
ฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ได้ทดลองใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น 
3. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มเลี้ยงไก่
4. เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงไก่วางแผน
ปริมาณการให้อาหารและคาดการณ์ผลก าไรได้ 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มเลี้ยง

ไก่ กรณีศึกษากรณีศึกษาชุมชนโก่งธนู อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

จากนั้นน าแอปพลิเคชัน ไปทดลองใช้โดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

30 คน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันระบบ

บริหารจัดการข้อมูลฟาร์มเลี้ยงไก่ และน าผลการทดลองใช้งานที่

ได้มาปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงคณะผู้วิจัย

มี ขั้ นตอนการศึ กษาด า เนิ นกา รแบ่ ง ออก เป็ น  5 ระยะ 

ประกอบด้วย การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ การออกแบบ

การน าไปใช้ และการบ ารุงรักษา ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) 

1) วางแผนและศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ในการพัฒนา
แอปพลิเคชัน โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน  

2) วางแผนเพื่อการออกแบบจากความต้องการของผู้ใช้และ
ศึกษาปัญหาจากการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่ในปัจจุบัน 
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis Phase) 

1) วิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงไก่ การ
บริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่ เพื่อก าหนดเนื้อหาความเหมาะสม
ของข้อมูลและข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชัน 

2) วิเคราะห์ความต้องการจากผู้ใช้งานแอปพลิเคชันและ
เลือกเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เหมาะสม 
ระยะที่ 3 การออกแบบ (Design Phase) 

1) การออกแบบโครงสร้างแอปพลิเคชัน ได้แก่ ฟังก์ชั่นการใช้

งานหน้าข้อมูลฟาร์ม ซึ่งจะสามารถระบุชื่อและรายละเอียด

เกี่ยวกับฟาร์ม ฟังก์ชั่นการใช้งานหน้าจัดการฟาร์ม ซ่ึงจะสามารถ

ค านวณอาหาร ก าหนดการฉีดวัคซีน จ านวนไก่ที่ตาย ผลก าไรที่

คาดว่าจะได้ บัญชีใช้จ่าย ฟังก์ชั่นการใช้งานหน้ารายงาน 

2) การออกแบบหน้าจอและฟังก์ชันแอปพลิเคชัน ได้แก่

หน้าจอโลโก้แอปพลิเคชัน หน้าจอเมนูหลัก หน้าจอข้อมูลฟาร์ม 

หน้าจอจัดการฟาร์ม 

3) ออกแบบกราฟิกที่ใช้ประกอบเนื้อหาในแอปพลิเคชัน

4) พัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ โปรแกรม

Android Studio และโปรแกรม Genymotion 

ภาพที่ 1 โลโก้แอปพลิเคชัน 

ภาพที่ 2 หน้าจอก่อนเข้าเมนูหลัก 

ภาพที่ 3 หน้าจอเมนูหลัก 
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ภาพที่ 4 หน้าจอเมนูข้อมูลฟาร์ม 

ภาพที่ 5 หน้าจอจัดการฟาร์ม 

ภาพที่ 6 หน้าจอค านวณอาหาร 

ภาพที่ 7 หน้าจอบัญชีค่าใช้จ่าย 

ภาพที่ 8 หน้าจอรายงาน 

ระยะที่ 4 การน าไปใช้ (Implementation Phase) 

1) ติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ 

2) น าแอปพลิเคชันไปให้กลุ่มเป้าหมาย (Persona) ทดลองใช้

ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยง

ไก ่ 

เครื่องมือการศึกษา 

1. ระบบบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่ กรณีศึกษาชุมชนโก่งธนู

อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
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2. แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่ 

กรณีศึกษาชุมชนโก่งธนู อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรหรือ

บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงไก่  

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณจากผู้ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่เป็น
กลุ่มเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงไก่  
จ านวน 30 คน โดยคณะผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมี
จุดมุ่งหมาย หรือการเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
ระยะที่ 5 การบ ารุงรักษา (Maintenance Phase) 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชันตามค าแนะน าของผู้ใช้งาน

รวมถึงที่ปรึกษาระบบงาน พร้อมทั้งการท า ให้โปรแกรมมี

ความสามารถในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

4. ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบการใช้แอปพลิเคชันระบบบริหาร
จัดการข้อมูลฟาร์มเลี้ยงไก่ กรณีศึกษาชุมชนโก่งธนู อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วตอบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการท างาน
ได้ตามฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน และด้านความสวยงาม จากนั้น
จึงน าผลการประเมินมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วจึงท าการเทียบเกณฑ์
และสรุปผล ดังแสดงในตารางที่ 1 – 2  

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของ
แอปพลิเคชัน 

ประเด็น �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 
แอปพลิเคชันมีขั้นตอน
การใช้งานที่ง่าย
เหมาะสม 

3.37 0.52 มาก 4 

แอปพลิเคชันมีฟังก์ชันที่
หลากหลายการท างาน 

3.46 0.62 มาก 3 

ประเด็น �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 
แอปพลิเคชันสามารถ
ประมวลผลไ ด้ อย่ า ง
ถูกต้อง 

3.86 0.68 มาก 1 

แอปพลิเคชันสามารถ
ต อ บ ส น อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว 

3.63 0.47 มาก 2 

คะแนนเฉลี่ย 3.58 0.57 มาก 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันก์ของแอปพลิเคชัน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.58 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.57 เมื่อวิเคราะห์รายประเด็น พบว่า ความพึงพอใจ
การท างานของผู้ใช้งานด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของแอป
พลิคชัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แอปพลิเคชันสามารถประมวลผลได้
อย่างถูกต้อง  มีค่าเฉลี่ยที่ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 
รองลงมา ได้แก่ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 
รองลงมา ได้แก่ แอปพลิเคชันสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 
แอปพลิเคชันมีฟังก์ชันที่หลากหลายการท างาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.46 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และแอปพลิเคชันมีขั้นตอนการใช้
งานที่ง่ายเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยที่ 3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.52 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านความสวยงามของแอปพลิเคชัน 
ประเด็น �̅� S.D. แปลผล ล าดับ 

ภ าพแ ละสี ข อ ง แอ ป
พลิเคชันมีความสวยงาม 

3.87 0.48 มาก 1 

ภาพของสัญลักษณ์มี
ความเข้าใจง่าย 

3.50 0.61 มาก 2 

ขนาดของตั วอักษรมี
ความเหมาะสมและง่าย
ต่อการอ่าน 

3.43 0.53 มาก 3 

คะแนนเฉลี่ย 3.62 0.54 มาก 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานด้านความสวยงามของแอปพลิเคชัน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 
เมื่อวิเคราะห์รายประเด็น พบว่า ความพึงพอใจการท างานของ
ผู้ใช้งานด้านความสวยงามของแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ภาพและสีของแอปพลิเคชันมีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ยที่ 3.87 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 รองลงมา ได้แก่  ภาพของ
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สัญลักษณ์มีความเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยที่ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.61 และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสมและง่าย
ต่อการอ่าน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 
ตามล าดับ 

5. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษา รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ที่ใช้
งานแอปพลิเคชัน เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้เพื่อก าหนดเนื้อหาความเหมาะสม
ของข้อมูล จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่ กรณีศึกษา
ชุมชนโก่งธนู อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สามารถท างานได้บน
ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลฟาร์ม
ได้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการใช้กระดาษในการจดบันทึก
ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานและป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล ช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพฟาร์มเลี้ยงไก่สามารถวางแผน
ปริมาณการให้อาหารและคาดการณ์ผลก าไรที่จะได้รับจากการ
ค านวณค่าใช้จ่าย และส่งผลให้ข้อมูลที่จัดเก็บมีความถูกต้อง
แม่นย ามากขึ้น 

6. อภิปรายผล
ระบบบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่ กรณีศึกษาชุมชนโก่งธนู 

อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สามารถใช้งานได้ผ่านแท็บเล็ตและ

สมาร์ตโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ สามารถบันทึกข้อมูล

เกี่ยวกับฟาร์ม ค านวณปริมาณอาหาร วันที่ต้องฉีดวัคซีน จ านวน

ไก่ที่ตาย บัญชีใช้จ่าย เพื่อค านวณผลก าไรที่คาดว่าจะได้รับ  ช่วย

ลดปริมาณการใช้กระดาษในการจดบันทึกข้อมูลรายละเอียดของ

การปฏิบัติงานและป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยผู้ใช้งานมี

ความคิดเห็นในประเด็นด้านความสวยงามของแอปพลิเคชัน อยู่

ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54) 

ผู้ใช้งานมีความเห็นว่า ภาพและสีของแอปพลิเคชันมีความ

สวยงาม และประเด็นการท างานได้ตามฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน 

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57) 

ผู้ใช้งานมีความเห็นว่าแอปพลิเคชันสามารถประมวลผลได้อย่าง

ถูกต้อง มีการค านวณปริมาณอาหาร และเมื่อระบุจ านวนไก่ที่

ตาย และบัญชีค่าใช้จ่ายก็สามารถน ามาค านวณผลก าไรที่คาดว่า

จะได้รับอย่างถูกต้อง สามารถเรียกดูการรายงานย้อนหลังได้ ท า

ให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่ง [2] ได้ศึกษาเรื่อง แนว

ทางการปรับตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรีในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่

มีจุดอ่อนด้านต้นทุนวัตถุดิบการผลิตไข่ไก่มีราคาสูงกว่าราคาไข่ไก่

ที่จ าหน่ายได้ จึงควรใช้กลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับบูรณาการให้

เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

อย่างยั่งยืนต่อไป [3] ได้ศึกษาเรื่อง ระบบจัดการฟาร์มเห็ด ทวี

ฟาร์ม เป็นการพัฒนาระบบจัดการฟาร์มเห็ดทวีฟาร์มสามารถ

ท างานได้อย่างถูกต้อง ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลและสามารถแก้ไขปัญหาเอกสารหาย 

เมื่อต้องการใช้ข้อมูล ต้องใช้เวลามากในค้นหาและรวบรวม

เอกสารได้ เป็นอย่างดี  และ [4] ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนา

แอพพลิเคชั่น ORGANIC LEDGER ส าหรับการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่ วนร่วม (พีจี เอส) เป็นการพัฒนา

แอพพลิเคชั่นบันทึกการปฏิบัติงานในฟาร์มแบบไร้กระดาษ 

ORGANIC LEDGER ส า ม า ร ถ ท ด แ ท น ก า ร จ ด บั น ทึ ก ใ น

แผ่นกระดาษได้ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล (digital 

technology) เทคโนโลยี blockchain เทคโนโลยี QR code 

ตลอดจนการเชื่อมโยงเทคโนโลยีทุกสิ่ งด้วยอินเทอร์ เน็ต 

(Internet of Thing) ท าให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์และระบบการ

รับรองมีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส่ ตลอดจนมีความแม่นย า

สะดวกสบาย เข้ากับยุคเกษตรดิจิทัล (Digital Agriculture) และ

นโยบาย Thailand 4.0 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบไลน์บอทส าหรับ
ตรวจสอบและแจ้งเตือนการเข้ากิจกรรมของนักศึกษา 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ระบบสามารถแสดงผลการเข้ากิจกรรมแบบเรียลไทม์
บนไลน์แอปพลิเคชัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบและ  
แจ้งแก้ไขในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลผิดพลาดได้ รวมถึง     
ระบบยังสามารถแจ้งเตือนการเข้ากิจกรรมให้แก่นักศึกษาได้ 
 ผลการประเมินพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ        
ต่อประสิทธิภาพการท างานของระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 และ     
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ อยู่ในระดับมาก      
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค ำส ำคัญ: กิจกรรมนักศึกษา, แอปพลิเคชันไลน์, ไลน์บอท 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) a development 
Line Bot for University activities monitoring and 
notification to study activity behavior of students. 2) A 
study satisfaction with the system of users in terms of 
usability system. The target of population was faculty 
of science students Pibulsongkram Rajabhat University. 
Real-time activity can be displayed on the application 
line so that students can review and resolve them in 
the event of a faulty storage. In addition, including the 
system to alert students of activities. 
 The result showed that student was satisfied 
with the system performance at a high level with the 
average score of 4.03 and standard deviation of 0.40 
and result satisfaction level was agree, the average was 
4.02 and standard deviation was 0.64. This showed that 
this system can be used effectively. 
 
Keywords: Activity, LINE Application, LINE bot 
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1. บทน า 
กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี การท ากิจกรรมมี

ความส าคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา

ทั้งทางด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา เพื่อเสริมสร้างการเป็น

บัณฑิตที่สมบูรณ์ นอกจากนั้นยังพัฒนาวินัยนักศึกษาให้เป็นไป

ตามระเบียบ ข้อบังคับ ศีลธรรมอันดี เพื่อสนองต่อนโยบายของ

การเป็นเยาวชนของประเทศชาติต่อไป 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่

จังหวัดพิษณุโลก ในแต่ละปีการศึกษา มีนักเรียนเข้ามาศึกษา   

ต่อในระดับปริญญาตรี  จากเขตพื้นที่ รอบพิษณุ โลก เช่น          

จังหวัดพิจิตร, จังหวัดก าแพงเพชร  และจังหวัดสุโขทัย เป็นต้น 

และเพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และความพร้อม

ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ที่แตกต่างจากการเรียน

การสอนในระดับมัธยมศึกษา  มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการวาง

แผนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาในทุกชั้นปี แตกต่างกันออกไป 

ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้แก่

นักศึกษาใหม่  และกิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้ นปีอื่ น  ๆ               

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านจิตอาสา, การจัดงานกีฬา หรือ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความ

สอดคล้องต่อ  เจตคติของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

และเพิ่มรูปแบบการจัดกิจกรรมให้บัณฑิตเกิดทักษะเฉพาะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีการจัดกิจกรรมให้แก่

นักศึกษาภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในการจัด

กิจกรรมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ จะต้องมี

ผู้รับผิดชอบดูแลควบคุมการเข้ากิจกรรม ซึ่งเป็นบุคลากรภายใน

คณะ ซึ่งท าหน้าที่ ในการประสานการจัดกิจกรรมระหว่าง

มหาวิทยาลัย และคณะ รวมถึงการตรวจสอบ เช็คชื่อ แจ้งเตือน 

การเข้ ากิจกรรมของนักศึกษาภายใต้การดูแ ลของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ฝ่ า ย ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า                 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ          

พิบูลสงคราม มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ของนักศึกษาภายในคณะ โดยมีสโมสรนักศึกษาเป็นผู้ช่วยในการ

ควบคุมดูแล และจัดการประสานงานส าหรับการจัดกิจกรรมต่าง 

ในการจัดกิจกรรม สโมสรนักศึกษาได้พบปัญหาต่าง ๆ มากมาย 

ตั้งแต่การเข้ากิจกรรม การลงชื่อเข้ากิจกรรม การตรวจสอบการ

เข้าหรือขาดกิจกรรมของนักศึกษา  ปัญหาที่นักศึกษาไม่สามารถ

จ าวันและเวลาเข้ากิจกรรมได้ รวมถึงนักศึกษาใหม่หาสถานที่ไม่

เจอ  ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยของ เปรมประชา ดรชัย 

ท าการศึกษางานวิจัย เรื่อง  ตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้า

ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า เจตคติ แรงบันดาลใจ และ

ความรับผิดชอบ ส่งผลต่อการเข้ากิจกรรมของนักศึกษา [1]  และ

จากการศึกษาสภาพปัญหา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงมี

แนวคิดที่จะพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการเข้ากิจกรรม

ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยน าแอปพลิเค

ชันไลน์มาใช้เนื่องสถิติผู้ใช้สื่อออนไลน์ทั่วประเทศไทยที่มีผู้ใช้งาน 

44 ล้านคนจากทั้งหมด 69 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 64[2] ในการ

นี้ทางผู้วิจัยให้นักศึกษาทุกคนสามารถรับการแจ้งเตือนกิจกรรม 

ตรวจสอบสถานะเข้ากิจกรรมของตนเอง รวมถึงการใช้แผนที่ใน            

แอปพลิเคชัน เพื่อน าทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อลดปัญหา

จากที่กล่าวมาข้างต้น 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาไลน์บอทส าหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนการ

เข้ากิจกรรมของนักศึกษา  

2.2 เพื่อวัดประสิทธิภาพจากการใช้ไลน์บอทในการแจ้งเตือนการ

เข้ากิจกรรมของนักศึกษา 

 

3. สมมุติฐาน 

3.1 ไลน์บอทส าหรับการแจ้งเตือนและตรวจสอบการเข้ากิจกรรม

ของนักศึกษามีประสิทธิภาพการท างานในระดับมาก 
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3.2 ความพึงพอใจจากการใช้งานไลน์บอทส าหรับการแจ้งเตือน

และตรวจสอบการเข้ากิจกรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 

 

4. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แชทบอท  

แชทบอท เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อ

จ าลองบทสนทนาของมนุษย์ ให้สามารถพูดคุยสื่อสารกับมนุษย์

ผ่านทางข้อความ หรือเสียงได้ในทันทีที่รับข้อมูลเข้าไป  ซึ่ง

รูปแบบการพัฒนาแชทบอทมี 2 ลักษณะ ดังนี้  คือ      1) แช

ทบอทจะท างานตามกฎและคีย์เวิร์ดที่ได้สร้างไว้ หากตอบค าถาม

ไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ อาจจะส่งผลให้ระบบท างานผิดพลาด  

และ 2) แชทบอทในลักษณะปัญญาประดิษฐ์ จะเป็นการใช้สอน

ให้ระบบเกิดการเรียนรู้ โดยใช้ข้อมูลที่มีป้อนเข้าสู่ระบบ[3] 

4.1.2 Line Messaging API 

 เป็นเครื่องมือที่ท าหน้าที่ เป็นตัวกลางส าหรับการ

เชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับห้องแชทไลน์ โดยที่ผู้พัฒนาระบบ

ไลน์บอท สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างบริการต่าง ๆ ที่

ต้องการผ่านการโต้ตอบกับผู้ใช้งานในลักษณะแชทบอท[4] 

4.1.3 Java Script Object Notation (JSON) 

 เป็นรูปแบบของข้อมูลที่ใช้ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มี

ขนาดเล็กจัดเก็บข้อมูลของ JavaScript ให้อยู่ในรูปแบบของ 

JSON Object เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีขนาดเล็กและ

เครื่อง Server สามารถอ่านได้ง่าย เพื่อให้ข้อมูลมีการแลกเปลี่ยน

ได้อย่างรวดเร็ว[5] 

 4.1.4 ทฤษฎีทาโรยามาเน 

เป็นทฤษฎีในการค านวณกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่จะน ามา

ศึกษา โดยมีสมการ ดังนี้ 

 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 

 n คือ ขนาดของกลุ่มประชากร 

 N คือ ขนาดของประชากรทั้งหมด 

 e คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้[6] 

  

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุรัตน์ เพชรนิล และ ศิริณา จิตต์จรัส ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา” พบว่า พฤติกรรมการเข้ากิจกรรม

ของนักศึกษามีการปรับตัวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเป็นวัยรุ่น

เข้าสู่วัยผู้ ใหญ่ตอนต้นของนิสิตนักศึกษาที่ ไม่สามารถปรับ

พฤติกรรมให้เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมได้รวมไปถึงการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว[7] 

 นายโชคชัย หอมสมบัติ และ นางสาวจริยา ดงใจ ได้

ศึกษาเรื่อง “ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุก แจ้งเตือนผ่านไลน์” พบว่า 

แอปพลิเคชันไลน์เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

ในปัจจุบัน และแอปพลิเคชันไลน์สามารถแจ้งเตือนสิ่งต่างๆ อาทิ

เมื่อมีข้อความเข้า เป็นต้น รวมไปถึงแอปพลิเคชันไลน์ยังสามารถ

ประยุกต์ใช้กับ IOT ได้อีก[8] 

 โสภิตา อารีชาติ และ ดุษฎีเทิดบารมี ได้ศึกษาเรื่อง 

“ระบบนัดพบอาจารย์โดยใช้ไลน์บอท หลักสูตรคอมพิวเตอร์

ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” พบว่า ไลน์มี

จุดเด่นเรื่อง Group chat เป็น แอปแชทที่ผู้ใช้นิยมสร้างกลุ่ม

สนทนา เมื่อมีการน าเอาบอทมาใช้ภายในกลุ่ม จะสามารถ

ตอบสนองกับผู้ใช้ได้มากขึ้น เนื่องจากไลน์บอท มีจุดเด่นของใน

เรื่อง API ที่ท าให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่าง

อิสระ[9] 

  

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 เครื่องมือการวิจัย 
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ดังนี้  
 1. ไลน์บอทส าหรับตรวจสอบและแจ้งเตือนการเข้า
กิจกรรม  
 2. แบบสอบถามส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เกี่ยวข้องกับ
สาเหตุในการไม่เข้ากิจกรรมที่ก าหนด 
5.2 กลุ่มเป้าหมาย 
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 1. ประชากร คือ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 – 4 ที่ก าลัง
ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จ านวน  547 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 – 4 ที่
ก าลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพิบูลสงครามด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 232 คน 
(โดยการค านวณจากสูตรของ Taro Yamane)  
 
5.3 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
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ภาพท่ี 1 การท างานของระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่านไลน์บอท 

 
5.4 ขั้นตอนการวิจัย 
 1. ศึกษาปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา
ในระดับคณะ และค้นคว้าจากงานวิจัย เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้ท าแบบสอบถามส าหรับการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 2. ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามโดยใช้ Google 
From ในการจัดท าแบบประเมินซึ่ง เป็นระบบออนไลน์ และ
น าไปใช้ส าหรับเก็บข้อมูลจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อน ามาวิเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยประเด็นค าถาม
มุ่งเน้นถึงเหตุผลที่นักศึกษาไม่เข้ากิจกรรมในระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
 3. น าตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาเป็น
ตัวก าหนดปัญหาในการท าวิจัย  

 4. ผู้วิจัยได้พัฒนาไลน์บอทส าหรับตรวจสอบและแจ้ง
เตือนการเข้ากิจกรรมให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งมี 2 ส่วน ดังนี้ 
 4.1 การพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับจัดการข้อมูลกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ส าหรับการแสดงผลบนไลน์บอท โดยใช้ Visual 
Studio Code เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์ ใช้  
AppServ ในการสร้างเซิร์ฟเวอร์จ าลอง และ MySQL ส าหรับ
จัดการฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้เลือกใช้ภาษา PHP, HTML และ JAVA 
ส าหรับการพัฒนาระบบดังกล่าว 
 4.2 การพัฒนาไลน์บอท โดยน า Line Bot Designer 
มาช่วยส าหรับการออกแบบหน้าจอเพื่อแสดงผลและท าให้
สามารถเชื่อมต่อผู้ใช้ กับ Line Application และใช้รูปแบบ 
JSON ท าให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้        
ไลน์บอทสามารถแจ้งเตือนกิจกรรมที่ก าลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้า 3 
วัน ให้แก่สมาชิกในไลน์บอท อีกทั้งนักศึกษายังสามารถเข้า
ตรวจสอบสถานะกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยเช่นกัน 
 5. ในขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 232 คน ทดลองใช้ระบบส าหรับการตรวจสอบและ     
แจ้งเตือนการเข้ากิจกรรมผ่านไลน์บอท โดยท าการจัดเก็บข้อมูล       
3 เดือน คือ กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2562 ซึ่งมี
กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม และมีกลุ่มเป้าหมาย แสดงดัง
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ตารางกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย 

วันที่/กิจกรรม ชั้นปี สถานที ่
จ านวน 

กลุ่มตัวอย่าง 
2 กันยายน 2562  
พิธีเปิด PSRU Game 

2 สนามกีฬา
พระองค์ด า 

50 คน 

9 กันยายน 2562 
พิธีปิด PSRU Game 

3 สนามกีฬา
พระองค์ด า 

50 คน 

9 ตุลาคม 2562 
พิ ธี อั น เ ชิ ญ ต ร า พ ร ะ
ราชลัญกจรฯ และพิธีมอบ
เข็มตรามหาวิทยาลัยฯ 

1 หอประชุม 
ศรีวชิรโชติ 

30 คน 

19 ตุลาคม 2562 
ประเพณีเดินวิ่งกาซะลอง 

1 มรพส.  
(วังจันทน์) 

30 คน 

9 พฤศจิกายน 2562 
ประเพณี ลอยกระทง 

4 
ชั้นปี 

สวนรัชมัง 
คลาภิเษก 

172 คน 
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 6. ออกแบบ แบบประเมินความพึงพอใจส าหรับการใช้
งานไลน์บอทเพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนการจัดกิจกรรมส าหรับ
นั กศึ กษา  ให้นั กศึ กษากลุ่ ม เป้ าหมาย ทั้ ง  4  ชั้ นปี  ของ             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้ากิจกรรมในช่วงที่ท าการ
จัดเก็บข้อมูลจากนั้นจึงน ามาสรุป และท าการวิเคราะห์ เพื่อวาง
แผนการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

6. ผลการวิจัย 
6.1 ศึกษาปัญหาจากการด าเนินงานของระบบเดิม 
ผู้วิจัยได้ท าการการศึกษาปัญหา ซึ่งได้ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาในระดับคณะ และท าการสืบค้น
ข้อมูล พบว่า เกิดปัญหา ดังนี้ 
 1. นักศึกษาขาดกิจกรรม 
 2. นักศึกษาเข้ากิจกรรมแต่ไม่มีรายชื่อ 
 3. ฝ่ายจัดกิจกรรมเตรียมอาหารว่าง/อาหารมากเกิน
จ านวนนักศึกษาที่เข้ากิจกรรม 
 
6.2 เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์ 
หลังจากสรุปประเด็นปัญหาได้จากข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดท า
แบบสอบถามส าหรับจัดเก็บข้อมูลถึงสาเหตุการเกิดประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 232 คน ได้ผลสรุป
รายงานเป็นประเด็น แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 สรุปแบบสอบถามสาเหตุการขาดกิจกรรม 
ล าดับ หัวข้อ ร้อยละ 

1 นักศึกษาลืมวันที่จัดกิจกรรม 39.13 
2 นักศึกษาไม่ทราบสถานที่จัดกิจกรรม 17.39 
3 นักศึกษาใหม่ หาสถานที่ไม่เจอ 21.74 
4 ติดธุระ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได ้ 13.04 
5 อื่น ๆ  8.70 

 

6.3 น าสารสนเทศที่ไดม้าก าหนดตัวแปร 
จากตารางที่ 2 สรุปผลได้ว่าสาเหตุหลักของการขาดกิจกรรม 
เป็นผลมาจากนักศึกษาลืมวันที่จัดกิจกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 39.13 จึงได้สรุปตัวแปลของสาเหตุการขาดกิจกรรมเพื่อใช้ใน
การพัฒนาระบบไลน์บอทส าหรับตรวจสอบและแจ้งเตือนการเข้า
กิจกรรมให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ ตัว
แปรหลัก คือ  นักศึกษาลืมวันที่จัดกิจกรรม ตัวแปรรองคือ 

นักศึกษาใหม่ หาสถานที่ไม่เจอ และนักศึกษาไม่ทราบสถานที่จัด
กิจกรรม 
 
6.4 พัฒนาไลน์บอทเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ผู้วิจัยพัฒนาไลน์บอทส าหรับตรวจสอบและแจ้งเตือนการเข้า
กิจกรรมให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 2 
ส่วนการท างาน คือ 
 1. การพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับจัดการข้อมูลกิจกรรม 
โดยให้ผู้ควบคุมกิจกรรมในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ผู้สร้างกิจกรรม เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล ส าหรับการน าไป
แสดงผลในไลน์บอท แสดงดังภาพที่  2 
 

 
ภาพที่ 2 เว็บไซต์ส าหรับจัดการข้อมูลกิจกรรม 

  
 จากภาพที่  2 เมื่อผู้ดูแลระบบล็อกอินเข้าระบบ 
ด าเนินการสร้างกิจกรรม โดยมีรายละเอียด คือ ปีการศึกษา วันที่
จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม หน่วยงานที่จัดกิจกรรม ประเภท
กิจกรรม สถานที่  เวลา  และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. การพัฒนาไลน์บอท  เมื่อนักศึกษาเพิ่มเพื่อนผ่าน 
QR Code ระบบจะท าการตรวจสอบจากฐานข้อมูล หากเป็น
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะแสดงข้อมูลเพื่อให้
ผู้ใช้ไลน์บอท ยืนยันสถานะ แสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แสดงข้อมูลยืนยันการระบุตัวตนในการใช้งานไลน์บอท 

 

 เมื่อมีการยืนยันตัวตนแล้ว ระบบจะแสดงเมนูการใช้
งานให้เลือก 4 เมนู ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบกิจกรรม เป็นการตรวจสอบผลการเข้า
กิจกรรม ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบกิจกรรมของตนเอง
ตลอดเวลา 4 ปี ที่ศึกษาอยู่ได้  
 2. ดูกิจกรรม แสดงแผนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดที่มีในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกิจกรรม
ที่ต้องเข้า 
 3. กิจกรรมที่ก าลังจะมาถึง แสดงรายละเอียดกิจกรรม
ที่ก าลังจะเกิดขึ้นใกล้สุด  
 4. ติดต่อ คือ ข้อมูลการติดต่อผู้ควบคุมกิจกรรมเมนู
การท างานทั้ง 4 ส่วน แสดงดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4 เมนูการท างานในระบบ 

 
 ส าหรับผู้ที่ เป็นสมาชิกในระบบไลน์แล้ว  เมื่อใกล้
ก าหนดการจัดกิจกรรม  ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ผู้
ควบคุมกิจกรรมได้ท าการบันทึกไว้เพื่อมาแจ้งเตือนกิจกรรมที่

ก าลังจะเกิดขึ้น โดยท าการแจ้งเตือนล่วงหน้า 3 วัน เพื่อให้
ผู้ใช้งานสามารถทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น แสดงดัง
ภาพที่  5 

 
ภาพที่ 5 แสดงการแจ้งเตือนกิจกรรมให้แก่นักศึกษา 

 
 จากภาพที่ 5 เป็นการแจ้งเตือนกิจกรรมที่ก าลังจะ
เกิดขึ้นให้นักศึกษาทราบ โดยแสดงรายละเอียดกิจกรรม และให้
นักศึกษากดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากผู้ควบคุม
กิจกรรมจะสามารถวางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรม และ
ควบคุมปริมาณอาหาร/อาหารว่างได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น
ออก และหากนักศึกษากดปุ่มเข้าร่วม ระบบจะแสดงข้อมูล      
ดังภาพที่ 6  

 
ภาพที่ 6 แสดงรายละเอียดการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 แต่หากนักศึกษาเลือกคลิกปุ่มไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
ระแบบจะแสดงรายละเอียด เพื่อให้นักศึกษาเลือกเหตุผลในการ
ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นจะแสดงข้อมูลเพื่อให้ติดต่อกับผู้
ควบคุมกิจกรรมภายหลังจากจบกิจกรรมแล้ว แสดงดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงรายละเอียดข้อมูลการปฏิเสธเข้ากิจกรรม 
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 และในการเข้าร่วมกิจกรรม หากนักศึกษาไม่ทราบ
สถานที่ในการจัดกิจกรรม สามารถเลือกเพื่อดูแผนที่ โดยไลน์
บอทจะตรวจสอบละติจูด และลองติจูดที่ก าหนดให้ฐานข้อมูล 
จากนั้นจะแสดงโลเคชันที่อ้างถึง มายังไลน์ของนักศึกษา และ
สามารถกดเพื่อน าทางไปยังจุดที่จัดกิจกรรมได้ ดังภาพที่ 8 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงเส้นทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรม 

 
 และจากเมนูการท างานของระบบ นักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเข้ากิจกรรมของตนเองได้ โดยเลือกกดเมนู 
ตรวจสอบการเข้ากิจกรรม ระบบจะแสดงสถานะการเข้ากิจกรรม
ของนักศึกษา แสดงดังภาพที่ 8 
 

 
ภาพที่ 8 ผลการตรวจสอบข้อมูลการเข้ากิจกรรมตนเอง 

 
6.5 ประเมินความพึงพอใจระบบ 
ผู้วิจัยได้ท าการจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึง 
เดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยรวม
ทั้งสิ้น 5 กิจกรรม  กลุ่มเป้าหมายในการประเมินคัดเลือกแบบสุ่ม 
จ านวน 232 คน โดยมีการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบ  และด้านความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
และน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับ
เกณฑ์ในตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าระดับคะแนนการประเมินความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน การแปรผล 
4.50 - 5.00 มากที่สุด 
3.50 - 4.49 มาก 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 
1.50 - 2.49 น้อย 
1.00 - 1.49 น้อยที่สุด 

ผลการประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบไลน์บอทส าหรับการแจ้งเตือนและตรวจสอบการเข้า
กิจกรรม แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจผู้ใช้งาน 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. การแปรผล 

ด้านประสิทธิภาพ    
1. ความปลอดภัยของระบบ 4.04 0.19 มาก 
2. ความถูกต้องของข้อมูล 4.15 0.36 มาก 
3. ความเร็วในการประมวลผล 3.81 0.65 มาก 
4. ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ 4.13 0.39 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.03 0.40 มาก 
ด้านความพึงพอใจ    
1. การออกแบบให้สามารถใช้งานง่าย 4.20 0.44 มาก 
2. แผนที่น าทางมีการแสดงผลถูกต้อง 4.00 0.63 มาก 
3. ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 3.81 0.59 มาก 
4. ภาษาที่ใช้สื่อสารมีความเข้าใจง่าย 4.06 0.88 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.02 0.64 มาก 

 
จากตารางที่ 4 อธิบายได้ว่า  ผลการประเมินความ    

พึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ ผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน 

พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  (�̅�= 4.03)  และการ
ประเมินด้านความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก (�̅�= 4.02) และจากผลสรุปข้างต้น ได้ข้อสรุปว่า จาก
จ านวนผู้ใช้งานที่ท าการทดลองใช้ระบบ 232 คน มีความเห็นว่า
ประสิทธิภาพการท างานของระบบอยู่ ในระดับมาก และ 
ภาพรวมการท างานของระบบอยู่ในระดับมาก 
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7. อภิปรายผลการวิจัย 
จากงานวิจัยฉบับนี้  ผู้ วิจัยได้พัฒนาไลน์บอทส าหรับการ
ตรวจสอบและแจ้งเตือนการเข้ากิจกรรม จากกลุ่มเป้าหมายที่
ท าการศึกษาข้อมูล คือ  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 
 1. เพื่อวัดประสิทธิภาพการท างานของไลน์บอทส าหรับ
การแจ้งเตือนและตรวจสอบการเข้ากิจกรรมของนักศึกษา ซึ่ง
จากผลการประเมินพบว่า เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ 
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก แต่ประเด็นที่พบปัญหา
มากที่สุด คือ ความเร็วในการประมวลผล ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ท างานของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท าให้การรับ/ส่งข้อมูลล่าช้า  
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานไลน์บอท
ส าหรับการแจ้งเตือนและตรวจสอบการเข้ากิจกรรมของนักศึกษา 
และผลจากการประเมินพบว่าเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ 
ประเด็นความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  แต่ประเด็นที่พบปัญหา
มากที่สุด คือ ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ อาจมีผลจากที่ใน
ขั้นตอนการท าแบบสอบถามผู้วิจัยไม่ได้ท าการศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลถึงสาเหตุการเกิดประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดในด้านการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไม่
ครบทุกกิจกรรมในหนึ่งปีการศึกษา ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีรูปแบบ
การจัดกิจกรรม สถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรม และระยะเวลาที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจจะสรุปแนวโน้มของกิจกรรมทั้งหมด
ไม่ได้ อีกทั้งการจัดเก็บข้อมูลการเข้ากิจกรรมยังพบปัญหาความ
ล่าช้า ดังนั้น  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการจัดเก็บข้อมูลให้
ครบถ้วนทุกกิจกรรม และอาจใช้ TESSERACT OCR ส าหรับการ
ตรวจสอบ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 
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ระบบดึงข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือจากเว็บไซต์ส าหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ 

Web Scraping The Comment of King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok from 

 Teen Only Society Website 

*รักษิต กองวงศ์1 และ พีรณัฐ  เทศทรัพย์1
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยระบบดึงข้อความคิดเห็นที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือจากเว็บไซต์ส าหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ 
เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูล
ความคิดเห็นในเว็บไซต์ส าหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะตามช่วงเวลาต่าง 
ๆ โดยข้อมูลที่เก็บจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ จากนั้นจึงน ามาสร้างคลังข้อมูลเพื่อ
ความสะดวกในการน าข้อมูลนี้ไปพัฒนาอื่น ๆ ต่อไปได้ในอนาคต
ไม่ ว่ าจะ เป็นการท าระบบวิ เคราะห์ความคิด เห็นที่ มี ต่ อ
มหาวิทยาลัยเป็นต้น งานวิจัยนี้จะเก็บข้อมูลความคิดเห็นใน
รูปแบบอัตโนมัติโดยจะพัฒนาในฝั่ง Server ที่ถูกพัฒนาด้วย 
NodeJs โดยใช้เทคนิคการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์และน าข้อมูลที่ได้
เก็บลงฐานข้อมูลเพื่อสร้างคลังข้อมูลจากนั้นจึงน ามาแสดงบนเว็บ
แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น ที่ พั ฒ น า ด้ ว ย ภ า ษ า  HTML, PHP, CSS, 
JAVASCRIPT ซึ่งระบบจะสามารถรายงานข้อมูลความคิดเห็นใน
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ผู้บริหารหรือ
บุคลากรน ามาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเบื้องต้นได้  

ค ำส ำคัญ: การดึงข้อมูล,ระบบสารสนเทศ, ข้อมูลความคิดเห็น 

ABSTRACT 
This research is a Web scraping the comment of King 
Mongkut’s university of technology north Bangkok from 
teen only society website for convenience in data 
collection . The objective of this paper is to collect data 
on teen only society website at different times and data 
collected will be related to King Mongkut's University 
of Technology North Bangkok. It will be used to build a 
data warehouse to facilitate the use of this information 
for further development in the future such as 
systematic analysis of opinions with the university etc. 
This research will collect comment data in an 
automated which will be developed on the server side 
developed with NodeJs. This research used web 
scraping technique and bringing the data collected into 
the database to create a data warehouse and then 
display it on the web application that is developed by 
HTML, PHP, CSS, JAVASCRIPT. This research reported 
the related comment of the university in order to 
support the decision making. 

Keywords: web scraping, information system, 
comment 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 25 มม.จากขอบ 
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1. บทน า
ในปัจจุบันอินเทอร์ เน็ตได้กลายเป็นช่องทางหลักในการ
ติดต่อสื่อสารของมนุษย์ ประชากร  ส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับการใช้
ชีวิตในสังคมออนไลน์ (Social Media) รูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อ
สังคมออนไลน์ กระทู้หรือเว็บบอร์ดต่าง ๆ  โดยเว็บไซต์ส าหรับ
วัยรุ่นโดยเฉพาะ เป็นเว็บไซต์ที่ก่อตัง้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  พ .ศ .
2542 โดยกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจุดมุ่งหมาย
ในการสร้างเว็บไซต์ส าหรับการพบปะพูดคุยของเพื่อนวัยเดียวกัน 
และปัจจุบันเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในหมู่เด็ก
วัยรุ่นโดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอน
ปลาย จากสถิติการใช้เว็บไซต์นี้พบว่ามีสถิติการเข้าถึงล าดับที่ 29 
จากสถิติการใช้งานของเว็บไซต์ในประเทศไทย ซึ่งเว็บดังกล่าว
เป็นบอร์ดข้อความที่ เป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของ ผู้คน โดยเฉพาะวัยรุ่น เป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูล ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจ านวนมากได้ร่วมสร้างข้อมูลหลากหลายรูปแบบ 
เช่น ข้อความ รูปภาพ ฯลฯ ท าให้มี ข้อมูลจ านวนมหาศาลบน
โลกออนไลน์ซึ่งสามารถเก็บรวบรวม คัดลอก หรือประมวลผล
ด้วย คอมพิวเตอร์ได้    

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกเล้าพระนครเหนือ 
เ ป็ น มหา วิ ท ย า ลั ยหนึ่ ง ที่ ไ ด้ เ ปิ ด ก า ร เ รี ย น ก า รสอน ใ น
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักเรียนในระดับ
มัธยม และระดับ ปวช.  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ได้มีการเข้าใช้
งานในเว็บไซต์ส าหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ เป็นจ านวนมากผ่านการ
สอบถามข้อมูล  การแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลใน
การศึกษาต่อในอนาคต  ดังนั้น  หากได้มีการจัดท าระบบดึง
ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ จากเว็บไซต์ส าหรับ
วัยรุ่นโดยเฉพาะ จะท าให้มหาวิทยาลัยฯ หรือผู้ดูแลได้รับข้อมูล
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อที่สามารถน าไป
วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อไปได้ในอนาคต 
.1 1  วัตถุประสงค์ 

1.1.1  เพื่อศึกษากระบวนการการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นจาก
เว็บไซต์เด็กดีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
1.1.2  เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
1.1.3  เพื่อลดเวลาในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

.1 2  ขอบเขต 
1.2.1  ระบบจัดท าในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่นที่สามารถดึง
ข้อมูลจากเว็บไซต์เด็กดีตามข้อความที่ก าหนดให้ได้ เช่น ก าหนด
ข้อความค าว่า มจพ. (ปัจจุบันมี 1,242 รายการ( หรือ KMUTNB  
(ปัจจุบันมี 41 รายการ(  
  1.2.2 ระบบสามารถก าหนดวันและเวลาที่จะดึงข้อมูลจาก

เว็บไซต์ส าหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ 
1.2.3 ระบบสามารถคัดกรองการดึงข้อมูลความคิดเห็นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกเล้าพระนครเหนือ
ได้ 

2.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วิโรจน อรุณมานะกุล การสร้างคลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสม 
และการสกัดหาค าเขียนผิดอักขรวิธีและค าปรากฏใหม่  [11] 
งานวิจัยนี้คือการสร้างคลังขอมูลภาษาไทยแบบสั่งสม  โดยตั้งเป้า
ที่จะรวบรวมขอมูลภาษาไทยจากแหล่ง ต่าง ๆ มาสร้ างเป็น
คลังข้อมูลขนาดใหญ่และมีการเก็บขอมูลแบบสั่งสมเรื่อยไป
เพื่อให้ได้ตัวแทนของการใช้ภาษาไทย ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  
และเมื่อมีการสั่งสมข้อมูลต่อเนื่องก็จะท าให้ได้หลักฐานทางภาษา
ที่จะไปใช้ประโยชน์ใน การศึกษาทั้งทางด้านภาษาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ที่จะหาข้อมูลต่างๆ ผ่านภาษาที่
ใช้ได้  ในงานได้มีการวิเคราะห์หาแหล่งข้อมูลในอินเทอรเน็ตที่จะ
สามารถใช้สกัดขอมูลภาษาไทยออกมาโดยอัตโนมัติ  โดย
พิจารณาถึงความนิยม ความหลากหลาย และความเป็นไปได้ใน
การสกัดข้อมูลจนได้ข้อสรุปว่าควรจะสกัดข้อมูลจากแหล่ง 
ต่อไปนี้ คือ ทวิตเตอร์  และกระดานสนทนาพันทิป ซึ่งเป็น
ตัวแทนของข้อมูลภาษาพูดแบบไม่เป็นทางการ  Bloggang ซึ่ง
เป็นตัวแทนของภาษาเขียนแบบไม่เป็นทางการ  ข้อมูลจากส านัก
ข่าว ข่าวสดและคมชัดลึก ซึ่งเป็นตัวแทนของ ภาษาเขียนที่เป็น
ทางการมากขึ้น  ซึ่ งในงานวิจัยนี้ ได้ด าเนินการเก็บข้อมูล
ภาษาไทยได้จ านวนมากกว่าที่ตั้ ง เป้าคือ 500 ล้านค า โดย
สามารถเก็บข้อมูลทวิตเตอร์ได้ประมาณ 150 ล้านค า  และข้อมูล
เว็บบอดพันทิปกว่า 1,000 ล้านค า  ส่วนข้อมูลจากส านักข่าว 
khaosod และ khomchadluek  รวบรวมได้ 16,159 บทความ  
คิดเป็นข้อมูลประมาณ 7 ล้านค า   และข้อมูลจาก Bloggang ได้
รวบรวมมา 19,636 หนา้คิดเป็นจ านวนประมาณ  16 ล้านค า 
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 ศิริพร  อ่วมมีเพียร และ สันติพงษ์ ไทยประยูร ระบบ
ติดตามการคัดลอกเนื้อหาเว็บอัตโนมัติ โดยใช้วิธีการเลือก
ข้อความส าคัญ [12] เป็นระบบป้องกันการคัดเลือกเนื้อหาโดยไม่
มีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องซึ่งส่งผลกระทบต่อเจ้าของเนื้อหาเป็น
อย่างมาก ในตัวระบบนั้นจะมีโมดูลหลัก 4 โมดูลดังนี้  

1) Web Scraping เป็นการสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์
ต่างๆโดยจะเลือกสกัดเนื้อหาที่จ าเป็นต่อระบบเท่านั้นโดยตัว
ระบบนั้นจะคัดเนื้อหาที่ไม่จ าเป็นออกไปเช่น รูปภาพ โลโก้ 
โฆษณา เป็นต้น 

2) Text Processing เป็นการจัดการข้อความให้อยู่ใน
รูปแบบที่เหมาะสม เช่น การก าจัดสัญลักษณ์พิเศษ ตัวเลข และ
การหาค าพ้องความหมาย การตัดค าที่ไม่จ าเป็น การลดรูปค า 
เป็นต้น 

3) Text Chunking เป็นการแบ่งข้อความออกเป็น
ย่อยๆ 

4) Information Text Selection ท า หน้ า ที่ เ ลื อ ก
ประโยคหรือข้อความย่อยที่ส าคัญเพื่อลดจ านวนค าสอบถามใน
การส่งคืนสู่ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลผ่านเครื่องมือสืบค้นและลด
เวลาประมวลผลในการตรวจสอบการคัดลอก 

 สุภะ จันทา และ นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร ระบบ
จ าแนกและค้นคืนข้อมูลเว็บกระทู้ข่าว ด้วยโครงข่ายประสาท
เทียมเปอร์เซ็ปตรอนแบบหลายชั้น [10] ระบบจ าแนกและค้นคืน
ข้อมูลเว็บกระทู้ข่าว โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม เปอร์เซ็ปตรอ
นแบบหลายชั้น เป็นการจ าลองการท างานเลียนแบบสมองมนุษย์
เพื่อจ าแนกกลุ่มข้อมูลและบันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นคืน
ข้อมูลโดยใช้เว็บไซต์พันทิปเป็นเป้าหมาย 

กระบวนการพัฒนาระบบ โดยการรวบรวมข้อมูลได้ใช้ 
ภาษา Javascript และ jQuery โดยใช้หลักการเขียนโปรแกรม
แบบ Recursive  

กระบวนการจ าแนกข้อมูล โดยใช้กระบวนการท า 
Machine Learning แบบมีผู้ สอน Supervised Learning ใน
การเรียนรู้ชุดข้อมูลที่ ได้จากเว็บไซต์พันทิป โมเดลที่ใช้คือ
Rapidminer เป็นเครื่องมือสร้างโมเดลโครงข่ายประสาทเทียม
เปอร์เซ็ปตรอนแบบหลายชั้น หลังจากที่ใช้โมเดลนี้ประสิทธิภาพ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบ 17-17-17-7 มีค่ า  Accuracy 
เท่ากับ 74.51 % ค่า Recall เท่ากับ 75.36%  

กระบวนการค้นคืนแบบ (VSM) เป็นการค้นคืนโดยใช้
หลักการ Vector Space Model ในการค้นคืนข้อมูล ในการสร้าง 
index ข้อมูล ได้ใช้ Apache Solr  ผลการทดสอบพบว่าค่า 
Precision เท่ากับ 86.30 % ค่า Recall เท่ากับ 75.36% ค่า MSE 
เท่ากับ 0.44 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1 Web Scraping [5] 
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า harvesting เป็นการดึงข้อมูลส่วนที่ผู้วิจัย
ต้องการจากหน้าเว็บไซต์มาเป็นข้อมูลของผู้วิจัย หากเว็บไซต์นั้น
มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้วิจัยไม่จ าเป็นต้องเข้าไป
ตามเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อดูว่ามีข้อมูลอัพเดทใหม่หรือไม่ ขณะที่
เว็บไซต์แต่ละแห่งอาจมีระยะความถี่ในการอัพเดท ไม่เท่ากัน 
บางครั้งผู้วิจัยอจะหลงลืมจนเข้าไปดูเนื้อหาอัพเดทใหม่บน
เว็บไซต์ ไม่ครบถ้วน Web Scraping จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถ
เพิ่มข้อมูลที่ท าการอัพเดทใหม่ได้ โดยไม่ต้องเข้าไปดูทุกครั้งให้
เสียเวลา เหมือนกับweb service แต่ส าหรับ web ที่ผู้ วิจัย
ต้องการข้อมูลของเค้า แต่ไม่มีบริการ service ผู้วิจัยจึงต้องท า
การ scraping 
2.2.2 Social Network [4]  
 (โซเชียล เน็ตเวิร์ค( คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือเป็นการ
บริการที่ เชื่อมโยงหลายคนเข้าไว้ด้วยกันผ่านอินเตอร์เน็ต 
ตัวอย่างของ Social Network ได้แก่ Facebook Twitter Hi5 
Blogger เป็นต้น ซึ่งเปรียบเหมือนสังคมจ าลองเสมือนจริงนั่นเอง 
และในปัจจุบันนอกจาก Social Network จะเป็นสังคมออนไลน์
แล้ว ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดซึ่งเป็นที่นิยมอีกด้วย 
2.2.3 DOM html[5] 
DOM นั้นมาจากค าว่า Document Object Model  คือการจัด
เอกสาร HTML ให้อยู่ในรูปแบบของ DOM Tree โดยนิยาม 
objects และ properties เพื่อให้โปรแกรมหรือสคริปต์ สามารถ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง , ข้อมูล และ styles ของ HTML DOM 
ผ่าน methods ได้ 
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ภาพที่ 1 โครงสร้าง dom [5] 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
งานวิจัยนี้มีการออกแบบการท างานเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และขอบเขตโดยได้น าความรู้ทางด้านการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชั่น   และการท าเว็บ Server มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา 
ระบบดึงข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือจากเว็บไซต์ส าหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ ซ่ึงมี
รูปแบบการท างานด้วยกันหลายส่วน โดยแต่ละส่วนได้มีการ
ออกแบบที่แตกต่างกันออกไป ทุกส่วนของการออกแบบจึงมี
ความส าคัญอย่างมาก เพื่อให้ งานวิจัยนี้ เสร็จสมบูรณ์  ใ ห้
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน และระบบวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจากเว็บไซต์
ส าหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับความ
สะดวกสบายในชีวิตประจ าวันมากขึ้นส าหรับการเก็บข้อมูลความ
คิดเห็นในแต่ละกระทู้ ผู้พัฒนาจะท าการสร้างอินเทอร์เน็ตบอท
ส าหรับเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ ซึ่งบอทจะท าหน้าที่อ่านข้อมูลในแต่
ละกระทู้และจัดเก็บลงฐานข้อมูลเองอัตโนมัติจากนั้น และจะท า
การแยกข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือออก 
3.2  ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาค้นคว้าและการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับงานวิจัยนี้
ได้มีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น เพื่อน ามาออกแบบ
และสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นในการแสดงข้อมูล โดยการศึกษา
ค้นคว้าในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเขียนโปรแกรมโดยใช้
ภาษา php , css  , nodejs  ซึ่งเป็นภาษาหลักในการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชั่นซึ่งจะต้องมีการฝึกเขียนให้เกิดความคุ้นเคยกับ
รูปแบบของภาษาแต่ละภาษาที่น ามาใช้  โดยขั้นตอนการศึกษา 

การเขียนเว็บแอปพลิเคชั่นนี้จะใช้เวลาค่อนข้างมาก เพราะข้อมูล
และภาษาท่ีใช้มีความซับซ้อนในการใช้งาน 
3.3  ขั้นตอนวิเคราะห์เว็บไซต์เด็กดี 
ในส่วนของขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ผู้วิจัย ต้อง
ศึกษาโครงสร้างของเว็บเพื่อที่จะเขียนโปรแกรมที่สามารถดึง
ข้อมูล และน าข้อมูลไปเก็บไว้ยังฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยจะเริ่มศึกษา Document Object Model  โครงสร้างต้นไม้
ของ HTML ของเว็บไซต์เด็กดี คือการมองส่วนหน้าเว็บไซต์เด็กดี

ให้เป็น Object และเมื่อผูว้ิจัยวิ เคราะห์โครงสร้าง Object 
เหล่านั้นได้ผู้วิจัยก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วเก็บลงในฐานข้อมูลได้ 
3.4  ขั้นตอนการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์เด็กดี     
ในขั้นตอนการดึงข้อมูลนั้น ผู้พัฒนาได้ใช้ nodejs และ แพคเกจ 
Puppteer ในเก็บข้อมูลความคิดเห็นของแต่ละกระทู้ โดยจะ
ออกมาในรูปแบบอินเทอร์เน็ตบอท ส าหรับเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
และส่งเข้าไปยังฐานข้อมูล และน าข้อมูลที่เก็บมานั้นแสดงบนเว็บ
แอปพลิเคชั่นจากภาษา php,css,html,javascript 
3.5 ขั้นตอนการคัดกรองกระทู้ 
ในขั้นตอนนี้นั้นจะเป็นการคัดกรองกระทู้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
เด็กดีเท่านั้นเพราะในบางกระทู้จะพบว่า มีกระทู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับเว็บไซต์เด็กดีอยู่บางส่วน ดังนั้นผู้วิจัยต้องมีการคัดกรองโดยใช้ 
include เป็น method ใน node js มีหน้าที่ในการตรวจสอบว่า
มี Key word ที่ต้องการอยู่ในกระทู้หรือไม่ ถ้ามีจะคืนค่าเป็น  
True ไม่มี จะเป็น False ซึ่งคีย์เวิร์ดที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ได้แก่ 
kmutnb,มจพ,พระนครเหนือ เป็นต้นในการคัดกรองกระทู ้
3.6 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
ในส่วนของการออกแบบระบบผู้วิจัยได้ออกแบบระบบโดยใช้
ห ลั ก ขอ ง  use case diagram แ สด ง ดั ง ภ า พที่  2 แ ละ มี
รายละเอียดของการด าเนินงานดังนี้ 
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ภาพที่ 2 use case ของระบบ 

3.6.1 การจัดเก็บข้อมูลจะเป็นการเก็บข้อมูลจากกระทู้
ของเว็บไซต์เด็กดีโดย Key word คือ มจพ  .และ KMUTNB ซึ่ง 
Key word นี้ สามารถเพิ่มได้อีกในอนาคต 

3.6.2 ผู้วิจัยได้ใช้ puppeteer เป็น Library ของ ภาษา 
Nodejs ที่ท าหน้าที่เปรียบเสมือนอินเทอร์เน็ตบอทในการติดตาม 
ดึงข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆจากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาจัดเก็บลงฐานข้อมูล 

3.6.3 ผู้วิจัยได้ท าการคัดกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสามารถก าหนด
ช่วงเวลาในการดึงข้อมูลได้ตามที่ผู้ใช้ระบบต้องการ หรือสามารถ
ตั้งเวลาได้อัตโนมัติ 

4. ผลการด าเนินงาน
ผลจากการด าเนินงานระบบวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจากเว็บไซต์
ส าหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะพบว่าสามารถเก็บรวบข้อมูลจากเว็บ
ส าหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะได้เป็นจ านวนมากโดยจ านวนกระทู้ได้
เก็บรวบรวมมีทั้งสิ้นจ านวน 1, 212 กระทู้ และ มีความคิดเห็น
ภายในกระทู้ทั้งหมด 3, 323 โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดกรองความ
คิดเห็นภายใต้กระบวนการดึงข้อมูลแล้ว โดยคีย์เวิร์ดในการคัด
กรองคือ “มจพ. kmutnb พระนครเหนือ” ความคิดเห็นโดย
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้สามารถแสดงบนหน้าจอเว็บแอปพลิเคชั่น

ได้อย่างถูกต้อง โดยมีตัวอย่างของหน้าจอระบบแสดงดังภาพที่ 3 
และภาพที่ 4 

ภาพที่ 3 รายการข้อมูลกระทู้ที่ดึงมาได้จากเว็บเด็กดี 

ภาพที่ 4 หน้าจอรายการความคิดเห็นในกระทูเ้ว็บเด็กดี 

5. สรุปผลการด าเนินงาน
ผลจากการด าเนินงานระบบวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจากเว็บไซต์
ส าหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะพบว่าสามารถเก็บรวบข้อมูลจากเว็บ
ส าหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะได้เป็นจ านวนมากโดยจ านวนกระทู้ได้
เก็บรวบรวมทั้งสิ้นเป็น จ านวน 1, 212 กระทู้ แ ละ ความคิดเห็นมี
ทั้งหมด 3, 323 ความคิดเห็นโดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้สามารถ
แสดงบนหน้าจอเว็บแอปพลิเคชั่นได้อย่างถูกต้อง  อย่างไรก็ตาม
โปรแกรมมีความซับซ้อนมากและมีการจัดเก็บข้อมูลจ านวนมาก 
ในอนาคตอาจจะต้องมีการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลและรองรับจ านวนข้อมูลที่มากขึ้น 

โดยผู้จัยสามารถน าข้อมูลส่วนที่ได้นี้มาต่อยอดท า 
sentiment analysis การวิเคราะห์ความคิดเห็นในอนาคต เพื่อ
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ช่วยส าหรับการตัดสินใจกับผู้บริหารต่อในการส ารวจความ
คิดเห็นบนเว็บไซต์ 
5.1 ปัญหา อุปสรรค 
5.1.1 การออกแบบหน้าจอโปรแกรมให้สะดวกและความสวยงาม
เหมาะแก่การใช้งานของผู้ใช้ 
5.1.2 การออกแบบการท างานให้มีความรวดเร็วและเหมาะสม
กับการใช้งาน โดยต้องค านึงถึงข้อมูลที่น ามาแสดงเพราะมี
จ านวนมาก 
5.2 การแก้ปัญหา 
5.2.1 ได้มีการศึกษาการออกแบบเว็บไซต์การใช้งาน CSS และ 
Javascript และ ได้น าเอา Bootstrap มาเพื่อช่วยเพิ่มความ
สวยงาม 
5.2.2 หลีกเลี่ยงการใช้  select*from table และ ใช้  select 
field_name from table เพื่ อลดปริมาณโหลด data ผ่ าน 
Network และ io ช่วยให้ Query ได้รวดเร็วย่ิงขึ้นไปอีก 
.5 3  ข้อเสนอแนะ 
.5 3 .1  ควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 

และค าแนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบอย่างละเอียด 
.5 3 .2   โปรแกรมมีความซับซ้อนมากและมีการจัดเก็บข้อมูล

จ านวนมากในอนาคตอาจจะต้องมีการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลและรองรับจ านวนข้อมูลที่
มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อวิเคราะห์ ออกแบบ และ

พัฒนาระบบจัดการวัสดุทางการแพทย์โรงพยาบาลจิตเวช

นครราชสีมาราชนครินทร์ โดยพัฒนาด้วยภาษา PHP, HTML, 

CSS และ JavaScript โดยใช้ XAMPP เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล 

การทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเจ้าหน้าที่พัสดุและ

ผู้บริหารโรงพยาบาล 

ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจัดการวัสดุทางการ

แพทย์โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ พบว่าอยู่ใน

ระดับดี (�̅� = 4.0, S.D. = 0.46) แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้น

มีความเหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

และนำเอาไปใช้งานได้จริง 

คำสำคัญ:  ระบบจัดการวัสดุ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

ABSTRACT 
This study purposed to analyze and design the medical 
material management system of Nakhon Ratchasima 
Rajanagarindra Psychiatric Hospital. The development 
applied PHP, HTML, CSS, JAVA, and JavaScript, using 
MySQL as the database manager which divided the 
operation into 2 core systems: the operation system for 
general users and the operation system for admin.  

According to the satisfaction evaluation, it was 
found that overall satisfaction is at the high level (𝑥 =

4.0, S.D=0.46). which indicates that web application for 
medical material management system of Nakhon 
Ratchasima Rajanagarindra Psychiatric Hospital is able 
to respond to the demands of users which means it is 
usable. 
 
Keyword: Material management, Decision Support 
Systems 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารมีบทบาทต่อ

ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ทำงาน การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล หรือการรับ – ส่ง

ข้อมูลระหว่างกัน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การ

ติดต่อสื ่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการ

ดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร     

 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ สังกัด

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลทางจิตเวช 

1 ใน 17 แห่ง ของประเทศไทย ที่ให้บริการกับประชาชนด้าน

สุขภาพจิตและจิตเวช โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยในแต่ละวันมี

ประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมาก ซึ ่งในการให้บริการนั้น
* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร เครื่องมือ และวัสดุทางการแพทย์จำนวน

มาก ซึ ่งจำเป็นต้องการมีการจัดการและวางแผนการใช้งาน

ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงให้มี

เพียงพอกับการใช้งานในกรณีเร่งด่วนหรือจำเป็น วัสดุทาง

การแพทย์นั้น มีความสำคัญและมีต้นทุนสูง จำเป็นต้องได้รับการ

จัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื ่อให้เกิดสารสนเทศของ

ข้อมูลอย่างสูงสุด แต่ปัจจุบันระบบจัดการวัสดุทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ยังมีการบันทึก

ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์เอกสารในโปรแกรม MS Excel  ทำให้

ยากต่อการค้นหาข้อมูล รวมถึงเกิดความล่าช้าในการตรวจสอบ

ข้อมูลและอาจจะนำไปสู่การสูญหายของข้อมูลได้ 

 ทั้งนี้ระบบจัดการวัสดุหรือครุภัณฑ์ของหน่วยงานนั้น 

ได้มีผู้ศึกษาและพัฒนาเร่ือยมา โดยในปี พ.ศ. 2555 วรรณวิภา ภู

น้ำใส.ได้ศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ 

กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสงู อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการพัสดุ

ครุภัณฑ์เพื ่อให้เกิดความสะดวกสบายในการตรวจสอบพัสดุ

ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที ่มีในโรงเรียนให้มีความถูกต้องง่ายต่อการ

ตรวจสอบและง่ายต่อการนำไปใช้งานทำให้สะดวกต่อการติดตาม

ค้นหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน[8] และในปี พ.ศ. 

2561 ราชภ ัฏ บ ุญย ิ ่งยง  ได ้ศ ึกษา ระบบจัดการคร ุภ ัณฑ์  

กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล

คร ุภ ัณฑ์ให ้ม ีความสามารถจัดเก ็บข ้อม ูลคร ุภ ัณฑ์และมี

ประส ิทธ ิภาพในการเก ็บข ้อม ูลมากข ึ ้นจ ึงนำเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่

เกิดขึ ้นและทำให้การทำงานในแผนกพัสดุของโรงพยาบาลมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น [7] 

 ทั้งนี้ระบบจัดการวัสดุครุภัณฑ์ข้างต้นนั้น จะเป็นวัสดุ

หรือครุภัณฑ์ทั่วไปในหน่วยงาน ซึ่งในการศึกษานี้จะเป็นการ

จัดการวัสดุทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

ราชนครินทร์ ซึ่งใช้เฉพาะวัสดุในทางการแพทย์ มีการจัดการวัสดุ 

จัดการการซ่อม จัดการค่าเสื่อม และแบ่งแยกประเภทต่ าง ๆ 

ออกรายงานสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร 

 ดังนั้น การพัฒนาระบบจัดการวัสดุทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์จึงมีความสำคัญ 

เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการใช้

งาน ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบข้อมูล รวมถึงสามารถนำไป

ประมวลผลเพื่อสร้างรายงานเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร ในการพิจารณางบประมาณในการจัดซื้อหรือจำหน่าย

วัสดุทางการแพทย์อย่างความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลทางจิตเวช หรือ

สถานพยาบาลอื่น ๆ ท่ีมีการใช้งานวัสดุทางการแพทย์ได้อีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการวัสดุทางการ

แพทย์โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
2.2 เพื่อพัฒนาระบบจัดการวัสดุทางการแพทย์โรงพยาบาล

จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการวัสดุทางการ

แพทย์โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาระบบจัดการวัสดุทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ มีดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนในการศึกษา 

ศึกษาตามแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบ 

 1) การวางแผน โดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาระบบระบบจัดการวัสดุทาง

การแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และ

ศึกษาความเป็นไปได้โดยวางแผนในการออกแบบและพัฒนา

ระบบ 

 2) การออกแบบ โดยการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

ออกแบบฐานข้อมูลและออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 

 3) การพัฒนา พัฒนาระบบในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน

โดยใช้ภาษา HTML, PHP, JavaScript, CSS และใช ้MySQL ใน

การจัดการฐานข้อมูล 

1064



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 4) การทดสอบและการนำไปใช้ ได ้ม ีการทดสอบและ

ประเมินการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานจากผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งาน

จริงจากโรงพยาบาล 

 

3.2 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 

ระบบงานปัจจุบันของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช

นครินทร์ ยังเป็นมีการบนัทึกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์เอกสาร ซึ่ง

มีขั้นตอนต่าง ๆ ดังภาพที่ 1 

เริ่ม

สิ้นสุด 

บันทึกลง Excel

เพิ่มข้อมูลวัสดุ

พนักงานสรุปรายงาน
ประจ าเดือน

เสนอผู้บริหารหรือส่ง

ไม่ใช่

ใช่

สรุปรายงานส าหรับผู้บริหาร

เสนอผู้บริหาร

 
ภาพที่ 1 Flowchart ระบบงานเดิม 

 

3.3 ออกแบบระบบงานใหม่ 

ระบบงานใหม่ที ่พัฒนาขึ ้นนั ้น จะมีผู ้เกี ่ยวข้องกับระบบ คือ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระบบ (Admin) โดย

สามารถจัดการข้อมูลวัสดุ ข้อมูลการซ่อม ค่าเสื่อมราคาของวัสดุ 

และผู้บริหารของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบ (User) ที่สามารถ

เรียกดูรายงานต่าง ๆ จากระบบได้ โดยสามารถแสดงเป็น Use 

Case Diagram ได้ดังภาพที่ 2 

 จากนั้นออกแบบผังงานของการทำงานของระบบใหม่ ซึ่งแบ่ง

ส่วนการทำงานของระบบออกเป็น 2 ส่วน ตามผู้ใช้ของระบบที่

กล่าวข้างต้น คือ เจ้าหน้าที่พัสดุ (Admin) และ ผู้บริหารของ

โรงพยาบาล (User)  ซ ึ ่ งแสดงด ังภาพท ี ่  3 และ ภาพที่  4 

ตามลำดับ 

ผู้บริหาร
(User)

เจ้าหน้าท่ีวัสดุ
(Admin)

                             

                   

                                      

                            

                      

                              

 

ภาพที่ 2 Use Case Diagram 

หน้าเข้าสู่ระบบ

กรอกข้อมูล
(ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน)

ตรวจสอบ 
(ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน)

ฐานข้อมูล

เข้าสู่ระบบส าเร็จ

ใช่

หน้าแรก

ไม่ ข้อมูลไม่ถูกต้อง

เพิ่มข้อมูล
(จัดการวัสด)ุ

เพิ่มข้อมูล
(จัดการซ่อม)

เพิ่มข้อมูล
(จัดการค่าเส ื่อม)

รายงานสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

สิ้นสุด 

เริ่ม

 
ภาพที่ 3 ผังระบบงานใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ (Admin) 
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เริ่ม

เข้าสู่ระบบ

ออกรายงานสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

สิ้นสุด

รายละเอียดวัสดุ

 
ภาพที่ 4 ผังระบบงานใหม่สำหรับผู้บริหาร (User) 

 

4. ผลการดําเนนิงาน 

การพัฒนาระบบระบบจัดการวัสดุทางการแพทย์โรงพยาบาลจิต
เวชนครราชสีมาราชนครินทร์ มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
4.1 ผลกาพัฒนาระบบ 
ผลการพัฒนาระบบ ได้ผลการพัฒนาดังนี้ 

1) เมื่อเข้ามาแล้ว จะพบหน้าแรกของโปรแกรม มีให้เลือก
ลงชื่อเข้าใช้กับออกรายงานให้ผู้บริหาร 

 
ภาพที่ 5 หน้าแรกของโปรแกรม 

 
 
 

 
 

2) เมื่อกดปุ่มเข้าสู่ระบบจะเข้ามาเจอหน้า Login 

 
ภาพที่ 6- หน้าจอเข้าใช้งานระบบ 

 

3) เมื่อเข้ามาแล้วจะพบหน้าหลักของระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 7- หน้าจอหลักของระบบ 
 

4) หน้าจอสำหรับจัดการข้อมูลวัสดุ โดยสามามารถเพิ่ม 
แก้ไขหรือลบข้อมูลวัสดุได้ 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอสำหรับจัดการข้อมูลรวัสดุ 
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5) หน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลวัสดุ 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลวัสดุ 
 

6) หน้าจอสำหรับค้นหารายการวัสดุ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
วัสดุสำหรับสร้างรายงาน 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอค้นหารายการวัสดุ 

 

7) เมื่อกดปุ่มออกรายจะออกรายงานวัสดุ 

 
ภาพที่ 11 หน้าออกรายงานวัสดุ 

 
8) หน้าจอจัดการการซ่อมเพื่อทำการแจ้งสถานะการซ่อม

เมื่อวัสดุชำรุด 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอจัดการการซ่อม 

 
9) หน้าจอจัดการค่าเสื่อมเพื่อจัดการค่าเสื่อมของวัสดุ 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอจัดการค่าเสื่อม 

 
10) หน้าจอออกรายงานเพื่ออกรายงานให้กับผู้บริหาร ทำ

การค้นหาข้อมูลจาก วันเดือนปี เพื่อออกรายงานในอนาคตใช้
จัดทำงบประมาณ 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอออกรายงานสำหรับผู้บริหาร 

 
4.2 ผลการประเมินระบบ 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการวัสดุทางการแพทย์
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ใช้การประเมิน
ความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน
จำนวน 12 คน ด้วย การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของระบบ ได้แก่ ความพึงพอใจด้านการ
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ออกแบบ ความพึงพอใจด้านความเสถียรภาพของระบบ และ 
ด้านความมีประโยชน์ของระบบต่อผู ้ใช้ ซึ ่งได้ผลการประเมิน
โดยรวมดังตารางท่ี  1 
 

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

ด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ย
(𝑋) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ความพึง
พอใจ 

1. ความพึงพอใจด้าน
การออกแบบ 

4.13 0.46 ดี 

2. ความพึงพอใจด้าน
การจัดเก็บข้อมูล 

4.65 0.45 ดีมาก 

3. ด้านประโยชน์ของ
ระบบต่อผู้ใช้ 

4.31 0.49 ดี 

ภาพรวม 4.00 0.46 ดี 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมมี

ค่า 4.00 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี ระดับความเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยที่เหตุผลสำคัญคือ ความพึงพอใจด้านเสถียรภาพ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านประโยชน์

ของระบบต่อผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเ บี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.49 คะแนน ระดับความเห็นอยาในระดับมาก และน้อย

ที่สุดคือ ความพึงพอใจด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
ส่วนเบี่ยงงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 คะแนน ระดับความเห็น

อยู่ในระดับมาก 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาทำให้ทราบว่าการพัฒนาระบบจัดการวัสดุ
ทางการแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  ที่
พัฒนาขึ้นสามารถใช้ได้จริง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
สามารถสร้างรายงาน เพื ่อใช้ในการพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการ
จัดการวัสดุคงคลังของโรงพยาบาล ระบบยังช่วยแสดงผล
วิเคราะห์ค่าเสื่อราคาของวัสดุทางการแพทย์ซึ่งระบบทพัฒนาโดย
ใช้ XAMPP เป็น Web Server และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล

ซึ ่งระบบพัฒนาด้วยภาษา PHP CSS HTML และ JavaScript 
โดยสรุปผลการทำงานดังนี้ 
5.1 สรุปผลการดำเนินงานและอภิปรายผล 
ผลการประเมนิคุณภาพของระบบโดยผู้ใช้ทั่วไป ได้แก่ ด้านความ
พึงพอใจด้านการออกแบบ ด ้านความพึงพอใจด ้านความ
เสถียรภาพ และด้านประโยชน์ของระบบต่อผู้ใช้ พบว่าค่าเฉเลี่ย
ความคิดเห็นในภาพรวมของการประเมิณระบบเท่ากับ 4.00 
คะแนนอยู่ในระดับดี ระดับความเห็นอยู ่ในระดับมาก โดยที่
เหตุผลสำคัญคือ ความพึงพอใจด้านเสถียรภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ของระบบต่อผู้ใช้ 
มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 
คะแนน ระดับความเห็นอยาในระดับมาก และน้อยที ่สุดคือ 
ความพึงพอใจด้านการออกแบบ ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.13 ส่วน
เบี่ยงงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 คะแนน ระดับความเห็นอยู่ใน
ระดับมาก และสามารถนำไปใช้งานได้จริง 
 
5.2 ข้อจำกัดระบบ 
 ระบบที่พัฒนาขึ ้นเหมาะสำหรับใช้งานกับวัสดุทางการ
แพทย ์ของโรงพยาบาลจ ิตเวชนครราชสีมาราชนคร ินทร์  
เนื่องจากใช้ในการศึกษาครั้งนี้ หากต้องการปรับใช้กับระบบงาน
ของวัสดุทางการแพทย์ของสถานพยาบาลอื่น ๆ จำเป็นต้องปรับ
ไขระบบเพิ่มเติม เนื่องจากจะมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานหรือ
การจัดเก็บแตกต่างกัน และระบบนี้ยังไม่รองรับการแสดงผลบน
อุปกรณ์พกพาต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์สามาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบคร้ังต่อไป 
ออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์
พกพา เพื่อให้เกิดความสะดวกและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น  
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการนักศึกษา 
Student Project Management System 

 
*สมพงษ์ อายี่กู่1, วิจติรา มนตรี2 และ ศรีนวล ฟองมณ2ี 

 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
Emails: somphong.ary@crru.ac.th, scitwijitra@yahoo.com, sc_srinual@crru.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ระบบบริหาร
จัดการโครงการนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบบริหาร
จัดการโครงการนักศึกษา ช่วยลดปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่เป็นกระดาษ และช่วยในการค้นหาข้อมูลที่มี
ความสำคัญได้ง่ายขึ้น อีกทั้งช่วยลดปัญหาเรื่องการสูญหายของ
ข้อมูล สามารถติดตามและรายงานความก้าวหน้าในแต่ละ
สัปดาห์พร้อมแจ้งเตือนไปยังนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้
ประสานงาน ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ประสานงานติดตาม
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยกระตุ้นการทำโครงการ ส่งผลให้
ทำโครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด และ 2) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ที่มีต่อระบบบริหารจัดการ

โค รงการนั กศึ กษ า โดยรวมอยู่ ใน ระดั บมาก  (x=̅ 4 .12 , 
S.D.=0.73) 
 
คำสำคัญ: โครงการ, นักศึกษา, ระบบบริหารจัดการ 
 

ABSTRACT 
This study aims to Develop Web Applications for 
Student Project Management System. The results of 
the study showed that 1) The Student Project 
Management System helps to reduce the trouble of 
collecting evidence and paper documents and helps 
to find important information more easily and 
reported progress each week, with notifications to 
students Advisors And coordinator Making advisor. And 
the coordinator continuously monitors the students. 

And help stimulate the project Resulting in the project 
being completed within the specified time limit and 2) 
The users are very satisfied to the Student Project 

Management System (x=̅4.12, S.D.=0.73) 
 
Keywords: Student, project, management system 
 

1. บทนำ 
รายวิชาโครงการนักศึกษาหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ 
เทศโนโลยีสารสนเทศ ทั้ ง 2 หลัก สูตรจะต้องทำโครงการ
นักศึกษาในชั้นปีที่ 4 ได้กำหนดให้นักศึกษาเรียนในรายวิชา
โครงการนักศึกษา โดยกระบวนการบริหารจัดการรายวิชา
โครงการนักศึกษา จะมีผู้รับผิดชอบ ในรายวิชาบริหารจัดการ
โครงการนักศึกษา ทำหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการรายวิชา
โครงการนักศึกษา และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมี 3 กลุ่ม 
คือ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบ ในการ
ประสานงานจะประสานงานผ่านทาง Facebook การทำ
โครงการของนักศึกษาจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ 1) 
นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงการตามแบบฟอร์ม A1 ตามที่สาขา
กำหนดต่อผู้ประสานงานตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ประสานงาน
จะกำหนดวันเวลาสอบหัวข้อฯพร้อมแจ้งกำหนดการสอบหัวข้อฯ 
ให้นักศึกษา และกรรมการสอบ (คณาจารย์ในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) หลังจากที่นักศึกษาสอบ
หัวข้อฯ แล้ว ผู้ประสานงานจะพิจารณาและกำหนดอาจารย์ที่
ปรึกษาให้กับแต่ละหัวข้อฯ ที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมทั้งประกาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาทำ
การปรับปรุงรายละเอียดของโครงการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)……………… 
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จากการสอบหัวข้อ ตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการที่อนุมัติ 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากนั้นนักศึกษาส่ง
รายละเอียดโครงการที่อนุมัติ ให้ผู้ประสานงาน 2) ขั้นตอนนี้จะ
เป็นการดำเนินการโครงการนักศึกษาของนักศึกษาภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ ปรึกษา โดยนักศึกษาจะต้องรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการให้อาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากนั้น
จะต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ผู้ประสานงาน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และเมื่อโครงการ
เรียบร้อย อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งคะแนนส่วนของอาจารย์ที่
ปรึกษาให้กับผู้ประสานงาน 3) สอบโครงการนักศึกษา เมื่อ
นักศึกษาทำโครงการเรียบร้อยแล้ว จะยื่นขอสอบโครงการต่อผู้
ประสานงาน ผู้ประสานงานกำหนดวันสอบโครงการ พร้อมแจ้ง
กำหนดการสอบไปยังนักศึกษา และกรรมการสอบ นักศึกษาทำ
การสอบโครงการตามกำหนดการ โดยเมื่อสอบเรียบร้อยแล้ว 
กรรมการจะทำการให้ คะแนนตามแบ บฟอร์มที่ ให้ ไป  ผู้
ประสานงานรวบรวมคะแนนจากกรรมการ แล้วทำการคำนวณ
คะแนนที่นักศึกษาจะได้จากการสอบ และเมื่อนักศึกษาส่งคู่มือ
โครงการ  
 การบริหารโครงการรายวิชาโครงการท่ีผ่านมา ปัญหาที่
พบ มีดังนี้ 
 1. การจัดเก็บหลักฐานต่างๆ จะเก็บเอกสารเป็น
กระดาษซึ่งไม่สะดวกในการค้นหาเอกสารหลักฐาน อีกทั้งทำให้
สิ้นเปลืองทรัพยากร และเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา 
 2. ในการสอบจบโครงการนักศึกษา มีปัญหาเรื่อง
ขอบเขตโครงการ เนื่องจากกรรมการลืมว่าขอบเขตโครงการที่
อนุมัติไปแล้ว อีกท้ังในระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการ ก็มีการ
ปรับขอบเขตโครงการใหม่หรือเพิ่มเติมจากที่ได้รับการอนุมัติ
หัวข้อ ดังนั้นในการสอบจบโครงการจึงไม่สามารถทราบว่า
ขอบเขตโครงการมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ จึงเกิดการให้ปรับแก้ 
และเพิ่มเติมโครงการตามที่คณะกรรมการสอบในขณะนั้น
เห็นสมควร ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส่งโครงการนักศึกษา 
 3. ผู้ประสานงานมีภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ จึง
ไม่มีเวลาตรวจสอบว่านักศึกษาคนใดไม่ได้รายงานความก้าวหน้า
ในแต่ละสัปดาห์ และอาจารย์ที่ปรึกษาก็มีภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ อีกทั้งนักศึกษาบางคนทำงานพิเศษเพื่อหารายได้ จึง
ทำให้ขาดการติดตามนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทำโครงการ
ไม่แล้วเสร็จในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน 

จากปัญหาท่ีพบในการบริหารโครงการรายวิชาโครงการที่ผ่านมา 
ผู้พัฒนาระบบจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อ ช่วยลดปัญหาใน
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นกระดาษไม่ว่าจะเป็น
รายละเอียดโครงการที่อนุมัติ เอกสารรายงานความก้าวหน้า 
และเอกสารการให้คะแนนของกรรมการ ช่วยในการค้นหาข้อมูล
ที่มีความสำคัญได้ง่ายขึ้น อีกทั้งช่วยลดปัญหาเรื่องการสูญหาย
ของข้อมูล สามารถติดตามและทราบได้ว่านักศึกษาคนใดไม่ได้
รายงานความก้าวหน้าในแต่ละสัปดาห์พร้อมแจ้งเตือนไปยัง
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ประสานงาน ทำให้อาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้ประสานงานติดตามนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
ช่วยกระตุ้นการทำโครงการ ส่งผลให้ทำโครงการแล้วเสร็จในภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียน  
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการนักศึกษา 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบบริหารจัดการ
โครงการนักศึกษา 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3.1 วงจรการพัฒนาระบบ 

วงจรการพัฒนาระบบ  (System Development life Cycle: 
SDLC) มี 7 ขั้นตอนได้แก่ 
 1) ก า ร ก ำ ห น ด ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ร ะ บ บ 
(Requirement Definition) ทำความเข้าใจปัญหา  ศึกษาความ
เป็นไปได้ และรวบรวมความต้องการและสรุปข้อกำหนดต่างๆ 
ให้ชัดเจน             
 2) ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ  ( System Analysis) 
วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เพื่อนำมาพัฒนาแนวคิดสำหรับ
ระบบใหม่ควรมีอะไรบ้างที่ระบบใหม่ต้องดำเนินการ 
 3) การออกแบบ (Design) การออกแบบที่เกี่ยวข้อง
กับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย การออกแบบ
รายงาน การออกแบบหน้าจอนำเข้าข้อมูล การออกแบบรูปแบบ
ข้อมูลที่นำเข้าและรูปแบบการรับข้อมูล การออกแบบผัง
ระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างต้นแบบและการ
ออกแบบโปรแกรม กระบวนการทำงาน 
 4) การพัฒนา (Development) นำเอาระบบที่ได้
ออกแบบไว้จากขั้นตอนออกแบบมาทบทวนเพื่อกำหนดการ
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จัดทำซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม 
และการทดสอบโปรแกรม 
 5) การทดสอบ (System Testing) เป็นการทดสอบ
ระบบก่อนที่จะนำระบบไปใช้งานจริง  ตรวจสอบการทำงานของ
ระบบงานมีข้อข้อผิดพลาดหรือไม่ และระบบทำงานตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้หรือไม ่ 
 6) การติดตั้งระบบ (System Implement) เป็นการ
เปล่ียนการทำงานจากระบบงานเดิมไปเป็นระบบงานใหม่ 
 7) ก าร บ ำ รุ ง รั ก ษ า  (Maintenance) เป็ น ก า ร
แก้ปัญหาเมื่อระบบมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการทำงาน
ของระบบงาน รวมทั้งความต้องการใหม่ๆ ของผู้ใช้ 
3.2 Visual Studio Code 

เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ ใช้ในการแก้ไขและ
ปรับแต่ งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์  ที่ เป็น  Open Source 
รอ งรับ การใช้ งานทั้ งบน  Windows, macOS และ  Linux 
สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js การ
เปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ ง ภาษา C++, C#, Java, Python, 
PHP 
3.3 PHP Hypertext Preprocessor 

ภาษาคอมพิวเตอร์ scripting language เก็บอยู่ ใน
ไฟล์ที่เรียกว่า script และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง 
โดยภาษา PHP มีลักษณะเป็น embedded script สามารถฝัง
คำสั่ง PHP ไว้ในเว็บเพจร่วมกับคำสั่ง ของ HTML และสร้างไฟล์
ที่มีนามสกุลเป็น .php ซึ่งไวยากรณ์ที่ใช้ใน PHP เป็นการนำ
รูปแบบของภาษาต่างๆ มารวมกันได้แก่ C, Perl และ Java 
3.4 jQuery 

JavaScript Library ซึ่ งถูกออกแบบมาเพื่ อให้การ
เขียน JavaScript มีความสะดวกและง่ายขึ้น เพราะการนำ 
JavaScript เอ า ไป ป ร ะ ยุ ก ต์ กั บ ง า น เว็ บ  ( Client-side 
JavaScript) นั้นเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่เข้ากัน
ขอ ง  Web Browser แ ต่ ล ะค่ าย  DOM ห รื อ  API ซึ่ งแ บ บ 
Development เหมาะสำหรับการเอาซอร์สโค้ดมาดัดแปลง
แก้ไข 
3.5 การแจ้งเตือน 
     LINE Notify คือ บริการที่ใช้สำหรับรับการแจ้งเตือนจาก
บัญชีทางการที่ให้บริการโดย LINE Notify เมื่อเชื่อมต่อ พัฒนา 
Line chatbot ด้วย php และระบบแจ้งข้อมูลจากเว็บแอป

พลิเคชันแบบอัตโนมัติ โดยดึงข้อมูลมาจากเว็บแอปพลิเคชันใน
ระบบที่มีบริการ RSS ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากการใช้ Line 
chatbot แบบ Push message มี Limit การทำระบบแจ้งเตือน
โดยใช ้Line notify สามารถใช้รวมกับ Line chatbot 
     PHPMailer  คือ บริการที่ใช้สำหรับรับการแจ้งเตือนจาก
บัญชีทางการที่ ให้บริการโดย gmail.com ทำการเชื่อมต่อ 
PHPMailer คือ Class สำหรับอำนวยความสะดวกในการส่ง
อีเมล์ ปกติ PHP จะมีฟังก์ชันสำหรับส่งอีเมล์ คือ mail() แต่มี
ปัญหาคือเมล์ที่ส่งไปนั้นจะอยู่ใน Junkmail ยากในการแก้ไข
ปัญหา การใช้ PHPMailer จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหา อีกท้ังการส่งอีเมล์โดยใช้ gmail.com จะทำได้ง่ายกว่า 
3.6 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
     การประเมินประสิทธิภาพของระบบ เป็นการวัดความพึง
พอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน
หลักๆ ได้แก่ 1) ด้านความต้องการของระบบ (Functional 
Requirement Test) คื อการประ เมิ น ระบบตรงกั บความ
ต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 2) ด้านฟังก์ชัน (Functional Test) คือ
การประเมินแต่ละระบบทำงานได้ตามกระบวนการของระบบได้
มากน้อยเพียงใด 3) ด้านการใช้งาน (Usability Test) เป็นการ
ประเมินระบบง่ายต่อการใช้งานหรือไม่ ดูไม่รกหูรกตาหรือไม่ 
สามารถสื่อความหมายให้ผู้ใช้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง และ 4) ด้าน
ความปลอดภัย (Security Test) เป็นการประเมินระบบมีมาก
น้อยเพียงใด เช่น การกำหนดรหัสผู้ใช้ การกำหนดสิทธิของผู้ใช้
ในแต่ละระดับ หรือการเข้ารหัสของข้อมูล  
 

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ
นักศึกษา โดยใช้กระบวนการ ตามวงจรการพัฒนาระบบ 
(System development Life Cycle : SDLC) 
 
 
4.1 กำหนดความต้องการของระบบ 
       1) ศึกษากระบวนการทำงานและทำความเข้าใจใน
ความต้องการต่างๆ 

2) รวบรวมขั้นตอนการกำหนดความต้องการ 
3) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ  
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4.2 วิเคราะห์ระบบ 
 นำความต้องการระบบที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวาดเป็น
แผนภาพกระแสข้อมูล ประกอบไปด้วย Context Diagram และ 
Data Flow Diagram 
4.3 ออกแบบระบบ 
      1) ออกแบบระบบการทำงาน 
 2) ออกแบบ UX/UI 
 3) ออกแบบฐานข้อมูล 
4.4 พัฒนาระบบ 
     พัฒนาเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการโครงการนักศึกษา โดยใช้
โป รแก รม  Visual Studio Code ร่ วมกั บ ภ าษ าPHP และ 
Jquery 
4.5 ทดสอบระบบ 
     หลังจากพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ทำการทดสอบ ดังนี้ ให้
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาโครงการนักศึกษาและคณาจารย์ในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทอดสอบใช้ 
และนำข้อเสนอแนะมาทำการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

5. ผลการศึกษา 
5.1 ผลการดำเนินการศึกษา 
ผลการดำเนินการศึกษาในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการนักศึกษา โดยความสามารถของระบบจะแบ่งเป็น 3 คือ 
1) นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงการเข้าระบบจะทำการแจ้งเตือนไป
ยังคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณา คณะกรรมการจะทำการ
พิจารณาหัวข้อ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ระบบทำการแจ้งเตือนไป
ยังผู้ประสานงาน จากนั้นผู้ประสานงานทำการสรุปการเสนอ
หัวข้อโครงการ ระบบทำการแจ้งผลการนำเสนอหัวข้อไปยัง
นักศึกษา จากนั้นผู้ประสานงานจะกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ระบบทำการแจ้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาไปยังนักศึกษา และแจ้ง
โครงการที่รับผิดชอบไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา 2) การส่งรายงาน
ความก้าวหน้าเริ่มจากนักศึกษารายงานความก้าวหน้าเข้าระบบ 
ระบบทำการแจ้งเตือนไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นอาจารย์ที่
ปรึกษา ให้คำแนะนำและให้คะแนนรายงานความก้าวหน้า กรณี
นักศึกษาขาดการรายงานความก้าวหน้า ระบบจะทำการแจ้ง
เตือนไปยังนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ประสานงาน เพื่อ
ติดตามนักศึกษาต่อไป 3) การสอบโครงการเร่ิมจากนักศึกษายื่น

เสนอ/สอบเข้าระบบ ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทำการอมุนัติให้สอบและระบบจะทำ
การแจ้งเตือนไปผู้ประสานงานและกำหนดวันสอบ ระบบจะทำ
การแจ้งเตือนไปยังนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้น
นักศึกษาขึ้นสอบตามกำหนดการ คณะกรรมให้คะแนนการสอบ 
แล้วผู้ประสานงานทำการสรุปผลการสอบ กรณีที่มีการปรับปรุง
โครงการผู้ประสานงานจะกำหนดอาจารย์ ReCheck ระบบ
จะแจ้งข้อมูลการ ReCheck ไปยังอาจารย์ เมื่ออาจารย์ทำการ 
ReCheck เรียบร้อยแล้วจะต้องแจ้งผลการ ReCheck กลับมาใน
ระบบ  โดยหลักการทำงานของระบบมีดังนี้ 
5.1.1 การเสนอหัวข้อโครงการ 
 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการเสนอหัวข้อโครงการ 

 

จากภาพที่ 1 นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงการเข้าระบบจะทำการ
แจ้งเตือนไปยังคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณา คณะกรรมการจะ
ทำการพิจารณาหัวข้อ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ระบบทำการแจ้ง
เตือนไปยังผู้ประสานงาน จากนั้นผู้ประสานงานทำการสรุปการ
เสนอหัวข้อโครงการ ระบบทำการแจ้งผลการนำเสนอหัวข้อไปยัง
นักศึกษา จากนั้นผู้ประสานงานจะกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ระบบทำการแจ้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาไปยังนักศึกษา และแจ้ง
โครงการท่ีรับผิดชอบไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.1.2 การรายงานความก้าวหน้า 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กระบวนการรายงานความก้าวหน้า 
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จากภาพที่ 2 นักศึกษารายงานความก้าวหน้าเข้าระบบ ระบบทำ
การแจ้งเตือนไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้คำแนะนำและให้คะแนนรายงานความก้าวหน้า กรณีนักศึกษา
ขาดการรายงานความก้าวหน้า ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยัง
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ประสานงาน เพื่อติดตาม
นักศึกษาต่อไป 
5.1.3 การสอบโครงการ 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการสอบโครงการ 
 

จากภาพที่ 3  นักศึกษายื่นเสนอ/สอบเข้าระบบ ระบบจะทำการ
แจ้งเตือนไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทำการอมุนัติ
ให้สอบและระบบจะทำการแจ้งเตือนไปผู้ประสานงานและ
กำหนดวันสอบ ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังนักศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นนักศึกษาขึ้นสอบตามกำหนดการ คณะ
กรรมให้คะแนนการสอบ แล้วผู้ประสานงานทำการสรุปผลการ
สอบ กรณีที่มีการปรับปรุงโครงการผู้ประสานงานจะกำหนด
อาจารย์ ReCheck ระบบจะแจ้งข้อมูลการ ReCheck ไปยัง
อาจารย์เมื่ออาจารย์ทำการ ReCheck เรียบร้อยแล้วจะต้องแจ้ง
ผลการ ReCheck กลับมาในระบบ 
 
5.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

ภาพที่ 4 Context Diagram 
 

 
ภาพที่ 5 Data Flow Diagram Level 1 

 

5.3 การออกแบบฐานข้อมูล 
การออกแบบฐานข้อมูล จะใช้วิธี Entity Relationship Model 
 

        
ภาพที่ 6 Entity Relationship Model 

 

5.4 ตัวอย่างหน้าจอของระบบ 
ประกอบไปด้วย ส่วนหน้าเว็บไซต์จัดการข้อมูลมีดังนี้ 
 

    
ภาพที่ 7 หน้าเสนอหัวข้อโครงการ 

จากภาพที่ 7 นักศึกษาทำการเสนอหัวข้อโครงการเข้าระบบจะ
ทำการแจ้งเตือนไปยังคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณา 
 

     
ภาพที่ 8 หน้าพิจารณาโครงการที่เสนอ 
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จากภ าพ ที่  8  เข้ ามาในระบบนั กศึ กษาเสนอโครงการ 
คณะกรรมการจะทำการพิจารณาหัวข้อ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
ระบบทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ประสานงาน จากนั้นผู้ประสานงาน
ทำการสรุปการเสนอหัวข้อโครงการ ระบบทำการแจ้งผลการ
นำเสนอหัวข้อไปยังนักศึกษา 
 

     
ภาพที่ 9 หน้ารายงานความก้าวหน้า 

 

จากภาพที่ 9 นักศึกษารายงานความก้าวหน้าเข้าระบบ ระบบทำ
การแจ้งเตือนไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้คำแนะนำและให้คะแนนรายงานความก้าวหน้า 
 

                  
ภาพที่ 10 หน้ายื่นเสนอ UX/UI และสอบจบ 

 

จากภาพที ่10 นักศึกษายื่นเสนอ/สอบเข้าระบบ ระบบจะทำการ
แจ้งเตือนไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทำการอมุนัติ
ให้สอบและระบบจะทำการแจ้งเตือนไปผู้ประสานงาน  

                 
ภาพที่ 11 หน้าจัดตารางสอบ 

 

จากภาพที่ 11 ผู้ประสานงานทำการกำหนดวันสอบ ระบบจะทำ
การแจ้งเตือนไปยังนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้น
นักศึกษาขึ้นสอบตามกำหนดการ  

               

            
ภาพที่ 12 หน้าให้คะแนนสอบ 

 

จากภาพที่ 12 คณะกรรมให้คะแนนการสอบแก่นักศึกษาที่ทำ
การสอบ  แล้วผู้ประสานงานทำการสรุปผลการสอบ 
5.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบบริหาร
จัดการโครงการนักศึกษา 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบบริหารจัดการ
โครงการนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษา จำนวน 20 คน 
และคณะกรรมการ จำนวน 10 คน โดยมีผลการศึกษาปรากฏ
ดังนี้  
5.5.1 ส่วนของนักศึกษา 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบบริหารจัดการโครงการ
นักศึกษา ในส่วนของนักศึกษา 

รายการประเมิน x ̅ S.D การ
แปลผล 

1. การเสนอหัวข้อโครงการ 
- การเสนอหัวข้อโครงการได้
สะดวกและรวดเร็ว 
- การแสดงข้อมูลโครงการที่
เสนอได้ถูกต้องและรวดเร็ว 
- ท ราบ ผลการ เสน อหั วข้ อ
โครงการได้อย่างรวดเร็ว 
- กระบวนการในการเสนอ
หัวข้อโครงการมีความเหมาะสม 

4.05 0.76 มาก 

2. การรายงานความคืบหน้า
โครงการ 

4.20 0.70 มาก 
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รายการประเมิน x ̅ S.D การ
แปลผล 

- การรายงานความคืบหน้า
โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว 
- การแสดงประวัติความคืบหน้า
มีความถูกต้องและรวดเร็ว 
- การแจ้งเตือน เมื่ อขาดการ
รายงานความคืบหน้าสะดวก
และรวดเร็ว 
- กระบวนการในการรายงาน
ความคืบหน้าโครงการมีความ
เหมาะสม 
3. การออกแบบ UX/UI 
- ขนาดและรูปแบบตัวอักษร 
อ่านง่าย สวยงาม 
- layout การจัด วางมี ความ
เหมาะสม 
- การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย 
- การเข้าถึ งระบบทำได้ ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 

4.00 0.92 มาก 

ภาพรวม 4.08 0.79 มาก 
 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ
บริหารจัดการโครงการนักศึกษา จากนักศึกษาโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x=̅4.08, S.D.=0.79) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือการรายงานความคืบหน้าโครงการ   

( x=̅4.20, S.D.=0.70) รองลงมาคือการรายงานความคืบหน้า

โครงการ ( x=̅4.05, S.D.=0.76) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำ

ที่สุดคือการออกแบบ UX/UI ( x=̅4.00, S.D.=0.92) 
5.5.2 ส่วนของคณะกรรมการ 
ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจระบบบริหารจัดการโครงการนักศึกษา 

ในส่วนของคณะกรรมการ 

รายการประเมิน x ̅ S.D การ
แปลผล 

1. การพิจารณาโครงการท่ีเสนอ 
- การแสดงข้อมูลโครงการที่

4.50 0.53 มาก 

รายการประเมิน x ̅ S.D การ
แปลผล 

เสนอได้ถูกต้องและรวดเร็ว 
- การแจ้งเตือนเมื่อมีการเสนอ
หัวข้อโคงการเข้าในระบบสะด 
- การพิจารณาโครงการเสนอ 
- กระบวนการพิจารณโครงการ
ทีเ่สนอมีความเหมาะสม 
2. การสอบ 
- การแสดงข้อมูลโครงการที่
สอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว 
- การใหค้ะแนนโครงการท่ีสอบ
ได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

4.20 0.79 มาก 

3. การออกแบบ UX/UI 
- ขนาดและรูปแบบตัวอักษร 
อ่านง่าย สวยงาม 
- layout การจัด วางมี ความ
เหมาะสม 
- การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
- ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย 
- การเข้าถึงระบบทำได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 

4.00 0.87 มาก 

ภาพรวม 4.23 0.73 มาก 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ
บริหารจัดการโครงการนักศึกษา จากคณะกรรมการโดยรวมอยู่

ในระดับมาก( x=̅4.23, S.D.=0.73) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การพิจารณาโครงการที่เสนอ 

(x=̅4 .5 0 ,S.D.=0 .5 3 ) รอ งล งม าคื อ ก ารส อ บ  (x=̅4 .2 0 , 
S.D.=0.79) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดคือการออกแบบ 

UX/UI (x=̅4.00, S.D.=0.87) 
 

6. สรุปผล 
ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการนั กศึกษา มี
ความสามารถดังนี้ 
6.1 ส่วนของเสนอหัวข้อ โครงการนักศึกษา 

- นักศึกษาเสนอหัวข้อโครงการ และระบบทำการแจ้งเตือน ไป
ยังคณะกรรมการ 
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- คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และ
ระบบทำการแจ้งเตือน ไปยังผู้ประสานงาน 
- ผู้ประสานงานสรุปการเสนอหัวข้อโครงการ และระบบทำ
การแจ้งเตือน ไปยังนักศึกษา 
- ผู้ประสานงานกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบทำการ
แจ้งเตือน ไปยังนักศึกษา และอาจารย์ 

6.2 ส่วนของติดตามความก้าวหน้าของโครงการนักศึกษา 
- นักศึกษาสามารถส่งความก้าวหน้า ระบบทำการแจ้งเตือน 
ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อนักศึกษารายงานความก้าวหน้าเข้า
ระบบ  
- อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ประสานงานสามารถดูรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมทั้งให้คะแนนความก้าวหน้ารายสัปดาห์ 
- อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำรายงานความก้าวหน้าเข้า
ระบบ 
- ระบบทำการแจ้งเตือน ไปยังนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
แ ล ะผู้ ป ระส าน งาน  เมื่ อ นั ก ศึ ก ษ าข าด ก ารราย งาน
ความก้าวหน้าในสัปดาห์ 

6.3 ส่วนของสอบโครงการนักศึกษา 
- นักศึกษายื่นเสนอสอบ และระบบทำการแจ้งเตือน ไปยัง
อาจารย์ที่ปรึกษา  
- อาจารย์ที่ปรึกษาอมุนัติการยื่นเสนอสอบ และระบบทำการ
แจ้งเตือน ไปยังนักศึกษา 
- ผู้ประสานงานกำหนดวันสอบ และระบบทำการแจ้งเตือน ไป
ยังนักศึกษา และอาจารย์ 
- คณะกรรมสามารถให้คะแนนการสอบ พร้อมดูรายละเอียด
ของโครงการประกอบการให้คะแนนได้ 
- ผู้ประสานงานสรุปผลการสอบ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
จากการที่ได้ทำการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการนักศึกษา 
ตามที่ได้พัฒนาและได้ทดสอบการทำงานของระบบบริหาร
จัดการโครงการนักศึกษาแล้วนั้น มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 7.1 ควรพัฒนาระบบแชท ที่ไว้สำหรับติดต่อสื่อสาร
ระหว่างนักศึกษาและที่ปรึกษาโครงการ 
 7.2 ควรพัฒนาระบบแจ้งเตือนทางไลน์ ให้แจ้งไป
ยังไลน์ของผู้ท่ีเก่ียวข้องเป็นรายบุคคล 
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การวิเคราะห์ความเห็นของผู้โดยสารการบินไทยโดยใช้เหมืองข้อความ 
Sentimental Analysis for Thai Airways Using Text Mining 
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บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกความคิดเห็นของผู้บริโภค
ที่มีต่อการให้บริการขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลที่
วิเคราะห์ได้ไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการทำงานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของ
เคร ื ่องจ ักร (Machine Learning)  ร ่วมก ับแพ ็คเกจ Vader 
Sentiment ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ข้อมูล
ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทย 
จำกัด (มหาชน  (ระหว่างปี  พ .ศ . 2559 ถึง พ .ศ . 2562 จำนวน 
14,245 รายการ โดยจะทำการแบ่งประเภทความคิดเห็น
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ความคิดเห็นด้านบวก (Positive) ความ
คิดเห ็นด ้านลบ (Negative) และความคิดเห ็นท ี ่ เป ็นกลาง 
(Neutral) โดยผลการทดลองพบว่า คำที ่พบมากที ่สุดใน 10 
อันดับ ได้แก่ service, food, seat, time, staff, class, crew, 
meal, cabin และ business ตามลำดับ เมื ่อพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้โดยสาร พบว่าคำที่มีความคิดเห็น
ด้านบวกมากกว่าด้านลบมีจำนวน 7 คำ ได้แก่ service, food, 
time, class, crew, meal และ cabin และมีคำท่ีมีความคิดเห็น
ด้านลบมากกว่าด้านบวกจำนวน 3 คำ ได้แก่ seat, staff และ 
business ซึ่งเป็นสิ่งที ่การบินไทยควรนำไปพิจารณาปรับปรุง
ต่อไป 
 
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ความเห็น, เหมือนข้อความ, การบินไทย, 
เวิร์ดคลาวด์, การเรียนรู้เครื่องจักร 
 

ABSTRACT 
The objective of this thesis is to classify the comment 
of customers on the organization's service for using in 

the business planning that satisfy the customers' 
requirements. The machine learning technique and 
Vader Sentiment Package were used to classify 14,245 
comments of Thai Airway's customers in four years 
between 2016 and 2019 into three classes: positive, 
negative, and natural. The experimental results shown 
that the top ten highest frequency words from 
customer's comments consisted of ‘service’, ‘food’, 
‘seat’, ‘time’, ‘staff’, ‘class’, ‘crew’, ‘meal’, ‘cabin’, 
and ‘business’, respectively. There were seven words 
(‘service’, ‘food’, ‘time’, ‘class’, ‘crew’, ‘meal’, and 
‘cabin’) that appear positively comments more 
frequently than negative comments. On the other 
hand, the three negative keywords that appear more 
often than positive comments are ‘seat’, ‘staff’, and 
‘business’. 
 
Keywords: Text mining, sentiment analysis, Machine 
Learning, Word Cloud 
 

1. บทนำ 
งานวิจัยฉบับนี ้จึงนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ความคิดเห็นบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ใช้บนข้อความของผู้ที่ใช้บริการ 
เพื่อให้สามารถติดตามและตอบสนองต่อความคิดเห็นต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็วรวมทั้งลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดย
การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องในการดำเนินงานการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยการใช้
ความสามารถของคอมพิวเตอร์จะช่วยลดปัญหาตามที่กล่าวมา

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ข้างต้นได้ ทั้งนีใ้นงานวิจัยครั้งนี้ได้มีการนำความคิดเห็นบนสังคม 
เคร ือข ่ายส ังคมออนไลน์  (tripadvisor.com) เก ี ่ยวก ับการ
ให้บริการของสายการบินไทยมาทำการวิเคราะห์ เพื่อนำมาหาว่า
จุดที่ควรปรับปรุงของบริษัทมีประเด็นใดบ้าง เพื่อการให้บริการที่
ตอบสนองตามความต้องการผู ้บริโภคได้ด ียิ ่งขึ ้น ซึ ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะนำเสนอในรูปของ กราฟแสดงค่าของความถี่
ของคำที่พบ และ เวิร์ดคลาวด์ (word cloud) 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
งานวิจัยการวิเคราะห์คำค้น ในรูปแบบเวิร์ดคลาวด์ [1] เพื่อ
สนับสนุนงานบริการสารสนเทศของห้องสมุด วิธีการวิเคราะห์
คำค้นภาษาอังกฤษที่ผู้ใช้บริการใช้ค้นหาข้อมูลบน ระบบโอแพค 
ของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2561 โดยการนำเทคนิค
การทำเหมืองข้อความ (Text mining)  มาใช้ในการ วิเคราะห์
ความถี่ของคำค้น (Keywords) และแสดงผลในรูปแบบของเวิร์ด
คลาวด์ โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้แพ็คแกจของ R โดยทำการเรียกใช้
ฟังก์ชัน tm_map จากแพ็คเกจ tm จากนั้นระบบจะดำเนินการ
ส่งข้อมูลโดยการลบตัวเลข กำจัดช่องว่าง เครื่องหมายวรรคตอน 
เปลี่ยนตัวอักษรทั้งหมดจากอักษรพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรพิมพ์เล็ก 
ลบคำที ่กำหนดออก แล้วจึงทำการวิเคราะห์ความถี่ของคำ 

ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดทำให้ทราบถึงแนวโน้มความต้องการและความสนใจ
ของผู ้ใช้บริการในการค้นหาข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด ช่วยสนับสนุนการวางแผนการจัดกิจกรรมและ การ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจของผู้ใช้บริการ 

งานวิจัยการวิเคราะห์ข้อความบน Twitter [2] ได้ทำการ
วิเคราะห์ข้อความจาก Twitter เพื่อพิจารณาว่าเป็นข้อความที่มี
ความคิดเห็นในทิศทางใด โดยผู ้ว ิจัยได้ทำการเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อความทั้งหมด และการวิเคราะห์
ข้อความที่มีข้อความแฮชแท็ก (#) และอิโมติคอน (Emoticon) 
โดยผลลัพธ์จาการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ข้อความที่มีข้อความ
แฮชแท็กและอิโมติคอนสามารถแสดงแนวโน้มความคิดเห็นของ
ข้อความได้ดีกว่าการวิเคราะห์ข้อความเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็
ตามในการวิจัยครั้งนี้ยังมีข้อจำกัดคือ งานวิจัยนี้ยังไม่สามารถทำ
การวิเคราะห์อิโมติคอนได้ทั้งหมดเนื่องจากมีจำนวนอิโมติคอนที่
ใช้ในการแสดงความรู ้สึกหลายรูปแบบ รวมถึงยังไม่สามารถ
วิเคราะห์ข้อความท่ีมีการเน้นคำหรือมีอักษรพิเศษได้ 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ว ิเคราะห์ข้อความความคิดเห็น
ความรู้สึกของผู้ใช้บริการ [3] โดยนำ อิโมติคอน การเน้นคำใน
ประโยค คำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ตัวอักษรพิเศษ เช่น 

 

 
  

 าพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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เครื่องหมายอัศเจรีย์ (?) ที่อยู่ในความคิดเห็นมาร่วมพิจารณาใน
การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้วย ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้มีการอ้างอิง
งานวิจัยอื่น ๆ ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที ่มีเพียง
ตัวอักษรเท่านั ้น เพื ่อจำแนกความคิดเห็นในด้านบวก ความ
คิดเห็นด้านลบ และความคิดเห็นที่เป็นกลาง เพื่อนำมาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ข้อความให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
งานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบการวิเคราะห์ข้อความจาก Twitter 
จำนวน 1,000 รายการ และทำการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
ข้อความที่ได้จากคอมพิวเตอร์กับผลการวิเคราะห์ข้อความที่ได้
จากมนุษย์ พบว่าระบบที่พัฒนาขึ ้นสามารถทำการวิเคราะห์
ข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผลการวิเคราะห์โดย
มนุษย์ 

ดังนั ้นผู ้วิจัยได้มีแนวความคิดที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเพื่อหาคะแนนแน้วโน้มการให้บริการ
ของสายการบินไทยว่าไปในทิศทางบวกหรือลบ ในเรื่องมากที่สุด 
โดยใช้เทคนิคของเหมืองข้อความ และวิทยาการข้อมูล โดย
นำเสนอในรูปแบบกราฟแสดงค่าของความถี่ของคำ และเวิร์ด
คลาวด์ เพื่อให้องค์กรสามารถพิจารณาเปรียบเทียบความคดิเห็น
ด้านต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงในการให้บริการ
ขององค์กร 

3. การดำเนินงานวจิัย 
ในการออกแบบงานวิจัยนี้มีขั ้นตอนโดยแสดงในรูปแบบกรอบ
แนวคิดงานวิจัย แสดงดังภาพที่ 1 ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลัก 
ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 การรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็น 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลความคิดเห็น
ของผู ้บริโภคต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทย จำกัด 
(มหาชน  (โดยรวบรวมความคิดเห็นระหว่างปี  พ .ศ . 2559 ถึง 
พ .ศ . 2562 จำนวน 14,244 รายการจากเว็บไซต์ Trip advisor 
[4] ชุดข้อมูลท่ีใช้จะเป็นข้อความภาษาอังกฤษจะประกอบไปด้วย
แอตทริบิวต์ ชื่อผู้ใช้บริการ วันที่ และ รายละเอียดของความ
คิดเห็น โดยจัดเก็บในรูปแบบไฟล์นามสกุล .CSV 
3.2 การตัดคำ  
เป็นการนำประโยคความคิดเห็นแต่ละรายการมาทำการตัดคำ 
โดยใช้เครื่องมือ Package Vader Sentiment โดยการตัดคำจะ
เร่ิมพิจารณาจากซ้ายไปขวาตามหลักการเขียนภาษา พร้อมทั้งทำ
การตัดคพที ่ไม่จำเป็นสำหรับการวิเคราะหห์ข ้อมูล  ) Stop 
Word)  เพื่อลดขนาดของข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลขั้นตอน
การตัดคำแสดงดังภาพที่ 2 
3.3 การสกัดคำ  
 การเปรียบเทียบคำที่ตัดได้จากขั้นตอนก่อนหน้ากับคำศัพท์ที่
กำหนดในแพ็คเกจ เพื ่อทำการระบุว่าคำที ่ต ัดได้นั ้นเป็นคำ
ประเภทใด เช่น คำนาม คำกริยา คำวิเศษ เป็นต้น จากนั้นจะทำ
การวิเคราะห์รูปแบบประโยคที่สมบูรณ์ เพื่อการนำไปใช้ในการ
คำนวณความคิดเห็นในขั้นตอนต่อไป 
3.4 การคำนวณคะแนนความคิดเห็น  
โดยค่าน้ำหนักของคำที่ได้นำมาวิเคราะห์ในงานวิจัยนั้นได้มาจาก 
ก า ร ใ ช้ (Package VADER text sentiment analysis) ซ ึ ่ ง ใ น 
Package นี้ได้มีการกำหนดค่าคะแนนของแต่ละคำแต่ละเงื่อนไข 
การหาค่าน้ำหนักของประโยคโดยการพิจารณาจากค่าน้ำหนัก

 
 าพที่ 2 ขั้นตอนการตัดคำจากประโยคความคิดเห็น 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลค่าคะแนนความคิดเห็นจากแต่ละประโยค 

คำ ประเภทของคำ ค่าน้ำหนักคะแนน 
very sad คำระบุปริมาณ (เชิง

ลบ) 
-0.293 

State คำที ่ไม่ม ีค่าน้ำหนัก
คะแนน 

- 

Affairs คำที ่ไม่ม ีค่าน้ำหนัก
คะแนน 

- 

? เครื่องหมายคำถาม -0.292 
ผลรวมค่าน้ำหนักคะแนน -0.585 
ผลการจำแนกความคิดเห็น Negative 

 

 
 าพที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ของคำแต่ละคำเช่น คำว่า rate, didn’t, isn’t มีค ่าน้ำหนัก
เท่ากับ - 0.74 คำว่า amazingly, completely มีค ่าน้ำหนัก
เท่ากบั 0.293 คำว่า barely, sortof มีค่าน้ำหนักเท่ากบั - 0.293 
เครื่องหมายอัศเจรีย์ มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0. 292 เครื่องหมาย
 คำถามมีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.คำที่เป็นอักษร 18ตัวพิมพ์ใหญ่ มี
ค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.คำที่มี 733ความหมายคล้ายคลึงหรืออย่าง
เดียวกัน มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0. 293หากในรูปประโยคไม่ปรากฏ
คำระบุปริมาณในประโยค ให้ค่าน้ำหนักเท่ากบั 0. 733 เป็นต้น  

หลังจากคำนวณคะแนนความคิดเห็นแต่ละความคิดเห็นของ
บริษัทสายการบินไทยทั ้งหมดจำนวน 14,245 รายการ หาก
ประโยคใดมีค่าคะแนนน้อยกว่า -1 หรือ มากกว่า 1 จะทำการ
ปรับคะแนนดังกล่าวให้อยู่ในช่วง  - 1 ถึง 1  ขั้นตอนต่อมาก็จะทำ

การจำแนกประเภทของข้อมูลคะแนนของประโยคที่ได้จากการ
คำนวณจะถูกส่งไปยังโมเดลการเปรียบเทียบคะแนนอีกครั้ง
เพื่อให้สามารถจำแนกประเภทของประโยคได้ว่าประโยคนั้นเป็น 
Positive, Neutral, Negative  
3.5 การจำแนกประเ ทของข้อมูล  
คะแนนที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.4 จะถูกนำมาพิจารณาจำแนกกลุ่ม 
ถ้าประโยคความคิดเห็นของผู้ใช้บริการมีผลคะแนนของประโยค
มากกว่า  ให้แสดงเป็น 0Positive  ถ้าคะแนนประโยคที่น้อยกว่า 
 ให้แสดงเป็น 0Negative  และถ้าคะแนนของประโยคเท่ากับ  0
ให้แสดงเป็น Neutral โดยข้อมูลในแต่ละชุดจะประกอบไปด้วย 
คอลัมน์ ความคิดเห็น ชื ่อผู ้ใช้บริการ วันที ่ และ คะแนนของ
ประโยค 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในขั ้นตอนนี ้ม ีว ัตถุประสงค์ เพื ่อพิจารณาคำที ่พบในแต่ละ
ประโยคของชุดข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ว่ามีการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นส่วนใหญ่ โดยในขั้นตอนนี้มี
การเร ียกใช ้ฟ ังก ์ช ัน เพ ื ่อทำการลบตัวเลข กำจ ัดช ่องว ่าง 
เครื่องหมายวรรคตอน เปลี่ยนตัวอักษรทั้งหมดจากอักษรพิมพ์
ใหญ่เป็นอักษรพิมพ์เล็ก ลบคำไม่สำคัญ (stop words) เช่น คำที่
ทำหน ้าท ี ่ เป ็นบ ุพบท คำส ันธาน คำสรรพนาม และคำ
ภาษาอังกฤษท่ีใช้ทั่วไป )เช่น the, a และ an) เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์
ที ่ได้จากขั ้นตอนนี้จะแสดงความถี ่ของคำที่จำแนกได้จากชุด
ข้อมูล ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังภาพที่ 3 
3.7 การแสดงผลลัพธ์โดยใช้ Histogram  

ในขั้นตอนนี้จะนำผลลัพธ์ความถี่ของคำที่วิเคราะห์ได้มาแสดงใน
ร ูปแบบ  Histogram [5] ซึ่ งหมายถ ึ ง  กราฟแท ่ งที่ แ สดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เพื่อดูการกระจายของข้อมูล 
3.8 การแสดงผลลัพธ์ เวิร์ดคลาวด ์ 
ในขั้นตอนนี้จะนำผลลัพธ์ความถี่ของคำที่วิเคราะห์ได้มาแสดงใน
รูปแบบ เวิร์ดคลาวด์ [1] คือ การจับกลุ่มคำโดยเรียงจากคำที่มี
ความถี่มากที่สุดไปหาคำที่มีความถี่น้อยที่สุด ซึ่งวิธีการนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการทำรายงานข้อความเพื่อให้สามารถพิจารณาคำที่
ถูกพบมากที่สุดได้ง่ายขึ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้มีการเรียกใช้ฟังก์ชนัใน
แพ็คเกจที่ชื ่อว่า เวิร์ดคลาวด์ และ ggplot 2 เพื่อการแสดงผล
ข้อมูลความถี่ของคำที่พบในความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ โดยการ
คำนวณในแพ็คเกจ เวิร์ดคลาวด์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
คำอธิบายสูตรใช้คิด เวิร์ดคลาวด์ 
Si : display fontsize แสดงขนาดตัวอักษร 
ƒ max : max fontsize ค่าคำตัวอักษรท้ังหมด 
ti : count  ค่าของคำตัวอักษรแต่ละคำ 
tmin : min. count ค่าสูงสุดของความถี่ข้อมูล 
tmax  : max. count ค่าต่ำสุดของความถี่ข้อมูล 
 
 

ตัวอย่างของการคำนวณเวิร์ดคลาวด์แสดงดังภาพที่ 4 โดยผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ของคำที่พบมากที่สุด จะมีการ
จัดเรียงข้อมูลตามความถี่ของคำจากมากไปน้อย โดยงานวิจัยนี้ได้
ม ีการเลือกคำที ่ม ีความถี ่ส ูงสุดอันดับ พร้อมทั ้งคำนวณหา
อัตราส่วนของคำที่พบตามประเภทของการจำแนกประโยค คือ 
Negative Positive และ Neutral 
 

4. ผลการวิจัยและการอ ิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากการให้บริการของสาย
การบ ินไทย (Thai Airways) จำนวน 14,244  รายการ ซึ่ ง
ข้อความดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เนื่องจากภาษาไทยยัง
มีความยากในการตัดคำที ่ถูกต้อง ดังนั ้นในงานวิจัยนี ้จะใช้
ข้อความภาษาอังกฤษเท่านั้น ได้มีการคำนวณคะแนนความเห็น
ด้วยโมเดล Vader Sentiment โดยผลลพัธ์ที่ได้จะแสดงข้อมูล 

ตารางที่ 2 ผลการจัดคำที่พบมากที่สุด 10 อันดับ จากผู้ใช้บริการ 

word value Positive Neutral Negative 

service 1007 54% 5% 40% 

food 810 55% 3% 42% 

seat 505 40% 6% 54% 

time 406 50% 8% 41% 

staff 374 47% 4% 49% 

class 356 48% 10% 42% 

crew 355 57% 2% 41% 

meal 319 60% 6% 35% 

cabin 252 64% 2% 35% 

business 239 40% 10% 49% 
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ผู้ใช้บริการ )User(, ความคิดเห็น )text(, วันที่แสดงความคดิเห็น 
)date(, คะแนนความเชื่อมั่น )sentiment score  (และ ผลการ
จำแนกประโยค ) sentiment result(  

 ผลการวิเคราะห์ความถี่ของข้อมูล Positive โดยมีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ คำที่ถูกพบมากที่สุดคือ service = 1007 
great = 965 food = 810 seat = 505 fliers = 420 comfort 
=419 time =406  staff =374 ตามลำดับ ซึ่งคำเหล่านี้คำที่เป็น
ความเห็นเชิงบวกของการบิน แต่คำเหล่านี้ก็สามารถอยู่ในกลุ่ม
ของความคิดเห็นเชิงลบได้เช่นกัน ดังนั ้นเราจึงต้องมาหาว่า
จำนวนความเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบมากกว่ากัน จึงจะสามารถ
สรุปได้ 

 ผลการวิเคราะห์ความถี่ของข้อมูล Neutral คำที่ถูกพบมาก
ที ่ส ุด ค ือ service = 97, seat = 81, class = 71, time = 65, 
business = 61, flies =54 ตามลำดับ และสุดท้ายคือผลการ
วิเคราะห์ความถี่ของข้อมูล Negative คำที่ถูกพบในให้บริการ
ทั ้งหมด  2,592 คือ service = 747, seat = 681, 618= 810, 
staff = 388, fliers = 367, comfort =419, time =406,  staff 
=374 ตามลำดับ โดยผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2 ผลการ
ทดลองพบว ่าคำที ่มี เปอร ์ เซ ็นต์ความคิดเห ็นในด ้านบวก 
)Positive  (มากกว ่าความคิดเห ็นในด ้านลบ ) Negative  (มี

ท ั ้ งหมด 7 คำซ ึ ่ ง ได ้แก่ service, food, time, class, crew, 
meal และ cabin คำที ่มีเปอร์เซ็นต์ความคิดเห็นในด้านลบ 
)Negative  (มากกว่าความคิดเห็นในด้านบวก ) Positive  (มี

ทั้งหมด 3 คำ ซึ่งได้แก่ seat, staff และ business ซึ่งสามารถ

แสดงผลในรูปแบบกราฟได้ดังภาพที่  5  และสามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
ของสายการบินไทย ทำให้องค์กรสามารถเห็นถึงปัญหาในการ
ให้บริการและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 
โดยปัญหาที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข คือ seat, staff และ 
business มีการวิเคราะห์ข้อมูลพบเป็นผล Negative มากกว่า 
Positive นั่นเอง 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อการให้บริการของสาย
การบินไทย ผลการวิจัยพบว่า คำที่มีเปอร์เซ็นต์ความคิดเห็นใน
ด ้ านบวก )Positive  (มากกว ่ าความค ิด เห ็นในด ้ านลบ 
)Negative  (ม ีท ั ้ งหมด 7 คำซ ึ ่งได ้แก่ service, food, time, 
class, crew, meal และ cabin คำที่มีเปอร์เซ็นต์ความคิดเห็น
ในด้านลบ )Negative  (มากกว่าความคิดเห ็นในด้านบวก 
)Positive  (มีทั้งหมด  3 คำ ซึ่งได้แก่  seat, staff และ business 
ทำให้องค์กรสามารถเห็นถึงปัญหาในการให้บริการและนำข้อมูล
ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม โดยปัญหาที่ควรได้รับ
การปร ับปร ุ งแก ้ ไข ค ือ seat, staff และ business ม ีการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบเป็นผล Negative มากกว่า Positive 

จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ายังมีข้อจำกัดคือ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลความคิดเห็นเพื่อจัดอันดับคำตามความถี่ที ่พบจะมีการ
แสดงความถี ่ของโดยไม่มีการพิจารณาถึงความหมายของคำ 

 
 

 าพที่ 4 ตัวอย่างรูปแบบ Word cloud ที่ได้จากการวิเคราะห์ 

 

 
 

 าพที่ 5 ความถี่ของคำต่างๆ ที่พบในความเห็นของผู้โดยสาร 
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ดังนั ้นคำหลายๆ ที ่มีความหมายเหมือนกัน จะถูกพิจารณา
แยกกัน เช่น food และ meal เพื่อให้ได้ความถูกต้องมากขึ้นใน
อนาคตควรมีกลไก ในการนำคำที่มีความหมายเหมือนกันมา
รวมกัน เพื่อให้ผลลัพธ์มีความถูกต้องมากขึ้น 
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   บทคัดย่อ 
โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบ
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง แผนกงาน
วางแผน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์ 
และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ โดยผู้วิจัยได้
ทำการศึกษาการทำงานของระบบเอกสารงานก่อสร้างเดิม ซึ่งพบ
ปัญหาการอนุมัติโครงการที่เสนอมีความล่าช้า การเรียกดูข้อมูล
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ มีข้อจำกัด ทำให้การปฏิบัติงานไม่
คล่องต ัว ผ ู ้ว ิจ ัยจ ึงดำเนินการพัฒนาระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขึ้นใหม่ ตามความต้องการของ
หน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น และรองรับข้อมูลที่เพิ่ม
มากขึ้น โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์และออแบบระบบด้วยวงจร
การพัฒนาระบบ (SDLC) ทั้งหมด 7 ขั้นตอน และใช้โปรแกรม
ภาษา PHP พัฒนาระบบร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ผลจากการ
นำระบบไปใช้งานพบว่า ระบบที่พัฒนาสามารถบริหารจัดการ
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับการใช้งานบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การเรียกใช้ข้อมูล โดยผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน

ของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก (𝑥̅    = 4.70, SD 
= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผลการประเมินด้านการ

ทำงานของโปรแกรม มีค่าเฉลี ่ยมากที ่ส ุด (𝑥̅    = 4.78, SD = 

0.36) และด้านทดสอบประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (𝑥̅    = 
4.55, SD = 0.74)  
 
คำสำคัญ – จัดการเอกสาร, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  
 

   ABSTRACT 
This research is aimed at both facilitating the design and 
development of an e-document management system 
and at evaluating the proficiency of said system during 
a construction project at the Planning Department of 
Phetchabun Highway District 1, Muang District, 
Phetchabun Province. The researchers studied previous 
documents from this project and found that inefficiency 
of the project approval process negatively affected the 
workforce of the aforementioned construction project. 
Thus, the researchers set out to develop an e-
document management system intended to both solve 
this problem and support the new system with 
additional information following both the 7 steps of 
analysis and the principles of circuit development 
systems design (SDLC; Software Development Life 
Circle) using a PHP language program to manage data 
based on MySQL. The results of this study revealed that 
the new system was able to manage documents 
efficiently in addition to supporting the internet system. 
The new system streamlined the project approval 
process and better served the needs of its users. 
Overall, the result of the new system was very 

satisfactory (𝑥̅    = 4.70, SD = 0.51). The considerations on 

each found that all was satisfied respectively (𝑥̅    = 4.78, 
SD = 0.36). And, effective result was significantly 

different (𝑥̅    = 4.55, SD = 0.74). 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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1. บทนำ 

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ซึ่งภาครัฐและ
เอกชนเริ ่มตระหนักและให้ความสำคัญของการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้ในหน่วยงานมากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
นำมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ สรุปผลท้ังนี้โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดำเนินงานสูงสุด  

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที ่ 1 แผนกงานวางแผน มี
ภาระหน้าที ่วางแผนพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางในความ
ร ับผ ิดชอบของแขวงทางหลวง ซ ึ ่ ง เม ื ่อได ้ร ับการจ ัดสรร
งบประมาณตามโครงการที่เสนอต่อสำนักงบประมาณ แผนกงาน
วางแผนต้องดำเนินการวางแผนใช้งบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวง โดยทั ้งน ี ้ระบบเอกสารการขอใช้
งบประมาณในการดำเนินโครงการก่อสร้างเดิม ประสบปัญหา
การอนุมัติโครงการที่เสนอมีความล่าช้า อันเนื่องมาจากบ่อยครั้ง
ที่ผู้อำนวยการแขวงฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ภายนอกหน่วยงาน  อีก
ทั้งหากอยู่ภายนอกหน่วยงานการเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้าง เช่น ความคืบหน้าและความก้าวหน้าของ
โครงการยังมีข ้อจำกัด ซึ ่งสามารถดูเอกสารได้จากภายใน
หน่วยงานเท่านั ้น ทำให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว ผู ้วิจัยจึง
ดำเนินการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ
ก่อสร้างขึ้นใหม่ ตามความต้องการของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อแก้ไข
ปัญหาข้างต้น และรองรับข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวจิยั 
2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้าง แผนกงานวางแผน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 
1 อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์  
2.2 เพ ื ่อประเม ินประส ิทธ ิภาพของระบบจ ัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง แผนกงานวางแผน แขวงทาง
หลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์ 
 
 

3.กรอบงานวิจัย  
 

 
ภาพที่ 1 กรอบการวิจัยและพัฒนา 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย  

4.1 ขอบเขตของระบบ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง โดยผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนา
ระบบให้ครอบคลุมการใช้งานของผู้ใช้ระบบ ดังนี้ 
 4.1.1 สำหรับผู้ดูแลระบบ 
   4.1.1.1  จัดการข้อมูลผู้ใช้ 
   4.1.1.2  จัดการข้อมูลลักษณะงานโครงการ 
   4.1.1.3  จัดการข้อมูลตอนทางหลวง 
   4.1.1.4   จัดการข้อมูลแผนก 
   4.1.1.5  จัดการข้อมูลประเภทผู้ใช้ 
   4.1.1.7  รายงานข้อมูลผู้ใช้ 
   4.1.1.8  รายงานข้อมูลลักษณะงานโครงการ 
   4.1.1.9  รายงานข้อมูลตอนทางหลวง 
   4.1  .1.10  รายงานข้อมูลแผนก 
 4.1  .2  เจ้าหน้าที่งานวางแผน 
   4.1 .2 .1   แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
   4.1.2.2   จัดการข้อมูลการเสนอโครงการ 
   4.1.2.3  จัดการข้อมูลการดำเนินการต่อ 

   4.1.2.4   ดูรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบจาก 
(หัวหน้า) 

   4.1.2.5   รายงานข้อมูลโครงการท้ังหมด 
 4.1.3 สำหรับหัวหน้างานวางแผน 
   4.1 .3.1  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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   4.1.3.2   สามารถตรวจสอบ /ปรับปรุงแก้ไข
โครงการท่ีถูกเสนอ 
 4.1.4 สำหรับผู้อำนวยการแขวง 
   4.1.4.1  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
   4.1.4.2  สามารถเรียกดูข้อมูลโครงการที่ผ่าน
การอนุมัติจากหัวหน้างานวางแผน 
   4.1.4.3  ข้อมูลอนุมัติโครงการที่ผ่านการ
อนุมัติจากหัวงานวางแผน 
   4.1.4.5   อนุมัติการออกรายงานอนุมัติการ
ออกรายงานโครงการ 
   4.1.4.6  รายงานข้อมูลโครงการท่ีเสร็จตาม
ปีงบประมาณ  
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บุคลากรประจำแผนกงาน
วางแผน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ 3 คน หัวหน้าแผนก 1 คน และผู้อำนวยการแขวงฯ 1 
คน รวมทั้งส้ิน 5 คน 
4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 4.3.1 ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ
ก่อสร้าง แผนกงานวางแผน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 
อำเภอเมือง 
 4.3.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง แผนกงานวางแผน แขวง
ทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 
4.4 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 4.4.1 การสร้างระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มี
ขั้นตอนดังนี ้
 

 
 ภาพที ่2  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์ 
  
 4.4.2 การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพมีขั้นตอนดังนี้ 

 
ภาพที ่3 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน
ประสิทธิภาพระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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5. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
5.1 ราชบัณฑิตยสถาน  (2556) ได้ให้ความหมายของคำว่า 
“เอกสาร” หรือ “Record” ว่า คือหนังสือที่เป็นหลักฐาน หรือ 
(กฎ) กระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วย
ตัวอักษร ตัวเลข ผังหรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ 
ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐาน แห่งความหมายนั้น [1] 
5.2 Kennedy, Schauder and Rosenthal (1991), Shepherd 
and Yeo (2003) ได้อธิบายไว้ว่า การจัดการเอกสาร (Records 
Management) เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในทุกองค์กร การ
จัดการเอกสารที่ดีมีระบบจะทำให้องค์กรสามารถปฏิบัติตาม
บทบาทภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารถือได้ว่าเป็น
หลักฐานของการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กร และสามารถ
นำไปใช้อ้างอิงได้ว ่าองค์กรมีการบริหารกิจการที ่ด ี ดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสามารถ 
ตรวจสอบได้ การจัดการเอกสารให้คงอยู ่ไม่สูญหายไปจึงมี
ความสำคัญมาก [2] [3] 
5.3 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2555) ได้อธิบายไว้ว่า วงจรการพัฒนา 
ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เป็นวงจร
ที่แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นลำดับขั้นในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

5.3.1 การกำหนดความต ้องการ (Requirement 
Definition) ในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบจะต้องค้นหาปัญหา
และศึกษาทำความเข้าใจปัญหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การทำงานในระบบงานเดิม  

5.3.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็น
การรวบรวมข้อมูลความต้องการ (Requirements) ต่าง ๆ ของ
ระบบงานปัจจุบันให้มากที่สุด และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็น
ความต้องการของระบบใหม่ด้วยการพัฒนาเป็นแบบจำลองขึ้นมา  

5.3.3 การออกแบบระบบ (System Design) เป็นการ
นำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ที่เป็นแบบจำลองเชิงตรรกะที่ได้
จากขั้นตอนการวิเคราะห์มาพัฒนาเป็นแบบจำลองเชิงกายภาพ 
โดยมุ่งเน้นว่าระบบดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดผลตามต้องการ  

5.3.4 การพัฒนาระบบ (System Development) 
เป็นขั ้นตอนการพัฒนาโปรแกรม โดยทีมงานโปรแกรมเมอร์
จะต้องพัฒนาโปรแกรมตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้ 
การเขียนชุดคำสั่งเพื่อสร้างเป็นระบบงานทางคอมพิวเตอร์ขึ้นมา 

5.3.5 การทดสอบระบบ ( System Testing) เมื่ อ
โปรแกรมได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว ยังไม่สามารถนำระบบไปใช้งานได้
ทันทีจำเป็นต้องดำเนินการทดสอบระบบก่อนที่จะนำไปใช้งาน
จริงเสมอ  

5.3.6 การติดตั ้งระบบ (System Implement) เมื่อ
ดำเนินการทดสอบระบบจนมั่นใจว่าระบบที่ได้รับการทดสอบนั้น
พร้อมที่จะนำไปติดตั้งเพื ่อใช้งานบนสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
จัดทำเอกสารคู่มือระบบ รวมถึงการฝึกอบรมผู้ใช้ 

5.6.7 การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
ทั้งนี้ข้อบกพร่องในด้านการทำงานของโปรแกรมอาจเพิ่งค้นพบ
ได้ ซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องรวมถึง กรณีที่ข้อมูลที่
จัดเก็บมีปริมาณที่มากขึ้นต้องวางแผนการรองรับเหตุการณ์นี้ด้วย 
นอกจากนี้งานบำรุงรักษายังเกี ่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม
เพิ่มเติมกรณีท่ีผู้ใช้มีความต้องการเพิ่มขึ้น [4] 

5.4 ชาญชัย ศุภอรรถกร (2554) ได้ให้ความหมายของฐานข้อมูล 

ดังนี้ กลุ่มข้อมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ 
กัน มีการจัดการความซ้ำซ้อนของข้อมูลออก และเก็บแฟ้มข้อมูล 
เหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลาง การควบคุมดูแลการใช้ฐานข้อมูลนั้นจะ
จัดการผ่านตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล (Data 
Base Management System – DBMS) [5] 
5.5 จิราพร อินตุ่น (2559) ได้ศึกษาโครงงานระบบการจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Management 
System) นี้จัดทำขึ ้นเพื ่อปรับปรุงและเพิ ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเอกสารภายในโรงเรียนมัธยมวัด หนองจอก ในด้านของ
การจัดเก็บเอกสาร โดยมีการสำเนาเอกสารเข้าสู่ ระบบการ
จัดการเอกสาร แทนการจัดเก็บเอกสารในแฟ้มเอกสาร ในตู้
เอกสาร สามารถช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร นอกจากนี้ยัง
สามารถสืบค้นเอกสารได้ในระยะเวลาที ่ เร ็วข ึ ้นผ่านระบบ
อินทราเน็ต ทำให้การบริหารจัดการเอกสารมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้นและเปน็ประโยชนสูงสุดของทางราชการ [6] 
5.6 จุฑามาศ ศรีครุฑ (2556) ได้ศึกษาระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบโปรแกรมประยุกต์ทำงานบนวินโดว์ผ่าน 
เครือข่ ายอ ินทรา เน ็ตภายในองค์ กร พัฒนาขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสืบค้นข้อมูลในรูปเอกสารภายใน
องค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการงานด้าน
เอกสารให้มีความสะดวกรวดเร็วมีประสทิธิภาพมากขึ้น และช่วย
ลดปัญหาด้านการจัดเก็บ การสูญหายของเอกสาร การสืบค้น
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ข้อมลูเอกสาร ลดปริมาณการใช้กระดาษและแฟ้มจัดเก็บเอกสาร 
[7] 
 

6. วิธีดำเนินงาน  
ในการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้าง ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 7 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. ศึกษาปัญหาและความต้องการ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
ปัญหาและความต้องการ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่แผนกงาน
วางแผนและผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เกี่ยวกับ
การทำงานของระบบเอกสารโครงการก่อสร้างเดิม พบว่าระบบ
เอกสารโครงการก่อสร้างเดิม มีปัญหาเกี ่ยวกับการอนุมัติ
โครงการที ่ เสนอมีความล่าช ้า อ ันเน ื ่องมาจากบ่อยครั ้งที่
ผู้อำนวยการแขวงฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ภายนอกหน่วยงาน อีกทั้ง
หากผู้อำนวยการปฏิบัติงานภายนอกหน่วยงาน การเรียกดูข้อมูล
ต ่างๆ เก ี ่ยวกับโครงการก่อสร ้าง เช ่น ความคืบหน้าและ
ความก้าวหน้าโครงการยังมีข้อจำกัด ซึ่งสามารถดูเอกสารได้จาก
ภายในหน่วยงานเท่านั้น ทำให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว  
 2. ทำการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาปัญหา
และความต้องการข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล 
โดยศึกษาจากรระบบเอกสารโครงการก่อสร้างเดิมและสอบถาม
ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มขึ้น และทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  2.1 การวิเคราะห์คอนเท็กซ ์ไดอะแกรม (Context 
Diagram) 
 

 
ภาพที่ 4   Context Diagram ระบบบันทึกข้อมูลการผ่าตัด 

 

  2.2 การว ิเคราะห์การไหลของข้อมูล (Data Flow 
Diagram: DFD) 

 
ภาพที ่5  DFD : Data Flow Diagram 

 

  2.3 การออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
ER Diagram 

 
ภาพที่ 6 ER-Model 

 

 3. ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยเร่ิมจากการออกแบบหน้า
ระบบของแต่ละหน้าจอการทำงานของระบบ ตลอดจนรายงาน
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และทำการออกแบบฐานข้อมูล
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 4. พัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยได้นำผลจากการวิเคราะห์และ
ออกแบบมาเขียนโปรแกรมให้ตอบสนองตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบ 
คือ โปรแกรม Sublime text 3 คือโปรแกรมที่ใช้เขียนโค้ดซึ่ง
สนับสนุนภาษาที่หลากหลาย และภาษาที่ใช้พัฒนาระบบคือ

1088



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

ภาษา PHP เป็นภาษาที่ใช้พัฒนาเว็บและระบบ จัดการฐานข้อมูล
เป็นของ MYSQL เพราะเป็นซอฟต์แวร์ฟรีทำให้ลดปัญหาด้าน
ลิขสิทธิ์ได้ 
 5. ทดสอบระบบ โดยให้บุคลากรแผนกงานวางแผนและ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน 5 
คน ทดลองใช ้ โปรแกรมท ี ่พ ัฒนาข ึ ้ นพร ้อมท ั ้ งประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมและนำผลท่ีได้มาปรับปรุงโปรแกรม 
 6. ติดตั้ง ผู้วิจัยทำการติดตั้งโปรแกรมระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง โดยทำการอัพโหลดชุดคำส่ังและ
ฐานข้อมูลของระบบ ขึ้นไปที่เครื่องแม่ข่ายของแขวงทางหลวง
เพชรบูรณ์ที ่ 1 เพื ่อติดตั ้งการใช้งานระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง 
 7. บำรุงรักษา หลังจาการใช้งานระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง จะต้องมีการดูแลตรวจสอบการ
ใช้งานของระบบตลอดเวลา เพื ่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ และรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น  
 

7. ผลการดำเนนิงาน  
ผลการดำเนินงานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ
ก่อสร้าง ผู้วิจัยจัดทำขึ้นตามขอบเขตความต้องการของผู้ใช้ 
ประกอบไปด้วยหน้าจอหลัก ๆ ในส่วนของหน้าเว็บไซต์ดังนี้ 
 

 
ภาพที ่7 หน้า Login 

 

 

ภาพที ่8 รายละเอียดโครงการ 
 

 
ภาพที ่9 เพิ่มข้อมูลความก้าวหน้าและคืบหน้า 

 

 
ภาพที่ 10 จัดการอนุมัติโครงการ 

 

 
ภาพที ่11 รายงานโครงการ 

 
8. การประเมินผล 

จากการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 
คน สามารถสรุปผลการประเมิน ประสิทธิภาพของโปรแกรมใน
แต่ละด้าน โดยกำหนดหัวขอ้ที่จะประเมินผลโดยแบ่งออกเป็น 5 
ส่วนคือ 1.ด้านความต้องการของผู้ใช้ 2.ด้านการทำงานของ
โปรแกรม 3.ด้านความง่ายตอ่การใช้งานระบบ 4.ด้านทดสอบ
ประสิทธิภาพและ 5.ด้านการรักษาความปลอดภัย โดยสามารถ
สรุป ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ตารางการหากลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น 
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ราการ N = 5 
จำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 40 40 
หญิง 60 60 

รวม 100 100 
อายุ 21 - 30 ปี 1 20 

31 - 40 ปี 1 20 
41 – 50 ปี 2 40 
51 – 60 ปี 1 20 

รวม 100 100 
 เจ้าหน้าที่งานแผน 2 40 

ผู้อำนวยการวางแผน 1 20 
หัวหน้างานวางแผน 1 20 
ผู้ดูแลระบบ 1 20 

รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าเมื่อพิจารณาเพศของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 5 คน มีผู้ตอบ แบบสอบที่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศชาย
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รวมทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 เมื่อพิจารณาอายุของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 คน 
มีผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี มากที่สุด จำนวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21-30 ปี จำนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 และ 51-60 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
รวมทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละร้อย 100 เมื่อพิจารณาวุฒิทาง
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิ
ทาง การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า มากที่สุด จำนวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
  ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

�̅� S.D แปรผล 

1.ด้านความต้องการของผู้ใช้ 4.72 0.45 ดีมาก 
2.ด้านการทำงานของโปรแกรม 4.78 0.36 ดีมาก 
3.ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.70 0.46 ดีมาก 
4.ด้านทดสอบประสิทธิภาพ 4.55 0.74 ดีมาก 
5.ด้านการรักษาความปลอดภัย 4.60 0.49 ดีมาก 

รวม 4.70 0.51 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ

ระบบที่ได้พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก (�̅�̅ = 4.70, SD. 
= 0.51) พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผลประเมินด้านทดลองการ

ทำงานของโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥̅ ̅ = 4.78, SD. = 

0.36) และด้านทดสอบประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด (�̅�̅ = 
4.55 SD. = 0.74) 

 

9. สรุปผลการดำเนินงาน  
โครงงานวิจัยระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ
ก่อสร้าง แผนกงานวางแผน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ผู้วิจัย
ได้จัดทำขึ้นตามขอบเขตความต้องการของผู้ใช้ ทำให้ระบบที่
พ ัฒนาขึ ้นสามารถตอบสนองการทำงานของผู ้ใช้ได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บข้อมูล และออกรายงานได้อย่าง
ถูกต้อง อีกทั้งตัวระบบสามารถรองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์
ได้ทุกชนิด ตั ้งแต่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ 
Smart phone และ Tablet ขนาดหน้าจอต่าง ๆ ที่มีมาตรฐาน
ขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้ใช้ระบบ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความต้องการของผู้ใช้ อยู่ ใน

ระด ับด ีมาก (𝑥̅    = 4.72 , SD. = 0.45 ) ด ้านการทำงานของ

โปรแกรม อยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅    = 4.78, SD. = 0.36) ด้านความ

ง่ายต่อการใช้งานระบบ อยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅    = 4.70, SD. = 

0.46) ด้านทดสอบประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅    = 4.55, 

SD. = 0.74) และด้านรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅    
= 4.60, SD. = 0.49) 
 ทั้งนี้พบว่า ประสิทธิภาพของระบบที่ได้พัฒนาขึ้น ใน

แต่ละด้าน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับที่ดีมาก (𝑥̅    = 4.70, S.D. = 
0.51) 
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ระบบช่วยเหลือการจำหน่ายบัตรชมการแสดงและแพ็คเกจทัวร์ออนไลน ์
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บทคัดย่อ 
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ว ระบบจำหน่ายบัตรชมการแสดง และแพ็คเกจทัวร์
ออนไลน์ก็เช่นกัน มีข้อมูลเป็นจำนวนมากและเปลี่ยนแปลงบ่อย 
การมีระบบช่วยงานผู้ดูแลระบบจึงมีความจำเป็น บทความนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบช่วยเหลือการจำหน่ายบัตรชมการ
แสดงและแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์ และประเมินความพึงพอใจการ
ใช้งานระบบ โดยระบบใช้หลักการพัฒนาระบบ SDLC ใช้
เครื่องมือ Eclipse IDE ในการพัฒนาซึ่งรองรับภาษา Java, Java 
Script และใช้ฐานข้อมูล Toad for Oracle ซึ่งระบบช่วยเหลือ
การจำหน่ายบัตรชมการแสดงและแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์ มีการ
ทำงานต่าง ๆ ดังนี้ 1.ตรวจสอบและแก้ไขสถานะการส่งข้อความ 
2.ตรวจสอบและแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ของข้อมูลการจอง 3.จัดกลุ่ม
ข้อมูลการแสดง 4.ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแพ็คเกจท่องเที่ยว 
ทำให้ผู ้ดูแลระบบและเจ้าหน้าสามารถทำงานได้สะดวกและ
รวดเร็ว มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 และทำให้
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 สรุปได้ว่า 
ผู้ประเมินทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในเกณฑ์ดี ดังนั้นระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้งาน เพื่อช่วยให้การจำหน่ายบัตรชม
การแสดงและแพ็คเกจทัวร์มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 
 
คำสำคัญ: แพ็คเกจทัวร,์ การจำหน่าย, บัตรชมการแสดง 

 
ABSTRACT 

The online dealer business is a rapidly growing 
business. Online ticket and tour package distribution 

have a lot of information and changes frequently. There 
it is necessary to have a system to help administrators. 
This article presents online ticket and tour package 
distribution assistance system and assess satisfaction 
system usage. The system was developed on SDLC. 
Tools for coding was used Eclipse IDE which support 
Java and Java Script language. Database management 
system was used Toad for Oracle. Functions of system 
such as 1. Message adjustment 2. Change telephone 
numbers of booking information 3. Group performances 
and 4. Travel package information adjustment for the 
administrator to work properly. For evaluation, 
satisfaction assessment was evaluated by two groups: 
Administrator and Customer. The administrator group 
had a mean of 4.25 and a standard deviation was 0.75. 
The customer group had a mean of 4.33 and a standard 
deviation was 0.66. It can be concluded that the user 
satisfaction in the system good level. Thus, the system 
developed in this can be used for helping administrator 
to online ticket and tour package distribution. 
 
Keywords: Tour Package, Distribution, Ticket 
 

1. บทนำ 
ในป ัจจ ุบ ันเทคโนโลย ีต ่าง ๆ ได ้ เข ้ามาเป ็นส ่วนหน ึ ่ งใน
ชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความ
สะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็นจำนวนมาก เทคโนโลยีได้เข้า
มาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิต ทำให้มีการติดต่อสื่อสารกัน

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ได้สะดวกเชื่อมโยงถึงกันทำให้มนุษย์ในโลกติดต่อรับฟังข่าวสาร
ได้ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น จึง
จำเป็นที่จะต้องมีผู้พัฒนาระบบที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น การให้บริการจำหน่ายบัตรชม
การแสดง และแพ็คเกจทัวร์ เป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ฝากขาย และลูกค้าท่ีซื้อบัตร ทำให้ระบบการทำงานเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลปริมาณมาก และเปลี ่ยนแปลงบ่อย จำเป็นต้องทำการ
แก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัยตลอดเวลา ทันต่อความต้องการ
ของลูกค้า ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบช่วยเหลือการจำหน่ายบัตรชม
การแสดงและแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์  โดยภายในระบบมีการ
ทำงานต่าง ๆ ได้แก่ ตรวจสอบและแก้ไขสถานะการส่งข้อความ 
ตรวจสอบและแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ของข้อมูลการจอง จัดกลุ่ม
ข้อมูลการแสดง ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแพ็คเกจท่องเที่ยว 
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ สามารถทำงานได้สะดวก
รวดเร็ว มีความถูกต้อง และข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาระบบช่วยเหลือการจำหน่ายบัตรชมการแสดงและ
แพ็คเกจทัวร์ออนไลน์ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้
การแสดงข้อมูลนั้นมีความน่าสนใจ ใช้งานง่าย มีการทำงานที่
สามารถนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ เพื่อจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงานได้ และต้องการให้การจัดการข้อมูลต่าง ๆ มีความ
สะดวกยิ่งขึ้น จากที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้ได้มีการใช้ทฤษฎี
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
2.1 Java 
 Java คือภาษาโปรแกรม มีร ูปแบบและข้อกำหนด
เฉพาะของภาษา เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(OOP: Object-Oriented Programming) โปรแกรมจะถูกเขียน
อยู่ภายในคลาส ซึ ่งคลาสคือที่เก็บ Method หรือฟังก์ชันการ
ทำงานในโปรแกรม 
2.2 Java Script 
 Java Script เป็นภาษา Script ที่ใช้งานบนเว็บเพจต่าง 
ๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้เว็บเพจสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ดีขึ้น 
มักใช้ JavaScript เขียนเป็นฟังก์ชันสำหรับใช้งานต่าง ๆ เช่น 
ตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล, ตรวจสอบรุ่นและชนิดของ
โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร,์ สร้างไฟล์ Cookie, สร้างลูกเล่นต่าง ๆ 
 

2.3 PL/SQL 
 PL/SQL คือ Procedure Language SQL เป็นการนำ
คำสั ่งต่าง ๆ ภาษา SQL มารวมกันเป็นโปรแกรมทำให้คำสั่ง
เหล่านั้นมีประสิทธิภาพ และทำงานได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้มากขึ้น และกว้างขวางมากขึ้น 
2.4 CSS 
 CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets เป็นภาษา
ที ่ใช้สำหรับจัดรูปแบบการแสดงผล HTML/XHTML ให้มี สี
ข้อความ พื้นหลัง ระยะห่าง เส้นขอบและอื่น ๆ ตามที่ต้องการ มี
ลักษณะในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย ได้รับการกำหนดมาตรฐานโดย W3C  
2.5 AJAX 
 AJAX (Asynchronous JavaScript) คือ เทคโนโลยีที่
รวมเอาความสามารถของ JavaScript, XML, CSS, XHTML 
เอาไว้ด้วยกัน ภาษา Java เป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมที่
ใช้งานบน Internet โดยโปรแกรมที่สร้างขึ้นด้วย Java จะผ่าน
การคอมไพล์จากเครื่องหนึ่ง และนำไป Run บนระบบใด 
2.6 jQuery 
 jQuery เป ็น  JavaScript Library ถ ูกออกแบบมา
เพื ่อให้เขียน JavaScript ง่ายขึ ้น เพื ่อประยุกต ์ก ับงานเว็บ 
(Client-Side JavaScript) ที่มีความยุ่งยาก, ความไม่เข้ากันของ
เว็บเบราว์เซอร์แต่ละค่าย, DOM API เป็นต้น โดยฟังก์ชันและ
ออบเจกต์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็นจะถูกจัดไว้ในรูปของ Library  
2.7 JSP 
 JSP คือ JSP (Java Server Pages) Script Language ที่
ทำงานบนเครื่อง Server เช่นเดียวกับ Perl, Php Asp หรือ Cold 
Fusion เป็นต้น โดยมีโครงสร้างภาษาแบบ JAVA หรือเป็น JAVA 
ประเภทหนึ่ง แต่มาเขียนให้อยู่ในรูปของ HTML แต่ผลสุดท้ายเมื่อ
จะใช้งานจริง ๆ ตัว File JSP จะถูกแปลงให้เป็น File ของ JAVA 
2.8 แนวคิดแบบ MVC 
 MVC คือ สถาป ัตยกรรมซอฟต์แวร ์ชน ิดหนึ ่ง ซึ่ ง
ปัจจุบันมี Frameworks สำหรับสร้าง Web จำนวนมาก แต่
เกือบทั้งหมดมีโครงสร้างแบบ MVC ซึ่งแต่ละระบบจะถูกแบ่ง
ส่วนออกเป็นสามส่วน คือ Controller เป็นส่วนที่ติดต่อการ
ทำงานระหว่างผู ้ใช้และโปรแกรม, Model เป็นงานด้านการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล มีผลกับฐานข้อมูล และ View
เป็นส่วนที่ต้องแสดงผลผ่าน Web Browser 
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3. วิธีดำเนินการวจิัย 
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล คือ ศึกษารวบรวมข้อมูล
สำหรับนำมาพัฒนาระบบ ดังนี้ 

1. ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น และรวบรวมความต้องการ
ของผู้ใช้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหา 

2. ศึกษาเครื ่องมือที ่ใช้สำหรับการพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันด้วยการใช้ Eclipse IDE 

3. ศึกษาภาษาที่ใช้สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
คือ JSP, Java, Java Script, HTML, jQuery, Ajax, PL/SQL 
3.2 Get Requirement คือ การศึกษาและทำความเข้าใจความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยจากการสอบถามถึงปัญหาที่
เ ก ิ ดข ึ ้ นภายในระบบงานของ  และศ ึกษาจากเอกสาร 
Requirement ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุความต้องการของระบบ มี
การอธิบายคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของระบบ  
3.3 ออกแบบ Use Case Diagram ของระบบสนับสนุนการขาย
บัตรชมการแสดง มีองค์ประกอบดังนี้ 
1. Actor ประกอบด้วย 
 - ผู้ดูแลระบบ 
 - ลูกค้า 
2. Use Case ประกอบด้วย 
 - เข้าสู่ระบบ  
 - ปรับสถานะการส่งข้อความ 
 - เปล่ียนเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลการจอง 
 - จัดการจัดกลุ่มการแสดง 
 - จัดการปรับข้อมูลแพ็คเกจท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 Use Case Diagram 

3.4 การเขียนโปรแกรม (Coding) การเขียนโปรแกรม เพื่อสร้าง
ระบบนำส่วนที่ได้ออกแบบไว้มาพัฒนาระบบ โดยใช้เครื่องมือที่
ช่วยในการพัฒนาระบบ Eclipse IDE จัดการฐานข้อมูลผ่าน 
Toad for Oracle 
3.5 ทดสอบระบบ User Testing เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงาน
ถูกต้อง เป็นไปตามการวางแผนก่อนการดำเนินการ 
3.6 นำระบบขึ้น Server เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
หรือเจ้าหน้าท่ีสามารถใช้งานได้ 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนาระบบช่วยเหลือการจำหน่ายบัตรชมการแสดง
และแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 2 หน้าปรับปรุงข้อมูลแพ็คเกจท่องเท่ียว 
 

ภาพที่ 3 หน้าจัดกลุ่มการแสดง แนะนำและนิยม 
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4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ 
ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ประเม ินความพ ึงพอใจของระบบโดยการสร ้าง
แบบสอบถามประเมิน โดยแบ่งผู้ประเมิน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานระบบ 3 ด้าน ได้ผลการ
ประเมิน ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบของผู้ใช้งาน 

 
สรุปผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน ผู้ใช้งานประกอบด้วยผู้ดูแลระบบ
และเจ้าหน้าที ่ สรุปได้ว ่า  การพัฒนาระบบช่วยเหลือการ
จำหน่ายบัตรชมการแสดงและแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์ อยู่ในระดับ
ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบของลูกค้า 
 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจระบบของลูกค้า 3 ด้าน สรุป
ได้ว่า การพัฒนาระบบช่วยเหลือการจำหน่ายบัตรชมการแสดง
และแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 

 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจระบบโดยผู้ดูแลระบบและลูกค้า 
สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ดังนี้  
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบช่วยเหลือการจำหน่ายบัตรชมการ
แสดงและแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการขาย การแสดงต่าง ๆ เช่น บัตรชม
ฟุตบอล บัตรงานวิ ่ง หรือบัตรคอนเสิร์ต แพ็คเกจทัวร์ และ
สามารถจัดการเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์หลักได้ ตั้งแต่เข้าสู่ระบบ
จนออกจากระบบ ซึ่งการพัฒนาระบบมีการรวบรวมเมนูต่าง ๆ 
ที ่มาจากปัญหาของส่วนต่าง ๆ ไว้ด ้วยกัน ได้แก่ การปรับ
สถานะการส่งข้อความ การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลการจอง 
การจัดกลุ่มการแสดง และเมนูปรับข้อมูลแพ็คเกจท่องเที่ยว ทำ
ให้ผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าหน้าที ่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือ Eclipse IDE ในการเขียน
โปรแกรมรองรับภาษา Java, Java Script และใช้งาน Database 
จากเครื่องมือ Toad for Oracle ระบบช่วยเหลือกการจำหน่าย
บัตรชมการแสดง ทำให้ประหยัดเวลา ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล 
ลดการทำงานของผู้ด ูแลระบบและเจ้าหน้าที่  และทำให้การ
ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5.2 การอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบช่วยเหลือการจำหน่าย
บัตรชมการแสดงและแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์ ผู ้วิจัยได้ค้นพบ
ประเด็นที่มีความสอดคล้องกันกับวิจัยของ รัฐพล สังคะสุข และ
คณะ (2560) ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย
สินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางการค้าได้ตลอด 
24 ชั่วโมง ขายสินค้าได้ทั่วโลก ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ ประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการประชาสัมพันธ์ ทำงานแทนพนักงาน
ขาย เพิ ่มประสิทธิภาพการขาย มีสินค้าให้เลือกทำให้ไม่ต้อง
เสียเวลาในการเดินทาง 

รูปที่ 4 หน้าปรับสถานะการส่งข้อความ 
 

ภาพที่ 5 หน้าเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลการจอง 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ

การแจ้งเตือนการรับประทานยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้ง
เตือนการรับประทานยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือน
การรับประทานยาบนระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์ ในการ
ทดลองนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ จำนวน 5  คน 
และผู ้ใช ้ท ั ่วไป จำนวน 25 คน เครื ่องมือที ่ใช ้ในการว ิจัย
ประกอบด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพและแบบสอบถามความ
พึงพอใจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพใน

ภาพรวมพบว่า ผู ้ใช้งานมีความพึงพอใจมากที่สุด  )�̅�= 4.44, 

S.D. = 0.71) กล่าวคือ ด้านเนื้อหามากที่สุด (�̅�= 4.50, S.D. = 

0.72) รองลงมาคือ ด้านการออกแบบ )�̅�= 4.50, S.D. = 0.72) 

และ ด้านการใช้งาน )�̅�= 4.25, S.D. = 0.83) ตามลำดับ ในส่วน
ของผลการศึกษาความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด )�̅�= 4.51, S.D. = 0.68) เมื ่อพิจารณาผลการ
ประเมินเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจมากที ่ส ุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี ้ ด้าน

เนื ้อหา )�̅�  = 4.57, S.D. = 0.60) ด้านการใช้งาน )�̅�  = 4.48, 

S.D. = 0.72) ด้านการออกแบบ )�̅�= 4.48, S.D. = 0.73) สรุป
ได้ว่า แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพและผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด 

คําสําคัญ: ยา, แจ้งเตือน, แอปพลิเคชัน 
 

ABSTRACT 
The purposes of the special project are to 1) 

development an drug reminder application on Android 
operating system 2) assessment performance of an drug 
reminder application on Android operating system 3) 
study user satisfaction an drug reminder application on 
Android operating system. There are 2 samples which 
are 5 elderlies and 25 adults. The research tools are 
efficiency measurement questionnaire and user 
satisfaction questionnaire. The statistics of research are 
mean and standard deviation. The overall of efficiency 
measurement results show that users were the most 

satisfied ) �̅�= 4.4 4 , S.D. = 0.7 1 )  which are application 

contents )�̅�= 4.50, S.D. = 0.72), then application design 

) �̅�= 4.50 , S.D. = 0.72 ) , and application use ) �̅�= 4.25 , 
S.D. = 0.83), respectively. Moreover, the results of users’ 

satisfaction display that the overall is high level ) �̅� 
=4.51, S.D. = 0.6). The assessments in each aspect show 

that application contents ) �̅� = 4.57, S.D. = 0.60) , 

application use )�̅�  = 4.48, S.D. = 0.72), and application 

design )�̅�= 4.48, S.D. = 0.73), respectively. To conclude, 

* ผู้ประสานงานหลัก (ชูตวิรรณ บุญอาชาทอง)  
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application is high level of efficiency and users’ 
satisfaction. 
 
Keywords: Drug, Reminder, Application 

 

1. บทนำ 
การรับประทานยาดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญในชีวิต แต่
ความไม่ธรรมดานั้นคือ หลายคนยังมีความเข้าใจ หรือมีพฤติกรรม
การรับประทานยาที่ไม่ถูกต้อง และปัญหานี้จะกลายเป็นเรื่องน่า
ห่วงมากขึ ้น เมื ่อคนๆนั ้นมีโรคประจำตัวและต้องอยู ่กับการ

รับประทานยาไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุ [1] 
การรับประทานยาของผู้สูงอายุนั้นค่อนข้างน่าเปน็ห่วง

กว่าวัยอื่น ๆ เนื่องจากอายุที ่มากขึ้น การทำงานของร่างกาย  
ก็เสื่อมถอยตามลงไปด้วย ทำให้เกิดอุปสรรคในการรับประทาน
ยาที่ถูกวิธี เช่น ความจำไม่ค่อยดี ลืมรับประทานยา รับประทาน
ยาผิด รับประทานยาเกินขนาด เป็นต้น แต่ที่สำคัญสุดคือถ้ายา
ระบุมาว่า รับประทานก่อนอาหาร ต้องรับประทานก่อนอาหาร
จริง เพราะช่วงนั้นร่างกายจะไม่มีการหลั่งกรดออกมาย่อยอาหาร 
ช่วงนั้นยาจะออกฤทธิ์ได้ดี ถ้ามีน้ำย่อยหลั่งออกมาแล้วยานั้นก็จะ
ดูดซึมไม่ดี [2] PHARTRILLION Co., Ltd, 2018) จึงกล่าวได้ว่า 
การรับประทานยาตรงเวลาเป็นสิ ่งจำเป็นที ่ทำให้เกิดผลดีต่อ
ร่างกาย 

แอปพลิเคชันการรับประทานยาสำหรับผู้สูงอายุและ 
ผู้ท่ีมีโรคประจำตัวนั้นทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและช่วย
แก้ปัญหาด้านการรับประทานยาที่ไม่ตรงเวลา ที่เกิดขึ้นตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน แอปพลิเคชันนี้จึงมีประโยชน์และทำให้การ
รับประทานยาของผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวมีความสะดวก
และสม่ำเสมอ ทั้งนี้การรับประทานยาให้ตรงเวลาของผู้ป่วยมี
ความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและ
ได้รับยาตามที่แพทย์สั่งแล้ว ผู้ป่วยยังต้องรับประทานยาให้ตรง

เวลาตามที่กำหนดเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น [3] 
ดังนั ้นงานวิจัยนี ้จ ึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา 

แอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือนการรับประทานยาสำหรับ
ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องการใช้ยาเป็นประจำเพื่อให้
ความรู้ข้อมูลเก่ียวกับยารวมถึงเวชภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวก

แก่ผู ้ใช้สำหรับการรับประทานยาให้ถูกต้องตามคำสั ่งแพทย์ 
เพื่อให้การรักษาของแพทย์นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือนการ

รับประทานยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
2.2 เพ ื ่อประเมินประสิทธ ิภาพของแอปพลิเคชัน

สำหรับการแจ้งเตือนการรับประทานยาบนระบบปฏิบัต ิการ 
แอนดรอยด์  

2.3 เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้แอปพลิเคชัน
สำหรับการแจ้งเตือนการรับประทานยาบนระบบปฏิบัต ิการ 
แอนดรอยด์ 
 

3. วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลของแอป
พลิเคชันช่วยแจ้งเต ือนในการรับประทานยาโดยผ่านการ
พิจารณาการทำวิจัยจากคณะอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่ ผู้สูงอายุ จำนวน 
5 คน และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
3.1. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

จากการศึกษาความต้องการรูปแบบการทำงานของ
ระบบ พบว่าผู้ใช้งานมีความต้องการระบบที่มีความเรียบง่าย 
เข้าถึงง่าย ซึ่งนำเสนอในรูปแบบผังงาน (Flowchart) ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แผนผังการทำงานของระบบการเตือนการรับประทานยา 

 

จากภาพที ่ 1 การทำงานของระบบการแจ้งเตือนจะ
เริ่มต้นจาก การที่ระบบมีฐานข้อมูลของผู้ใช้เกี่ยวกับเวลาในการ
แจ้งเตือนและยา เมื่อถึงเวลาในการรับประทานยา ระบบจะส่ง
สัญญานเตือน ถ้าผู้ใช้มีการรับประทานยาระบบจะหักจำนวนยา
ตามที่ผู้ใช้ได้ตั้งไว้ และจะหักจำนวนยาไปเรื่อย ๆ จนจำนวนเม็ด
ในฐานข้อมูลเหลือ 0 จะเป็นการรับประทานยาหมด หากผู้ใช้
ไม่ได้รับประทานยาหรือรับประทานยาไม่ทันในเวลาที่แจ้งเตือน 
สามารถรับประทานยาได้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากที่แจ้งเตือนไป
แล้ว จะมีการหักจำนวนยาตามปกติ แต่ถ ้าผู ้ใช้ไม่ได้มีการ
รับประทานอีกในเวลาที่กำหนด ระบบจะไม่หักจำนวนยาใน
ฐานข้อมูลและจะเร่ิมใหม่เมื่อมีการแจ้งเตือนในครั้งต่อไป 

 

3.2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ประกอบไปด ้วย เคร ื ่ องม ือ  2 ส ่วน ค ือ  ส ่ วนที่   

1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
3.2.1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

สำหรับการแจ้งเตือนการรับประทานยาบนระบบปฏิบัต ิการ 
แอนดรอยด์  

3.2.2 .  ผลการประเม ินความพ ึงพอใจของผ ู ้ ใช้  
แอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเต ือนการรับประทานยาบน
ระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์ โดยผู ้ประเมินประกอบด้วย 
ผู้สูงอายุ จำนวน 5  และผู้ใช้ทั่วไปคน  จำนวน 25 คน 
 ระดับการประเมิน คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก 
และมากที่สุด ตามเกณฑ์ดังนี ้ค่าเฉลี ่ย 4.21-5.00 หมายถึง มี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มี
ระดับความพึงพอใจ มาก ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีระดับ
ความพึง พอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีระดับ 
ความพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มี ระดับความ
พึงพอใจน้อยที่สุด  
 ส่วนที ่  2 เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ในการดำเน ิน การว ิจัย
ประกอบด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการระบุชื่อยาด้วยเทคนิคการ
ประมวลผลภาพผู้ดูแลสามารถ เข้าใช้โปรแกรมคำนวนได้ใน
โทรศ ัพท ์ ในระบบ  android โดย ใช ้ โปรแกรม JDK (Java 
Development Kit) โปรกรม Eclipse ใช้ เป็น เครื่องมือในการ
เขียนภาษา Java และใช้ส่วนเสริม ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
ได้แก่ Android SDK (Android Software Development Kit), 
ADT (Android Development Tool) และใช้ AVD (Android 
Virtual Device) เป็นองค์ประกอบบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
เพื่อใช้ในการแสดงผล  
3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้เป็นการ
ประเมินความรู ้ส ึกและความคิดเห็นของผู ้ใช้ภายหลังที ่ใช้  
แอปพลิเคชัน โดยผ่านการ พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์ที่มี ความเชี่ยวชาญในแอปพลิเคชัน 1 ท่าน เภสัชกรที่มี
ความเช ี ่ยวชาญในด้านยาและเวชภัณฑ์ 1 ท่าน อาจารย์
คณะแพทย์ศาสตร์ที ่มีความเชี ่ยวชาญในด้านยา 1 ท่าน และ
ผู้สูงอายุจำนวน 2 ท่าน  

3.3.2. แอปพลิเคชั่นผ่านทดสอบความ เป็นไปได้ในการ
ใช้งานในผู้สูงอายุและคนทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 5 ท่าน มีการนำแอปพลิไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้
จริง 
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4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือนการ
รับประทานยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 ส่วนผู้ใช้งาน 

-ผู้ใช้งานสามารถสมัครเพื่อขอเข้าใช้งาน 
แอปพลิเคชัน 

-ผู้ใช้ต้องทำการกรอกข้อมูลการรับประทานยาให้
ครบถ้วน แล้วกดแจ้งเตือน 

ผู้ดูแล 
-สามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิก 
-แก้ไข เพิ่ม ลบข้อมูลต่างๆ ภายในแอปพลิเคชันได้ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของ

ผู้สูงอายุและอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ส่งผลให้คณะวิจัยได้สร้างแอปพลิเคชันตามความ
ต้องการโดยตัวอย่างผลการการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับการ
แจ้งเตือนการรับประทานยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
 มีภาพดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน 
 

จากภาพที่ 2 หน้าหลักของแอปพลิเคชันโดยจะแสดง
ข้อมูลของ ยาท่ีต้องรับประทานในระยะเวลาท่ีจะถึงข้างหน้า 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงข้อมูลยาและตารางการทานยา 
 

จากภาพที่ 3 หน้าจอแสดงข้อมูลยาท้ังหมดที่ต้อง
รับประทาน และผู้ใช้สามารถเพิ่มยาได้จากปุ่มบวกด้านขวาล่าง
ของหน้าแอปพลิเคชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนการรับประทานยา 

 

 จากภาพที่ 4 หน้าจอการแจ้งเตือนสำหรับการประทาน
ยา เมื่อถึงเวลารับประทานยาที่กำหนด ระบบจะแสดงการแจ้ง
เตือนและหน้าจอแสดงเวลาและยาที่ต้องรับประทานภายใน
ช่วงเวลานั้น ถ้าผู้ใช้กดปุ่มถูกเพื่อแสดงว่าผู้ใช้ได้รับประทานยา
แล้ว ระบบจะหักจำนวนตามในฐานข ้อม ูล ถ ้าผ ู ้ ใช ้ไม ่ได้
รับประทานยาหรือพลาดมื ้อยานั ้น ๆ ไปถ้าผู ้ใช้รับประทาน
ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากที่มีการแจ้งเตือนระบบก็จะมีการหัก
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จำนวนยาเช่นเดิม แต่ถ้าไม่ได้รับประทานทันเวลา ระบบจะไปหัก
ในการแจ้งเตือนในครั้งต่อไปแทน 
 
4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

ข้อ ตัวแปร �̅� S.D. ระดับ ลำดับ 

1 
2 
3 

ด้านการออกแบบ 
ด้านเน้ือหา 
ด้านการใช้งาน 

4.50 
4.56 
4.25 

0.72 
0.58 
0.83 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

(2) 
(1) 
(3) 

ค่าเฉลี่ย 4.44 0.71 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเค

ชันพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด )�̅�= 
4.44, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นด้านต่างๆ โดยนำมาเรียง
ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ

มากท ี ่ส ุด ) �̅�= 4.56, S.D. = 0.58) รองลงมาค ือ ด ้านการ

ออกแบบระดับความพึงพอใจมากที่สุด )�̅�= 4.50 , S.D. = 0.72) 
รองลงมาคือ ด้านการใช้งานในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

)�̅�= 4.25, S.D. = 0.83.) ตามลำดับ 
 

4.3 ผลการความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

ข้อ ตัวแปร �̅� S.D. ระดับ ลำดับ 

1 
2 
3 

ด้านการออกแบบ 
ด้านเน้ือหา 
ด้านการใช้งาน 

4.48 
4.57 
4.48 

0.73 
0.60 
0.72 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

(2) 
(1) 
(2) 

ค่าเฉลี่ย 4.44 0.68 มาก 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน ดัง

ตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ที่สุด )�̅� =4.51, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นด้านต่างๆ โดย
นำมาเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือด้านเนื้อหาใน

ระดับมากที่สุด )�̅� = 4.57, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ ด้านการ

ใช้งานระดับความพึงพอใจมากที่สุด )�̅� = 4.48, S.D. = 0.72) 
รองลงมาคือ ด้านการออกแบบในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

)�̅� = 4.48., S.D. = 0.73) ตามลำดับ 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การสร้างแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือนการรับประทานยา
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอป
พล ิ เคช ันสำหร ับการแจ ้ ง เต ื อนการร ับประทานยาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน คณะผู้จัดทำได้ใช้
วิธีการสัมภาษณ์จากพยาบาลประจำห้องพยาบาล มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เพื่อนำผลจากการสัมภาษณ์นี้มาเพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการ สรุปได้ว่า ผู ้ใช้งานต้องการให้ภายในแอปพลิเคชัน 
ประกอบด้วย รูปแบบแอปพลิเคชันใช้งานง่าย มีสีสันน่าใช้งาน
และคู่มือการใช้งาน ตามลำดับ คณะผู้จัดทำจึงนำข้อมูลข้างต้น
มาสร้างแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรมต่างๆ ได้แก่  Android 
Studio ใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน ส่วนด้านออกแบบหน้าจอใช้ 
illustrator, Photoshop, Adobe XD และฐานข้อมูลทั้งหมดใช้ 
SQlite  เมื่อทำการออกแบบแอปพลิเคชันเชื่อมต่อฐานข้อมูล
เรียบร้อยก็เริ่มนำตัวที่เก็บข้อมูลโค้ดต่างๆ ที่จำลองไว้ทั้งหมดขึ้น
สู่แอปพลิเคชันหลักสำหรับการแจ้งเตือนการรับประทานยาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที ่ได้จัดเตรียมไว้เพื ่อแสดงและ
นำไปใช้งานได้จริง ๆ มีการทดสอบแอปพลิเคชันการนำข้อมลูยา
เข้าและการเตือนทุกอย่างในแอปพลิเคชันเพื่อให้แอปพลิเคชัน
ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบตามความต้องการของผู้สูงอายุและ
ผู้ใช้ทั่วไป และทำการทดสอบทุกอย่างทุกเมนูฟังก์ชันมีการแสดง
ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล แสดงรายละเอียด ลบข้อมูลได้ ก็ทำการนำ
เพลย์ สโตร์ ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้
ดาวน์โหลด เป็นอันเสร็จสมบูรณ ์

ผลการประเมินประสิทธิภาพการสร้างแอปพลิเคชัน
สำหรับการแจ้งเตือนการรับประทานยาบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ โดยมีการประเมินระบบแอปพลิเคชันทั ้งหมด 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน ผลจากการ
วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทุกด้าน พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึง

พอใจมากด้านภาพรวม )�̅�= 4.44, S.D. = 0.71) ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าผู้เชี ่ยวชาญที่ใช้แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมามีความเห็นว่า
แอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเต ือนการรับประทานยาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีประสิทธิภาพมากกว่าแอปพลิเค
ชันที่มีอยู่เดิม 
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การประเมินความพึงพอใจการสร้างแอปพลิเคชัน
สำหรับการแจ้งเตือนการรับประทานยาบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์  โดยกลุ่มตัวอย่าง ผู้สูงอายุ จำนวน 5 คน และผู้ใช้ทั่วไป 
จำนวน 25 คน และใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึง
พอใจของระบบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านเนื้อหา 
ด้านการใช้งาน ผลจากการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลรวมทุก

ด้านพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด )�̅�= 4.51, S.D. 
= 0.68) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดต่อแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือนการรับประทานยาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 
6. อภิปรายผล  

การสร้างแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือนการรับประทานยา
บนระบบปฏ ิบ ั ต ิการแอนดรอยด ์  จากผลการประ เมิน
ประสิทธ ิภาพและความพึงพอใจจากกลุ ่มต ัวอย ่าง ได ้แก่
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน  ผู้สูงอายุ จำนวน 5 คน และผู้ใช้ทั่วไป 
จำนวน 25 คน พบว่าแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือนการ
รับประทานยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที ่สร้างขึ ้นมี
ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน การสร้างแอปพลิเค
ชันสำหรับการแจ้งเตือนการรับประทานยาบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ สามารถเข้ามาช่วยในด้านการรับประทานยาของผู้ที่
ใช้ยาเป็นประจำ สามารถเรียกประวัติการรับประทานยาย้อนหลัง
ได้ สามารถแก้ไขข้อมูล ผู้ใช้งาน ยา ได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้น และ
ทำให้การรักษาของแพทย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังสามารถ
นำระบบไปใช้งานได้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ จักรพงษ์ 
รัตนโยธิน และ วชิรศักดิ์ วานิชชา [4] ได้ทำการสร้างการจำแนก
ชนิดยาเม็ดจากภาพถ่าย โดยใช้เทคนิคเครือข ่ายใย  ซึ ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบชนิดของเม็ดยาโดยใช้
ระบบรู ้จำภาพ โดยพัฒนาแอปพลิเคชันที ่สร้างขึ ้นให้มีความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น มีประสิทธิภาพกว่าระบบเดิม 

จากการกล่าวบทความข้างต้นนี ้ที่ เก ี ่ยวกับวิจ ัยที่
เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเตือนการรับประทาน
ยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จะแบ่งออกเป็น 1) ระบบการ
เพิ่มตารางการทานยา ผู้ใช้งานเข้าสู่แอปพลิเคชันแล้วสามารถ
เพิ ่มตารางยาโดยกรอกข้อมูลได้ทันที 2) ระบบการเตือนการ
รับประทานยา ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลการรับประทานยา

และแจ้งเตือนได้ทันที 3) ระบบการแสดงข้อมูลการรับประทาน
ยา ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติย้อนหลังในการรับประทานยาได้ 
และดูเวลาการรับประทานยาที่ยังไม่ได้รับประทาน เป็นต้น 4) 
ระบบของผู ้ด ูแลแอปพลิเคชันสามารถดูรายการข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน ข้อมูลการรับประทานยา ข้อมูลการเตือน และสามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลยาในฐานข้อมูลได้ จากการทำแบบสอบถาม
ผู ้ ใช ้งานช ื ่นชอบแอปพลิ เคช ันสำหร ับการแจ้งเต ือนการ
รับประทานยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพราะมีความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
ภาระงานหรือความรับผิดชอบ คือการกระทำที่บุคคลต้องพึง
กระทำหรือได้รับหมอบหมายตามหน้าที่แล้วจะต้องทำให้สำเร็จ
อย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้ และความสามารถในการดำเนินภาระงาน
จะถูกประมาณการออกมาเป็นตัวเลขเพื่อนำไปสู่การประเมิน
รายบุคคลที่จะส่งผลต่อเงินเดือนหรือตำแหน่งที่จะได้รับ โดย
ผู้จัดทำโครงงานนี้ได้ศึกษาแกนหลักของการบันทึกและคำนวณ
ภาระงานแล้วจึงนำมาออกแบบร่วมกับระบบฐานข้อมูล โดย
ประกอบด้วย ฐานข้อมูลมายเอสคิวเอล พีเอชพี เอชทีเอ็มแอล 
และจาวาสคริปต์  เพื่ อแก้ไขปัญหาต่างๆเช่น รูปแบบและ
ระยะเวลาในการจัดเก็บภาระงาน วิธีการคำนวณภาระงาน ความ
รวดเร็วและความยืดหยุ่นในการเข้าถึงและบันทึกภาระงาน 
รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ระดับผู้บริหารที่ทำการประเมิน
ภาระงาน 
 
คำสำคัญ: ภาระงาน; ฐานข้อมูล; พีเอชพ;ี จาวาสคริปต์ 
 

ABSTRACT 
Workload is a responsibility of staff in the university. 
The workload is assigned to their staff and estimated 
into the score. The individual score of each staff will 
affect the salary or position. In the project, we design 
and develop a database system that will be recording 
personal information, workload details, and their 
score. The database use MySQL and PHP. Moreover, 
the computer language for calculating and processing 
function of the system is Javascript and HTML. This 

system support staff and manager for recording 
document of workload and calculating the score. 
 
Keywords: Load unit, database, PHP, Java Script 

1. บทนำ 
ภาระงานหรือความรับผิดชอบ[1] คือการกระทำที่บุคคลต้องพึง
กระทำหรือได้รับหมอบหมายตามหน้าที่แล้วจะต้องทำให้สำเร็จ
อย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้ และความสามารถในการดำเนินภาระงาน
จะถูกประมาณการออกมาเป็นตัวเลขเพื่อนำไปสู่การประเมิน
รายบุคคลท่ีจะส่งผลต่อเงินเดือนหรือตำแหน่งที่จะได้รับ  
 ในระบบเดิมจะมีการดำเนินการประเมิน 2 รอบการ
ประเมิน แต่ละรอบจะต้องดำเนินภาระงานเป็นระยะเวลา 6 
เดือน จึงต้องมีการบันทึกภาระงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 
เดือน โดยประกอบไปด้วย เอกสารการสอน ตำราเรียน เอกสาร
การรับรอง คำสั่ง รายงานต่างๆ และเอกสารอื่นๆ ซึ่งมีความ
หลากหลายของหลักฐานภาระงาน รวมถึงความซับซ้อนในการ
ประเมินและคำนวณภาระงานตามเกณฑ์ที่แตกต่างกันของหน้าท่ี
แต่ละระดับบุคคลไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทั่วไป หรือผู้บริหารที่จะ
ทำให้ใช้ทรัพยากรและระยะเวลาจำนวนมากในการดำเนินการ
เป็นเมินแต่ละรอบการประเมิน 
 โดยผู้จัดทำโครงงานนี้ได้ศึกษาแกนหลักของการบันทึก
และคำนวณภาระงานแล้วจึงนำมาออกแบบร่วมกับระบบ
ฐานข้อมูลโดยแบ่งออกเป็นสองส่วน หนึ่ ง ด้ านเซิฟ เวอร์ 
ประกอบด้วยฐานข้อมูล มายเอสคิวเอล โค้ดอิกนิเตอร์ พีเอชพี 
และสอง ประกอบด้วย บูทส์แทร็บ เอชทีเอ็มแอล จาวาสคริปต์ 
เอแจ๊กซ์ เจคิวรี่ และซีเอสเอส มาจัดการบริหารการและจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบช่วยในการคำนวณ
ภาระงาน แนะนำภาระงานระหว่างบุคคล แนะนำภาระงาน

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 
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ต่อเนื่อง ตรวจสอบภาระงานย้อนหลัง สรุปการประเมินและออก
รายงาน ที่จะทำให้ระบบการประเมินนั้นรวมอยู่ที่จุดเดียว เป็น
ช่องทางที่ทำให้สะดวกรวดเร็ว รวมไปถึง อาจารย์ บุคลาการ 
และผู้บริหารมีเวลามากขึ้นในการ จัดการวางแผน และพัฒนา
คุณภาพด้านอื่นๆ  
 

2. ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ 
ภ า ษ า พี เอ ช พี  (PHP: Personal Home Page) คื อ ภ า ษ า 
คอมพิวเตอร์ประเภทสคริปต์ จะทำงานด้วยการแปลชุดคำส่ังเป็น
ภาษาเครื่องหลังจากนั้นจึงทำงานซึ่งพีเอชพีได้รับการพัฒนาและ
ออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับการสร้างเอกสารภาษาเอชทีเอ็ม
แอลจึงทำให้ภาษาพีเอชพีเป็นภาษาฝั่งเซิฟเวอร์ไซด์ ในทุกครั้งที่
ทำงานคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บเซิฟเวอร์จะประมวลผลทั้ง
คำสั่งภาษาพีเอชพีรวมถึงหน้าแสดงผลของภาษา เอชทีเอ็มแอ
ลก่อนจึงจะส่งให้เครื่องลูกข่ายเพื่อแสดงผล ภาษา พีเอชพีจึงเป็น
ส่วนช่วยในการสร้างหน้าเว็บไซต์แบบไดนามิก 
 จาวาสคริปต์ (JavaScript) เป็นภาษาโปรแกรมเชิง
วัตถุ ที่ทำงานอยู่ฝั่งลูกข่ายบนเว็บบราวเซอร์ช่วยทำให้หน้าเว็บ
เอชทีเอ็มแอลมีความยืดหยุ่น โต้ตอบกับผู้ใช้ รวมถึงการคำนวณ
บนเครื่องลูกข่ายทำให้ไม่ต้องรอการเชื่อต่อจากฝั่งเซิฟเวอร์  
 เอแจ็ กซ์ ( Asynchronous JavaScript and XML : 
AJAX) การนำเทคโนโลยีการทำงานของภาษาจาวาสคริปต์ , เอ็ก
เอ็มแอล และพีเอชพี มาทำงานร่วมกันเพื่อทำให้การใช้งานเว็บ
เพจ เช่น การโหลดข้อมูล การเพิ่มอัพเดตข้อมูล ทำได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บเพจทั้งหน้าโดยต่างจาก
การทำงานของภาษาพีเอชพีซึ่งผู้ใช้จะต้องคอยรอเพจใหม่เมื่อมี
การร้องขอข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร ์
 พีเอชพีมายแอดมิน (PHPMyAdmin) โปรแกรมที่ถูก
พัฒนาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิว เอล 
(MySQL) แทนการคีย์คำสั่ง  พีเอชพีมายแอดมินเป็นส่วนต่อ
ประสานที่สร้างโดยภาษาพีเอชพีซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูลมายเอส
คิวเอลผ่าน เว็บบราวเซอร์  โดยสามารถที่ จะทำการสร้าง
ฐานข้อมูลใหม่ หรือทำการสร้างตารางใหม่และคำสั่งอื่นที่จำเป็น
สำหรับจัดการฐานข้อมูล 
 มายเอสคิวแอล (Mysql) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์  (Relational Database Management System) 

โดยใช้ภาษาเอชคิวเอล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็น
เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือ
โปรแกรมอื่น เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ 
 บูทส์แทร็บ (Bootstrap) คือฟอนท์เอ็นเฟรมเวิร์ค[2] ที่
รวมเอชทีเอ็มแอล และจาวาสคริปต์เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนา 
หน้าเว็บไซต์ที่รองรับหลายอุปกรณ์  
 โค้ดอิกนิเตอร์ (CodeIgniter) คือ เอ็มวีซีเฟรมเวิร์ค
(MVC Framework) ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษาพีเอช [3]พีโค้ดอิก
นิเตอร์ เหมาะสำหรับพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชั่น โดยได้
วางโครงสร้างในการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบ และได้รวม
เอาคำสั่งต่างๆที่จำเป็นในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษาพีเอชพีไว้
ภายในโค้ดอิกนิเตอรเ์ฟรมเวิร์ค 
 MVC (Model View Control) คื อ  สถาปั ตยกรรม
ซอฟแวร์  (software architecture) ที่ มีการแบ่ งแยกระบบ
ออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ เดต้าโมเดล (data model) ยูเซอร์
อินเตอร์เฟส (user interface) และ คอลโทรลลอจิก (control 
logic)[4] 
 

3. วิธีการดำเนินงาน 
3.1 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ  
ในการพัฒนา “ระบบจัดการภาระงานสายวิชาการ” มีการศึกษา
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ดังนี้ 
 1. ศึกษาประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้
ดำรงตำแหน่งวิชาการและบริหาร 
 2. ศึกษาแบบแบบฟอร์มการบันทึกภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและบริหาร ได้แก่ 
  - แบบรายงานภาระงานทางการบริหารของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
  - ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งาน
ทางวิชาการ 
  - ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการทางวิชาการ 
  - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ทางวิชาการ 
 3. ศึกษาลักษณะการดำเนินงานของระบบเดิมตั้งแต่ผู้
ได้รับการประเมินจนไปถึงผู้ประเมิน 
 4. วิเคราะห์ระบบงานเดิมแล้วพัฒนาฐานข้อมูล 
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 5. พัฒนาระบบจัดการสารสนเทศโดยพีเอชพี โค้ดอิกนิ
เตอร์ 
 6. ทดสอบระบบและแก้ไขข้อผิดพลาด 
 7. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
3.2 การออกแบบระบบ  
 1. แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use 
Case Diagram)  

 

รูป 1 แผนภาพแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ 
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2. แผนภาพบริบท (Context Diagram)  

 
รูป 2 แผนภาพบริบท 

 
4. ผลการดำเนนิงานและอภิปรายผล 

จาการพัฒนาระบบจัดการภาระงานสายวิชาการ โดย
สามารถเข้าใช้งานระบบได้ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ซึ่งผลที่ได้
ประกอบไปด้วย 
4.1 หน้าแสดงผลเข้าสู่ระบบ 
เป็นหน้าแสดงผลแรกสำหรับยืนยันตัวบุคคลที่จะเข้าใช้งานระบบ 

 

รูป 3 หน้าแสดงผลเข้าสู่ระบบ 

4.2 หน้าแสดงผลหลักสำหรับอาจารย์ทั่วไป 
เป็นหน้าจอที่รวมรายการ การดำเนินการต่างๆ 

 
รูป 4 หน้าแสดงผลหลักสำหรับอาจารย์ทั่วไป 

4.3 หน้าแสดงผลแบบรายงานภาระงานทางการบริหารของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  
เป็นหน้าจอ กรอกและบันทึกภาระงานรวมถึงอัพโหลดหลักฐาน
โดยเลือกหัวข้อภาระงานเพื่อแสดงฟอร์มเฉพาะภาระงานนั้นๆ 

 
รูป 5 หน้าแสดงผลแบบรายงานภาระงานทางการบริหารของข้าราชการ

และพนักงานมหาวิทยาลัย 

4.4 หน้าแสดงผลข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานทาง
วิชาการ 
เป็นหน้าจอแบบประเมินตนเองและผู้บริหารประเมินได้โดย
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากระบบจะขึ้นอยู่กับผลประเมินผู้บริหาร อีกทั้ง
ในหน้านี้ยังมีระบบแนะนำคะแนนภาระงานที่พึงได้ 

 
รูป 6 ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานทางวิชาการ 

4.5 หน้าแสดงผลข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการทางวิชาการ 
เป็นหน้าจอแสดงการประเมินของผู้บริหารตามพฤติกรรมผู้ที่รับ
การประเมิน 
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รูป 7 หน้าแสดงผลข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

ทางวิชาการ 

4.6 หน้าแสดงผลแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ทางวิชาการ 
หน้าแสดงรายงานสรุปผลการประเมินจาก 2 ส่วน ได้แก่ หน้า
แสดงผลข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์งานทางวิชาการ 
และ หน้าแสดงผลข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการทางวิชาการ 

 
รูป 8 หน้าแสดงผลแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการทางวิชาการ 

4.7 หน้าแสดงผลสรุปจำนวนภาระงาน 
แสดงผลจำนวนภาระงานต่างๆที่บันทึกตามแบบบันทึกต่างๆโดย
จัดกลุ่มโดยหัวข้อภาระงานหลัก 

 
รูป 9 หน้าแสดงผลสรุปจำนวนภาระงาน 

 
 

4.8 หน้าแสดงผลข้อความเข้า 
เป็นหน้าแสดงข้อความและความคิดเห็นที่ผู้ประเมินและผู้บริหาร
ที่มีสิทธิ์จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

 
รูป 10 แสดงผลข้อความเข้า 

4.9 หน้าแสดงผลหลักของผู้บริหาร 
หน้าแสดงสำหรับผู้บริหารจะแสดงรายชื่อบุคลลากรในสังกัดและ
สามารถลงทะเบียนการประเมิน 

 
รูป 11 หน้าแสดงผลหลักของผู้บริหาร 
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4.10 หน้าแสดงผลประเมินภาระงานของผู้บริหารพร้อมระบบ
ช่วยเหลือการประเมิน 
โดยระบบช่วยเหลือการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ฟังก์ชั่นคือ 
 (1.) ระบบตรวจสอบภาระงานที่บันทึกของผู้รับการ
ประเมิน 
 (2.) ระบบแสดงความคิดเห็นหรือระบบส่งข้อความเพื่อ
แจ้งเตือนหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 
 (3.) ระบบตรวจสอบหลักฐานที่อัพโหลดใหม่ที่หัวข้อ
ภาระงานไม่ได้รวมอยู่กับแบบบันทึกเช่น หัวข้อเกี่ยวกับความพึง
พอใจ เป็นต้น  

 
รูป 12 หน้าแสดงผลประเมินภาระงานของผู้บริหารพร้อมระบบช่วยเหลือ

การประเมิน 

4.11 หน้าแสดงผลของผู้ดแูลระบบ 
เป็นหน้าจัดการข้อมูลต่างๆของผู้ดูแลระบบโดยจะประกอบไป
ด้วย 
 - การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 
 - การจัดการหัวข้อของแบบบันทึกภาระงานที่ 1  
 - การจัดการหัวข้อแบบประเมินภาระงานที่ 2 และ 3 

 
รูป 13 หน้าแสดงผลของผู้ดูแลระบบ 

 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

 X̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 
  1.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่าย
ต่อการอ่านและการใช้งาน 

4.5 0.81 พอใจ
มาก 

  1.2 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม 
มีความทันสมัย น่าสนใจ 

4.4 0.49 พอใจ
มาก 

  1.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์
มีความเหมาะสม 

4.7 0.46 พอใจ
มาก 

  1.4 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมี
ความเหมาะสมต่อการอ่าน 

4.8 0.40 พอใจ
มาก 

  1.5 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ
ตัวอักษร มีความสวยงามและอ่าน
ได้ง่าย 

4.2 0.87 พอใจ
มาก 

  1.6 มีความเร็วในการแสดงภาพ 
ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ 

4.5 0.81 พอใจ
มาก 

  1.7 ความถูกต้องในการเช่ือมโยง
ภายในเว็บไซต์ 

4.7 0.64 พอใจ
มาก 

  1.8 ภาพไอคอนสวยงามน่าสนใจ
สื่อความหมายได้ชัดเจน 

4.5 0.67 พอใจ
มาก 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ
จำนวน 10 ท่าน โดยแบ่งเป็นอาจารย์ที่เข้ารับการประเมิน 7 
ท่าน และอาจารย์ผู้ประเมิน 3 ท่าน โดยภาพรวมของความพึง
พอใจที่ใช้เกณฑ์ค่าคะเเนน 5 อยู่ในระดับพอใจมาก โดยการวัด
ความพึงพอใจในด้านการออกแบบ  
 จะประกอบด้วย ด้านการจัดการรูปแบบในเว็บไซต์ง่าย
ต่อการอ่านและการใช้งานค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.5 
ด้านหน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.4 ด้านสีสันในการออกแบบเว็บไซต์
มีความเหมาะสมค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.7 ด้านสีพื้นหลัง
กับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่านค่าเฉลี่ยของคะแนน
เท่ากับ 4.8 ด้านขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความ
สวยงามและอ่านง่าย ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.2  
ด้านมีความรวดเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.5 ด้านความถูกต้องในการเชื่อมโยง

1108



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 
ภายในเว็บไซต์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.7 ด้านภาพไอคอน
สวยงามน่าสนใจสื่อความหมายได้ชัดเจน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
เท่ากับ 4.5 ซึ่งระดับความพึงพอใจทางด้านการออกแบบและ
การจัดรูปแบบเว็บไซต์อยู่ในระดับพอใจมาก  

 
5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
 ระบบจัดการภาระงานพัฒนาด้วยภาษาพีเอชพี โดยใช้
โค้ดอิกนิเตอร์เฟรมเวิรค์เป็นแนวทางพัฒนาทำให้โครงสร้างของ
โปรแกรมเป็นรูปแบบอ็อบเจกต์เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาต่อยอด 
 ด้านประสิทธิภาพ จากการดำเนินการในกลุ่มอาจารย์ที่
ทดลองใช้ระบบ พบว่าความคล่องตัวในการดำเนินการบันทึก
เอกสารหรือกรอกข้อมูลไม่ต่างจากระบบเดิมมาก แต่มีผลตอบ
กลับว่าจัดการแก้ไขแทนที่ได้สะดวกขึ้น รวมถึงในระดับการ
ประเมินที่ ใช้ เวลาประเมินน้อยลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
เนื่องจากระบบ ได้คำนวณภาระงาน คะแนนต่างๆ และแสดงให้
ผู้ประเมินได้เห็นในทันทีจึงทำให้ผู้ประเมินตรวจสอบเอกสารและ
ปรับแต่งผลคะแนนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ระบบจัดการภาระงานนี้ พบว่ามีส่วน
ที่ต้องปรับปรุงคือ หน้าจอแสดงผลต่างๆยังใช้งานยาก ไม่สะดวก
ต่อการเข้าถึง รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ จากระบบยังไม่เป็นแบบ
เรียลไทม์ด้วยจึงจำเป็นต้องต่อยอดระบบการแจ้งเตือนไม่ว่าจะ
ทางอีเมล แมสเซนเจอร์ หรือ กระท่ังแอปพลิเคชันไลน์ 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1]  เดชพงษ์  อุ่นชาติ. (2562). บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู 
[เว็ บ บล็ อก ]. สื บ ค้ น จาก  https://www.kruchiangrai.net/ 
2019/09/05/หน้าท่ีภาระงานของคร ู
[2]  SURANART NIAMCOME. (2556). BOOTSTRAP คืออะไร 
+  สอน วิ ธี ใช้ แบบ เข้ า ใจ ง่าย  [เว็ บ บ ล็ อก ].   สื บ ค้ น จาก        
http://www.siamhtml.com/bootstrap-คืออะไร-สอนวิธีใช ้
[3]  ไม่ระบุผู้แต่ง. (2555). Codeigniter คืออะไร[เว็บบล็อก].  
สืบค้นจาก http://www.codeigniter.in.th 
[4]  โมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร์ สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 
2562, จากวิกิพีเดีย https://th.wikipedia.org/wiki/โมเดล-วิว- 
คอนโทรลเลอร์ 

1109



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

ระบบบริหารและจดัการโรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนท์ AVP RENT 
Hotel and Dormitory Apartment Management System AVP RENT 

 
จิรภัทร ลาภอดุมศักดา1 และ *วันทนา ศรีสมบูรณ์1 

 
1สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

Emails:jirapat.lap@gmail.com, wantanasi@buu.ac.th  
 
 

บทคัดย่อ 
บริษัท เอวีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์
เกี ่ยวกับโรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนท์ ได้ทำการพัฒนาระบบ 
AVP RENT ซึ่งเป็นระบบเกี่ยวกับการบริหารและจัดการโรงแรม 
หอพัก อพาร์ทเมนท์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดการ
หอพัก หรือผู้ดูแลหอพักซึ่งระบบจะช่วยในการจัดการสิ่งต่าง ๆ 
เช่น การคำนวณค่าน้ำและค่าไฟหอพักรายเดือน การเช็คห้องว่าง
ภายในหอพัก การคิดค่าสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น โดยที่ระบบมีมอดูล
การทำงานต่าง ๆ เช่น มอดูลจัดการสมาชิก มอดูลจัดการ
ประเภทห้อง มอดูลจัดการกลุ ่มสินค้า มอดูลจัดการสินค้า  
หรือบร ิการ และมอด ูลต ั ้งค ่า  ระบบถูกพ ัฒนาในร ูปแบบ  
Codeigniter Framework โดยใช้ภาษา HTML,PHP,SQL,CSS 
และJavascript ในการพัฒนา 
 
คำสำคัญ: AVP RENT,ระบบบริหารและจัดการโรงแรม หอพัก 
อพาร์ทเมนท์, Codeigniter Framework 
 

ABSTRACT 
AVP Enterprise Co., Ltd. is a company that develop 
software for hotels and apartments, developed AVP 
RENT system,which is a system for managing and 
managing hotels and apartments that help facilitate to 
the dormitory manager or the dormitory attendant, 
which the system will help to manage things such as 
calculating monthly dormintory water and electricity 
bills ,checking room availability in the dormitory 
,calculation of various products, etc., with the system 
having various functional modules such as member 

management modules ,room management modules 
,product group management modules ,product or 
service management module and setting module. The 
system was developed in the form of Codeigniter 
Framework using languages HTML,PHP,SQL,CSS and 
Javascript in development 
 
Keywords: AVP RENT,Managing hotel and apartments 
system,Codeigniter Framework 
 

1. บทนำ 
โรงแรม หอพัก หรืออพาร์ทเมนท์ คือสถานที่ให้เช่าพัก หรือ

อยู่อาศัย ซึ่งมีจำนวนมากโดยการจัดการต่าง ๆ ภายในสถานที่ให้
เช่าพักนี ้ ส่วนมากยังใช้การทำงานแบบเก่า โดยบันทึกทุก ๆ 
อย่างลงในสมุดพก และเมื่อต้องการจะรู้ข้อมูล ผู้ดูแลหอพัก หรือ
ผู้จัดการหอพัก จะต้องมาดูในสมุดพก ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการ
ค้นหาข้อมูลนาน และบางครั้งข้อมูลอาจมีความผิดพลาด ซึ่งเมื่อ
ถึงปลายเดือนก็ต้องใช้เวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
แต่ละห้องเพื ่อจัดทำบิลส่งให้แก่ผู ้เข้าพักนั ้น จำเป็นต้องใช้
เวลานาน 

เนื่องในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้าขึ้นมาก  
มีระบบต่าง ๆ มากมายที่อำนวยความสะดวกในหลากหลายด้าน 
ซึ่งในด้านการประกอบการเกี่ยวกับโรงแรม หอพัก หรืออพาร์
ทเมนท์ ยังไม่มีระบบต่าง ๆ มาอำนวยความสะดวก ดังนั้นบรษิัท 
เอวีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ ที่พัฒนาเกี่ยวกับระบบอสังหาริมทรัพย์จึง
พัฒนาระบบบริหารและจัดการ โรงแรม หอพัก หรืออพาร์
ทเมนท์ขึ้นมา ซึ่งแนวคิดนี่จะช่วยให้ผู้ดูแลหอพัก หรือผู้จัดการ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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หอพักลดเวลาในการค้นหาข้อมูล ลดเวลาในการคำนวณใช้จ่าย
ต่าง ๆ ตอนปลายเดือนของแต่ละเดือน โดยระบบนี้จัดทำขึ้นใน
รูปแบบ Codeigniter Framework ซึ ่งระบบจะเป็นแบบเว็บ
แอปพลิเคชัน 
 

2. หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
หลักการ งานวิจัย และบทความ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ 

ที่ผู้พัฒนาได้ศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ประกอบด้วย 
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ระบบบริหารจัดการหอพักออมสิน ซึ่งมีกรณีศึกษาเป็น
หอพักที่มีไว้เพื่อนักศึกษาโดยที่ยังจัดเก็บเอกสาร และคิดคำนวณ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยยังไม่มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามา 
ใช้ทำให้เกิดความยุ่งยาก ในการตรวจสอบ การค้นหา และการ
ทำงานในระบบเดิมนั้นจะใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนการทำงาน 
ซึ่งทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการให้บริการแก่ผู้เช่า 

จากการสำรวจข้อมูลระบบการจัดการหอพักในปัจจุบัน 
การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ยังคงใช้การบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึก 
ทำให้การตรวจสอบข้อมูลทำได้ยาก และอาจจะทำให้ข้อมูลสูญ
หายได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงต้องการท่ีจะพัฒนาโปรแกรมบริหาร
จัดการหอพัก โดยข้อมูลการสำรวจได้รับจากผู้ดูแลหอพักโดยตรง 
เพื่อให้ได้โปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ดูแลหอพักส่วน
ใหญ่มากขึ้นในแง่ของการใช้งาน ซึ่งจากบทความนี้จะชี้ให้เหน็ถึง
ปัญหาในการจัดการบริหารหอพัก โดยระบบบริหารหอพักช่วยให้
หอพักออมสินสามารถจัดการหอพักในเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว การคิดเงินรายเดือน การสรุปยอดต่าง ๆ ของหอพัก [1] 

ซึ่งจากงานวิจัยที ่ได้นำเสนอมานั้น เป็นส่วนที่ทำให้
ผู ้วิจัยได้มีการจัดทำระบบบริหารและจัดการโรงแรม หอพัก 
อพาร์ทเมนท์ AVP RENT ขึ้น 

 
3. วิธีดำเนินงาน 

3.1 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
หลังจากได้ศึกษาหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว

ทีมงานผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยมี
ส่วนการทำงานของระบบดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพยูสเคสระบบ AVP RENT 

 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา 
 การพัฒนา Web Application ในปัจจุบันมีเครื ่องมือ
และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของนักพัฒนาในการ
เลือกใช้เครื่องมือ โดยภาษาและเครื่องมือที่ผู้วิจัย 
1) Notepad++ โปรแกรมสำหรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์  
2) Wamp เครื ่องมือจำลองเซิ ร์ฟเวอร์เพื ่อใช ้ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์  
3) SourceTree เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมเวอร์ชัน และ
ทำให้การทำงานเป็นทีมง่าย และสะดวกมากขึ้นในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์  
3.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 
 ในการจัดทำโครงงานระบบบริหารและจัดการโรงแรม 
หอพัก อพาร์ทเมนท์ ซึ ่งมีส่วนการทำงานดังนี ้ โมดูลจัดการ
สมาชิก โมดูลจัดการประเภทห้อง โมดูลจัดการกลุ่มสินค้า โมดูล
จัดการสินค้าหรือบริการ และโมดูลตั้งค่า โดยมีสามารถทำได้ดังนี้ 
 1) สามารถเข้าสู ่ระบบ ล็อกอินที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ 
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เพื่อเข้าไปสู่การเลือกหอพัก เพื่อจัดการหอพัก 
 2) สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในภายหอพัก 
 3) สามารถจัดการห้องพัก ประเภทห้องพัก กลุ่มสินค้า 
และสินค้าต่าง ๆ  
 

4. ผลการดำเนนิการ 
  ระบบบริหารและจัดการโรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนท์ 
AVP RENT เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื ่ออำนวยความสะดวกแก่
ผู้ดูแลหอพัก หรือผู้จัดการหอพัก ซึ่งจะมีส่วนการทำงานดังนี้ 
4.1 โมดูลจัดการสมาชิก 
 เป็นโมดูลจัดการสมาชิก โดยจะมีส่วนการทำงานอยู่
หลากหลาย เช่น แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยน
ภาพโปรไฟล์ เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน และรีเซ็ตรหัสผ่าน โดยจะ
มีภาพหน้าจอการทำงานดังภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 7 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอเลือกหอพัก 

 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ 

 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอลืมรหัสผ่าน 

 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอรีเซ็ตรหัสผ่าน 

 
4.2 โมดูลจัดการประเภทห้อง 
 ส่วนของโมดูลจัดการประเภทห้อง จะเป็นส่วนในการ
แสดงตารางประเภทห้อง เพิ่มประเภทห้อง แก้ไขประเภทห้อง 
และลบประเภทห้อง โดยจะแสดงรายละเอียดของประเภทห้อง 
ที่ตารางประเภทห้อง ซึ่งจะมีหน้าจอแสดงดังภาพที่ 8  
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ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงประเภทห้อง 

 
4.3 โมดูลจัดการกลุ่มสนิค้า 
 ส่วนของโมดูลจัดการกลุ่มสินค้า จะเป็นส่วนในการแสดง
ตารางกลุ่มสินค้า เพิ่มกลุ่มสินค้า แก้ไขกลุ่มสินค้า และลบกลุ่ม
สินค้า โดยผู้ดูแลหอพักสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านตาราง
กลุ่มสินค้าซึ่งจะมีรายละเอียดของหน้าจอแสดงดังภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงตารางกลุ่มสินค้า 

 
4.4 โมดูลจัดการสนิค้าหรือบริการ 
 ส่วนของโมดูลจัดการสินค้าหรือบริการ จะเป็นส่วนใน
การแสดงตารางสินค้าหรือบริการ เพิ่มสินค้าหรือบริการ แก้ไข
สินค้าหรือบริการ และลบสินค้าหรือบริการ โดยผู้ดูแลหอพัก
สามารถดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการจากตารางซึ่งจะมี
หน้าจอแสดงดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงตารางสินค้าหรือบริการ 

 
4.5 โมดูลตั้งค่า 
 ส่วนของโมดูลตั้งค่า จะเป็นส่วนในการตั้งค่าโปรแกรม 
แสดงตารางบริษัท หรือหอพัก เพิ่มบริษัทหรือหอพัก แก้ไขบริษัท
หรือหอพัก ลบบริษัทหรือหอพัก โดยการตั้งค่าโปรแกรมจะเป็น
การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับการใช้งานระบบ ซึ่งภาพแสดงหน้าจอ
จะมีดังภาพที ่11 และภาพท่ี 12 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอตั้งค่าโปรแกรม 

 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงตารางบริษัทหรือหอพัก 
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5. สรุปผลการดำเนินการ 
ระบบบริหารและจัดการโรงแรม หอพัก อพาร์ทเมนท์  

AVP RENT เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลหอพัก 
หรือผู้จัดการหอพัก ซึ่งจะทำให้การบริหารและจัดการสถานที่  
ที่เกี ่ยวกับการให้เช่าที ่พัก ลดเวลาในการจัดการต่าง ๆ และ 
ลดเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการ  
ถ้าผู้จัดการหอพักคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จำเป็นต้องเสียเวลา
เกือบ 1 วันเต็ม ๆ แต่ระบบจะช่วยให้ใช้เวลาไม่ถึง 1 วัน ซึ่งจะใช้
เวลาน้อยกว่าการไม่ใช้ระบบช่วย ซึ่งระบบจะเป็นรูปแบบ Web 
Application 

 
6. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

ในอนาคตเพื่อความสะดวกของผู้ใช้มากขึ้น จะมีการ
จัดทำระบบในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยผู้ใช้จะสามารถ
ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น 

 
7. กิติกรรมประกาศ 

บทความฉบับนี้ต้องขอขอบคุณ อาจารย์วันทนา ศรี
สมบูรณ ์ที่ช่วยในการแนะนำแนวทางในการจัดทำสำหรับ
บทความ 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] ระบบบริหารจัดการหอพัก หอพักออมสิน (2019) ,สืบคน้  
7 ตุลาคม 2562,จาก:https://www.dpu.ac.th/th/gradu 
te/upload/content/files/ปีที2่0กรกฏาค202558/122-
Jour_V3_No_3_ระบบบรหิารจัดการหอพักกรณีศึกษา
หอพักออมสิน.pdf 
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บทคัดย่อ 
สาขาว ิชาว ิทยาการคอมพ ิวเตอร ์  มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
อุบลราชธานีได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พิเศษนอก
เวลาสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชา เพื่อเป็นการตรวจสอบและคัด
กรองนักศึกษาที่เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการดังกล่าวอีกทั้งเพื่อ
อำนวยความสะดวกต่อผู้ดูแลห้องปฏิบัต ิการบทความนี ้จึง
นำเสนอแนวความคิดของระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเพื่อเข้า
ใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พิเศษ โดยนำเทคโนโลยีการ
ตรวจสอบและยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าในการประมวลภาพ
ร่วมกับการควบคุมอุปกรณ์โดยใช้บอร์ดราสเบอร์รี ่พาย ระบบ
แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วนคือ 1) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ
ข้อมูลผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ และตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้
ใช้ได้ 2) ผู้เข้าใช้งานซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาที่
ลงทะเบียนขอเข้าใช้งาน เพิ่มข้อมูลส่วนตัวและภาพถ่ายใบหน้า
รวมทั้งสามารถตรวจสอบและยืนยันตัวตนโดยการสแกนใบหน้า
ผ่านกล้องเว็บแคมบอร์ดราสเบอร์รี่พายถูกนำมาใช้เพื่อถ่ายภาพ
และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในการเปิด-ปิดห้องปฏิบัติการ
ประมวลผลโดยใช้ภาษาไพธอนในขั้นตอนการตรวจสอบและ
ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าแบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนถูก
นำมาใช้เพื่อสร้างโมเดลในการรู้จำใบหน้าผู้ใช้งาน 
 
คำสำคัญ : การประมวลผลภาพ การตรวจจับใบหน้า การรู้จำ
ใบหน้า ระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า 
 

Abstract 
Computer science program at Ubon Ratchathani 
Rajabhat university has provided overtime computer 
laboratory. In order to verify students who access to 

the laboratory, and facilitate for lab administrators, this 
article presents conceptual framework of the face 
verified and identified system for entering computer 
laboratory. The framework is divided into two parts :    
1 )  lab administrator who is able to manage lab users, 
monitor lab user access. 2 )  lab users, which are 
teachers and students, is able to register into access lab 
by entering the personal information, capturing faces 
using webcam on raspberry pi board. Moreover, the  
raspberry pi board is utilized to capture users faces via 
webcam in order to verify and identify person to 
control the on-off switch of the laboratory door which 
processed using Python programming language. 
Support vector machine is applied to train models for 
face verification and identification. 
 Keywords : Image processing, Face detection, Face 
recognition, Face identification 
 

1.บทนำ 
ในปัจจุบันความปลอดภัยมีความสําคัญมากต่อสภาพความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ มนุษย์จึงได้มีการ คิดค้นระบบรักษาความ
ปลอดภัยหลากหลายรูปแบบขึ้นมา แต่ละรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับเหตุ
ปัจจัย สภาพแวดล้อมในที ่ ที ่ต ้องการความปลอดภัย อย่าง
ห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ราคาค่อนข้างสูงและต้องการความ
ปลอดภัยสูง 
 เทคโนโลยีของกล้องวงจรปิดและเทคโนโลยีทางด้าน 
การประมวลผลภาพ มีการพัฒนาขึ้นมากกว่าจะเป็นแค่กล้อง
ธรรมดาทั่วไป จึงได้มีการนำเทคโนโลยีทางด้าน การประมวลผล
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ภาพ มาใช้เพื่อช่วยในงานต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์ใบหน้าของมนุษย์
ว่ามีใบหน้าตรงกับฐานข้อมูลหรือไม่ 
 ผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีทางด้าน 
การประมวลผลภาพ และมีความ ตระหนักถึงเรื ่องของความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ที่ถึงแม้จะมีกล้องวงจร
ปิดติดอย่าง ครอบคลุมแล้วก็ตาม แต่หากต้องการทราบว่าห้อง 
ห้องนั้นมีคนใช้งานอยู่ หรือใครเข้าใช้งานบ้างซึ่งปัญหาเหล่านี้นั้น
ผู้พ ัฒนาได ้เล ็งเห ็นว ่าสามารถแก้ไขป ัญหาได ้ด ้วยการนำ
เทคโนโลยีทางด้าน การประมวลผลภาพ เข้ามาช่วย จึงเป็นที่มา
ของวิจัยระบบตรวจบันทึกและ ตรวจสอบใบหน้า 
 

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อนำเทคโนโลยีของการประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้กับ
ระบบการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                 
2. เพื่อสามารถนำข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานห้องนั้นๆ ได้อย่าง
สะดวกมากขึ้น                    
3.เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นของผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย 
 

3. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนนี ้นำเสนอเกี ่ยวกับทฤษฎีและงานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข้องซึ่ง
ประกอบด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 
3.1 Raspberry Pi 3                
Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ชิ้นส่วนทุกอย่าง เช่น 
RAM CPU ช่องเสียบต่าง ๆ ประกอบอยู่บนแผงวงจรแผ่นเดียว
จึงเรียกว่า Single-board Computer มีขนาดเท่าบัตรเครดิต มี
ช ่องเส ียบเชื ่อมต่อต ่าง  ๆ ประกอบด้วยช่องเส ียบจอภาพ 
(Monitor) ช่องเสียบสัญญาณเสียง (Audio) ช่องเสียบ Ethernet 
(LAN) ช่อง USB สำหรับแป้นพิมพ์ เมาส์ กล้อง ไดรว์เก็บข้อมูล 
หรืออุปกรณ์ USB อื่น ๆ [1]  
3.2 การประมวลผลภาพ (Image Processing)        
การประมวลผลภาพ (Image Processing) หมายถึง การนำภาพ
มาประมวลผลหรือคิดคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เราต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ 
คือ การทำให้ภาพมีความคมชัดมากขึ ้น  การกำจัดสัญญาณ
รบกวนออกจากภาพ การแบ่งส่วนของวัตถุที่เราสนใจออกมาจาก
ภาพ เพื่อนำภาพวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น 
ขนาด รูปร่าง และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุในภาพจากนั้นเรา

สามารถนำข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และสร้างเป็น
ระบบ เพื ่อใช ้ประโยชน์ในงานด้านต่าง  ๆ เช ่น ระบบรู ้จำ
ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบว่าภาพลายนิ้วมือที่มีอยู่นั้นเป็นของผู้ใด
ระบบตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นจะเห็นได้ว่าระบบเหล่านี้จำเป็นต้อง
มีการประมวลผลภาพจำนวนมาก และเป็นกระบวนการที่ต้อง
ทำซ้ำ ๆ กันในรูปแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งงานในลักษณะเหล่านี้ 
หากให้มนุษย์วิเคราะห์เอง มักต้องใช้เวลามากและใช้แรงงานสูง 
อีกทั้งหากจำเป็นต้องวิเคราะห์ภาพเป็นจำนวนมาก ผู้วิเคราะห์
ภาพเองอาจเกิดอาการล้า ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดขึ ้นได้ 
ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่แทนมนุษย์ 
อีกทั้ง เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า คอมพิวเตอร์มีความสามารถใน
การคำนวณและประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ในเวลาอัน
สั ้น จ ึงม ีประโยชน์อย่างมากในการเพิ ่มประสิทธิภาพการ
ประมวลผลภาพและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาพในระบบต่าง ๆ 
[2] 
3.3 Haar Cascade Classifier              
Haar Cascade Classifier คือการตรวจหา สแกนหลายๆ ครั้ง
บนภาพเดิม แต่ด้วยขนาดที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะมีใบหน้า
มากกว่าหนึ่งหน้า ผลลัพธ์ของ sub-window จำนวนมากยังคง
เ ป็ น ล บ  (negative non-faces) ซึ่ ง ปั ญ ห านี้ แ ก้ ไ ด้ โ ด ย ใ ช้
ห ลั ก ก า ร  “ป ฏ ิ เ ส ธ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ ใ บห น้ า  แ ท น ก า ร ค้ น ห า
ใบหน้า” เพราะการตัดสินใจว่าบริเวณใด ๆ ไม่ใช่ใบหน้านั้น ทำ
ได้เร็วกว่าการค้นหาใบหน้า และได้มีการสร้างตัวจำแนกประเภท
แบบ cascaded (Cascade classifier) คือเป็น Classifier หลาย
ตั ว ต่ อกั น  เ มื่ อ  sub-window ถู ก จั ดประ เภท เป็ น  ไ ม่ ใ ช่
ใบหน้า (non-face) จะถูกปฏิเสธทันที แต่ในทางตรงกันข้าม 
ถ้ า  sub-window นั้ น  ถู ก จ ำ แ น ก เ ป็ น มี โ อ ก า ส  เ ป็ น
ใบหน้า (maybe-face) จะถูกส่งต่อไปยัง Classifier ตัวถัดไป
ตามลำดับ และกล่าวได้ว่ายิ่งมีจำนวนชั้น ของ Classifier มาก
เท่าใด โอกาสที่ sub-window จะเป็นใบหน้าจะยิ ่งมีมากขึ้น
ระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเพื ่อเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ได้นำเทคโนโลยี Haar Cascade Classifier มาใช้
งานในระบบนี้เพื่อทำการเทรนข้อมูล เพื่อนำไปสร้างเป็นโมเดล
ในการรู้จำใบหน้า วิธีการคือนำภาพใบหน้าจำนวนมากๆ มาเท
รนเพื่ อจะได ้ เป ็นโมเดลหล ังจากได ้ โม เดลมาเร ียบร ้อย 
คอมพิวเตอร์จะเรียนรู้และนำภาพจากกล้องไปเปรียบเทียบกับ
โมเดล [2] 
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3.4 ภาษา Python  
ภาษา Python เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูงของคอมพิวเตอร์ 
เป็นภาษาสคริปต์ และ เป็นภาษาโอเพนซอร์ซ นิยมใช้งานอย่าง
แพร่หลายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ปัญญาประดิษฐ์ , เว็บ , 
วิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นต้น ปัจจุบัน ภาษา Python เป็นที่นิยม
อย่างมากในการโปรแกรมมิ่ง เนื่องจากเป็นภาษาที่ง่ายต่อการ
เข้าใจ และ มีประสิทธิภาพความเร็วในการเขียนโค้ดเร็วที่สุด              
ไลบรารีท่ีใช้ในภาษา Python 
Opencv  
OpenCV (Open source Computer Vision) เ ป ็ น ไ ลบ ร า รี
ฟั ง ก ์ ช ั น ก า ร เข ี ยน โปรแกรม  ( Library of Programming 
Functions) โดยส ่วนใหญ่จะมุ่ ง เป้ าไปที่การแสดงผลด ้วย
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ (Real-Time Computer Vision) 
เดิมทีแล้วถูกพัฒนาโดย Intel แต่ภายหลังได้รับการสนับสนุน
โดย Willow Garage ตามมาด้วย Itseez (ซึ่งต่อมาถูกเข้าซื้อโดย 
Intel) OpenCV เป ็นไลบรารีแบบข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-
Platform) และใช้งานได้ฟรีภายใต้ลิขสิทธิ์ของ BSD แบบโอเพ่น
ซอร์ส (Open-Source BSD License) OpenCV ยังสนับสนุน
เ ฟ ร ม เ วิ ร์ ก ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง ล ึ ก  ไ ด้ แ ก่  TensorFlow, 
Torch/PyTorch และ Caffe [2]  
NumPy      
ไลบรารี NumPy เป ็นไลบรารีส ่วนเสริมของภาษา Python 
สำหรับใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีคำสั่ง
พร้อมใช้งานจำนวนมากมาย และไลบรารีนี้สามารถสร้างข้อมูล
ชนิดอาร์เรย์ (ที่ภาษา python ไม่มี) และคำนวณอาร์เรย์ของ
ตัวเลข สตริงและวัตถุได้ [3] 
Sklearn      
ไลบรารี Sklearn เป็นไลบรารีตัวหนึ่งในภาษา python ที่เรา
นำมาใช้ในการทำนายพยากรข้อมูลต่างๆ เป็นคำสั่งที่ช่วยในการ
ท ำ น า ย ข ้ อ ม ู ล ท ี ่ จ ะ เ ก ิ ด ข ึ ้ น โ ด ย จ ะ น ำ หล ั ก ก า ร จ าก 
Supervised Machine Learning(การเรียนแบบมีผู ้สอน)มาใช้
และถูกเขียนโดยภาษา python และ sklearn นั้นมาจากคำว่า 
scikit-learn [3] 
Datetime 
Datetime เป็นไลบรารีท่ีใช้สำหรับเข้าถึงวันและเวลา ในภาษา 
python [3] 
Time      

ไลบรารี Time เป็นไลบรารีสำหรับการเข้าถึงเวลา เพื่อทำการ
หน่วงเวลาของระบบ [3] 
3.5 กรอบแนวคิดของการทำงาน

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบยืนยันบุคคลด้วยใบหน้าเพื่อเข้าใช้

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมของระบบยืนยันบุคคลด้วยใบหน้าเพื่อ
เข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยขั้นตอนแรกนั้นผู้ใช้งานที่
ต้องการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต้องลงทะเบียนเพื่อขอ
เข้าใช้งานกับผู้ดูแลระบบก่อน เพื ่อเพิ ่มข้อมูลส่วนตัวรวมทั้ง
ถ่ายภาพเพื่อบันทึกลงในระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเทรน
เพ ื ่อสร ้างโมเดลในการรู ้จำใบหน้า โดยใช้  Haar Cascade 
Classifier  
 จากนั ้นเมื ่อผู ้ใช้งานต้องการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ 
ผู ้ ใช ้งานจะต้องอยู ่ในตำแหน่งหน้ากล้องที ่อย ู ่หน้าประตู
ห้องปฏิบัติการเพื่อถ่ายรูปซึ ่งอยู่ในรูปแบบของวิดีโอ จากนั้น
ระบบจะทำการตรวจสอบโดยการรู ้จำใบหน้าของผู ้ใช้งาน
ขณะนั้นกับโมเดลที่สร้างขึ้น ถ้าการรู้จำนั้นถูกต้องประตูจะเปิด
ให้เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการได้ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการทำงานบน
อุปกรณ์บอร์ด Raspberry PI ที่ประมวลผลด้วยภาษา Python 
นอกจากนี้ยังมีการบันทึกการเข้าใช้งานลงในระบบฐานข้อมูล
ด้วยเพื่อช่วยในการแสดงผลประวัติการเข้า 
ใช้งานทางหน้าเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP 
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
J. G. RoshanTharanga พัฒนาระบบสำหรับบันทึกข้อมูลการ
เข้างานของพนักงานด้วย เทคโนโลยีรู้จำใบหน้า ซึ่งในระหว่างที่
พนักงานเดินผ่าน กล้องวงจรปิดจะสามารถระบุตัวบุคคลได้แบบ
ทันทีทันใดและบันทึกการเข้างานของบุคคลนั้นการทำงานเริ่มต้น
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เมื่อกระทำการตรวจจับใบหน้าด้วย Haar cascade จากกล้อง
วงจรปิด และนำรูปภาพใบหน้าไป ผ่านกระบวนการ Histogram 
equalization เพื่อใช้ Eigenface recognition สำหรับการระบุ
ตัวตน โดยมีความถูกต้องในการระบุตัวตน 68%  

Shireesha Chintalapati แ ล ะ  M.V. Raghunadh
พัฒนาระบบสำหรับตรวจเช็คนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยใช้เทคนิค
รู้จำใบหน้าในการระบุตัวตน และส่งสรุปผลการเข้าเรียนไปยัง
อีเมลของอาจารย์ประจำวิชาเมื่อจบคาบเรียน การทำงานของ
ระบบเริ ่มต้นโดยการนำภาพจากกล้องแต่ละเฟรมมาทำการ
แปลงภาพให้เป็นระดับสีขาวดำ เพื่อนำไปตรวจหาใบหน้าภายใน
ภาพเมื่อได้รูปภาพใบหน้าจะนำไปผ่านกระบวนการ Histogram 
equalization และปรับขนาดรูปภาพให้มีขนาด 100 X 100 พิก
เซล ซึ่งรูปภาพดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการจัดกลุ่มเพื่อ
ใช้ในการระบุตัวตนโดยในระบบมีเทคนิครู้จำใบหน้า Eigenfaces 
recognition, Fisherface recognition แ ล ะ Local Binary 
Pattern Histogram recognition ให้เลือกใช้โดยผลการทดลอง
ใช้งานระบบพบว่าเทคนิค Fisherface recognition มีความถูก
ต้องที่สุดทั้งการระบุตัวบุคคลด้วยภาพนิ่งและวิดีโอ ซึ่งมีความ
ถูกต้องที่ 95% และ 78% ตามลำดับ งานวิจัยนี้มีปัญหาเรื่อง
ความถูกต้องเมื่อนำไปใช้ในห้องที่มีปริมาณแสงไม่เท่ากันกับใน
ภาพสำหรับการรู้จำและยังไม่มีระบบสำหรับการแก้ไขผลการ
ระบุตัวตน เนื่องจากมีการส่งผลสรุปไปทางอีเมลเมื่อจบคาบเรียน
เท่านั้น 

 
4. วิธีการดำเนินงาน 

ในการจัดทำครั้งนี้ผู ้จัดทำการศึกษาและทำระบบยืนยันตัวตน
ด้วยใบหน้าเพื ่อเข ้าใช้ห ้องปฏิบ ัต ิการคอมพิวเตอร์ โดยมี
วิธีดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 4.1 ศึกษาสภาพปัญหา ทฤษฎี และเทคโนโลยี จาก
วรรณกรรมที ่เก ี ่ยวข้องเช่น วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา ที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ  
 4.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ  
 4.3 เขียนโปรแกรม    
 4.4 ทดสอบย่อย/ประเมินระบบ  
 4.5 ทดสอบรวม 
 

5. เครื่องมือการวิจัย 
5.1 คุณลักษณะของ ฮาร์ดแวร ์

 -Raspberry Pi3   
 -Computer PC  CPU Intel Intel Core i5-
7400 @3.00 GHz    
 - HDD 1 TB   
 - Installed memory (RAM) 8.0 GB  
- Webcam Logitech C170        
- จอแสดงผลสำหรับ Raspberry Pi 3       
- กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า 

5.2 คุณลักษณะของ ซอฟต์แวร ์   
 - ระบบปฏิบัติการ Raspbian   
 - ระบบปฏิบัติการ Windows 10  
 - ภาษา Python    
 - ระบบจัดการฐานข้อมูล   
 - ภาษา Python    
 - OpenCV    
 - ภาษา PHP 
 

6. ขอบเขตการดำเนินงาน 
6.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ    
 1 Login เข้าสูร่ะบบ   
 2 เพิ่มข้อมูลของผู้ใช้งาน   
 3 แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้   
 4 ลบข้อมูลของผู้ใช้งาน   

 5 ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน 

6.2 ส่วนของผู้ใช้งาน    
 1 ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ 
 2 ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า  
 3 ตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้งานเอง 
ตัวอย่างหน้าจอ 

                    
ภาพที่ 2 ส่วนหน้าจอของระบบ 

จากภาพที่ 2 หน้าหลักของระบบจะมีกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อให้
ผู้ใช้งานนำใบหน้ามาสแกนในกรอบสี่เหลี่ยม 
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ภาพที่ 3 ส่วนการเข้าใช้งานของผู้ใช ้

จากภาพที่ 3 ผู้ใช้งานต้องการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ ผู ้ใช้งาน
จะต้องอยู่ในตำแหน่งหน้ากล้องที่อยู่หน้าประตูห้องปฏิบัติการ
เพื่อถ่ายรูปซึ่งอยู่ในรูปแบบของวิดีโอ จากนั้นระบบจะทำการ
ตรวจสอบโดยการรู้จำใบหน้าของผู้ใช้งานขณะนั้นกับโมเดลที่
สร้างขึ้น ถ้าหากเปอร์เซ็นต์เกิน 85 เปอร์เซ็นต์ กลอนประตูไฟฟ้า
จะปลดล็อค 
 

7. ผลการประเมิน 
ในการประเมินความพึงพอใจของระบบยีนยันตัวตนด้วยใบหน้า
เพื่อเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่
ทำการประเมินความพึงพอใจ โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จำนวน 
10 คน  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบแสดงดังตาราง     

ตารางที่1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบ 

รายการ 𝐱 SD ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านความถูกต้อง
และแม่นยำของระบบ 

4.1 0.73 มาก 

2. ด้านความเร็วของ
ระบบ 

3.4 0.51 น้อย 

3. ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบ 

4.2 0.63 มาก 

โดยรวม 3.9 0.62 มาก 
จากตารางที่1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.9) เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 2 ส่วน และระดับน้อยด้านความเร็วของระบบ  
ตารางที่2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ของระบบ 

รายการ ค่าเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) 
1. ด้านความถูกต้องและ
แม่นยำของระบบ 

82% 

2. ด้านความเร็วของระบบ 68% 

3. ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบ 

84% 

จากตารางที่2 พบว่าการทำงานของระบบด้านความถูกต้องและ
แม่นยำอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี แต่ในส่วนของความเร็วในการ
ทำงานของระบบค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรในการหน่วงของ
ระบบระหว่างตรวจสอบใบหน้าแล้วทำการปลดล็อคกลอนประตู
ไฟฟ้า 
 

8. ผลการวิจัย 
จากการที่ได้ทำการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเพื่อเข้า
ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนได้และ
สามารถเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ 
8.1 ปัญหาและอุปสรรค    
 1 การทำ Model Training แต่ละครั ้งใช้เวลานาน
เกินไป      
 2 กล้องที่เชื่อมต่อกับ Raspberry pi ทำงานล่าช้า 
 3 ระบบตรวจสอบใบหน้ายังไม่แม่นยำ 100 เปอร์เซ็นต์ 
8.2 ข้อเสนอแนะ     
 1 ในการจัดทำการศึกษาวิจัยครั้งนี้ควรทำการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนทำการพัฒนา      
 2 ผู้พัฒนาควรทำการศึกษาข้อมูลการทำงานของระบบ
เพิ่มเติมเพื่อง่ายต่อการพัฒนาระบบ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและ

พัฒนาแอปพลิเคชันการปฐมพยาบาลท่ีถูกวิธีบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ 2) เพื่อให้เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือบุคคลธรรมดา หรือ
ชาวไร่ชาวนาเกษตรกร ได้เพิ่มความรู้ในการปฐมพยาบาลท่ีถูกวิธี
มากขึ้น ซึ่งภายในแอปพลิเคชัน การปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีจะ
ประกอบด้วยวิธีการปฐมพยาบาลต่างๆ มีการบรรยายการอ่าน 
ภาษาไทย เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเพื่อการนำไปปฏิบัติที่ถูกวิธี
ง่ายและรวดเร็วมาตรฐานผลการศึกษาโดยใช้ โปรแกรม 
Thunkable ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จำนวน 5 อาการบาดเจ็บ คือ การ
บาดเจ็บกล้ามเนื้อ การบาดเจ็บของข้อต่อ การบาดเจ็บของ
กระดูก การบาดเจ็บผิวหนัง การบาดเจ็บอื่นๆ 2) ผลการประเมิน

ค ว าม พึ งพ อ ใจอ ยู่ ใน ระดั บ ม าก  (�̅� =4.69) (S.D.=0.42)  
เช่นเดียวกัน 

 
คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to 1) design and 
develop the correct first aid application on the 
Android operating system 2) to allow for the elderly or 
individuals Or farmers Increased knowledge of first-aid 
methods Which within the application Correct first aid 
consists of various first aid methods. There is a 

lecture, reading Thai language for easy to use, to 
implement correctly, fast and easy, the standard of 
study results by using Thunkable program in 
application development. The results of the research 
are as follows: 1) Design and develop the correct first 
aid application on the Android operating system, 
consisting of 5 injuries which are muscle injuries. Injury 
of the joints Bone injury Skin injury Other injuries 2) 
satisfaction assessment results were at a high level    

(x ̅ = 4.69) (S.D. = 0.42) as well. 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันมีมนุษย์มีเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆทำให้เกิดในหลายๆ อาชีพ
เพิ่มมากขึ้น ทำให้กี่ดำรงชีวิตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ชีวิตก็ต้องไม่
หยุดนิ่ งมากขึ้นและก่อให้ เกิดอุบัติ เหตุมากขึ้น เช่น อาชีพ
เกษตรกร ทำนา ทำไร่ ทำสวน ทำกับข้าว ตัดหญ้า ขับรถ 
ทำกับข้าว ออกกำลังกาย เดินเล่น กินข้าว เล่นน้ำ ทุกๆ อย่างที่
อยู่รอบตัวเราล้วนเป็นอันตรายกับชีวิต ทำให้ในชีวิตประจำวัน
ล้วนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ในทันตา ไม่ว่าจะเป็น การถูกมีด
บาด ตะปูตำเท้า ตกจากที่สูง ถูกกระแทรกอย่างแรง จากสัตว์
หรือรถยนต์ อุบัติเหตุเล็กจนถึงอุบัติเหตุที่ใหญ่มากอาจทำลาย
ชีวิตเราได้ ถ้ารักษาไม่ถูกวิธี โดยบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ อุบัติเหตุ
เล็กน้อยๆ ที่บุคคลทั่วไปมองข้ามนั้น อาจจะทำให้อาการที่เป็น
หายช้าหรือเป็นเร้ือรังได้เช่น ข้อเท้าแพลง คนส่วนใหญ่จะปล่อย
ทิ้งไว้ให้หายเอง แทนที่จะหาวิธีการรักษาที่ถูกวิธี เช่น ขณะที่    
ข้อเท้าแพลงใหม่ๆ ให้ผู้บาดเจ็บพยายามเดินเบาๆ จากนั้นให้ใช้

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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น้ำเย็นประคบข้อเท้าเบาๆ และประคบความร้อนหลัง 48 ชั่วโมง 
ร่วมกับการนวดผิวหนังเบาๆ เพื่อให้มีการดูดซึมของเลือดดีขึ้น 
และการเกิดอุบัติเหตุกับผู้อื่น คนส่วนมากได้แค่ยืนดูและรอเวลา
ในการให้กู้ภัยมาช่วย แต่กว่ากู้ภัยจะมาเราควรจะหาวิธีปฐม
พยาบาลให้ผู้ป่วยที่มีสติ หรือไม่มีสติ ควรช่วยรอกู้ภัยก่อน โอกาส
ของผู้ประสบอุบัติเหตุอาจจะรอดจะได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ  
 การเจ็บป่วยฉุกเฉินถือเป็นภาวะที่ฉุกเฉินของชีวิตของ
แต่ละบุคคลหากไม่ได้รับการแก้ไข อย่างเหมาะสมและทันเวลา 
อาจทำให้เกิดความพิการหรือสูญเสียชีวิตได้ พบประเด็นปัญหาท่ี
ส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้รับบริการ คือ ประชาชน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลท่ีวิธี ปัจจุบัน
โรงพยาบาลมีหลายแห่งและทันสมัยอย่างมากมายแต่ก็ไม่
เพียงพอต่อจำนวนประชากรโลก ทำให้การรักษาอาการเบื้องต้น 
การรักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์ในเหตุฉุกเฉินต่างๆนั้ น  ที่มีการ
บาดเจ็บเล็กน้อยหรืออาการบาดเจ็บที่รุนแรง การปฏิบัติขั้นตอน
แรก การรักษาตนเองหรือ ก่อนการส่งโรงพยาบาลนั้นสำคัญมาก  
ซึ่งทางผู้ศึกษาได้เล็งเห็นการรักษาอาการเบื้องต้น ของอุบัติเหตุ 
หรือ อาการบาดเจ็บต่างๆ ทำให้ผู้ศึกษาได้ คิดค้นการสร้าง    
แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องก่อนการนำตัวส่ง 
โรงบยาบาล เพื่อลดอาการบาดเจ็บเบื้องต้นที่ถูกวิธี 
ดังนั้นโครงการนี้ผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบ แอปพลิเคชัน ในการช่วย
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อ
เป็นทางเลือกให้กับบุคคลทั่วไป และผู้สูงอายุ เพื่อความสะดวก
ของทุกๆ ท่านและเป็นการใช้งานอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์มาก
ยิ่ งขึ้ น  ห รือ เรี ยกอี กวิ ธี ห นึ่ งว่ า  การช่ วย รักษ าชี วิ ต ขอ ง
ระบบปฏิบัติการแอปพลิเคชัน 
 

2. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
จันจิรา ชูเมฆ (2555) วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 

1) เพื่อสำรวจสภาพปัญหาการ เรียนและสอบถามความต้องการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบ STAD โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียบน 
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 2) เพื่อประเมินคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบ STAD โดยใช้บทเรียน
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เร่ืองหลักการใช้สี 3) 
เพื่อหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนแบบ STAD โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย บนคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) เร่ืองหลักการใช้สี 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เรียนที่มีต่อ กิจกรรมการเรียนแบบ STAD โดยใช้บทเรียน
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เร่ืองหลักการใช้สี 5) 
เพื่อประเมินกิจกรรมการเรียนแบบ STAD และผลงานโดยใช้การ
ประ เมิ น ตาม  สภ าพ จริ ง  โดย ใช้ บ ท เรียนมั ลติ มี เดี ยบน
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เรื่องหลักการใช้สี ของนักเรียน 
ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่  2 โรงเรียนตลาดหนองหวาย โดย
ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากร จากนักเรียนทั้งหมด 
จำนวน 572 คน ของโรงเรียนตลาดหนองหวาย ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 และกลุ่มตัวอย่าง ได้จากการเลือกโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากแล้ว
นำมาทดสอบเพื่อแบ่งกลุ่มเก่ง กลางและอ่อนตามสัดส่วน ผล
การศึกษา พบปัญหาในการเรียนการสอนและครูผู้สอนมีความ
ต้องการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบน คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) อยู่ในระดับมาก จากการประเมินคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย กิจกรรมการเรียนแบบ STAD ได้
คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบพกพา (Tablet) 
อยู่ในระดับดี สามารถใช้สอนได้ ผลจากการหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบ STAD 
โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เรื่อง
หลักการใช้สี ปรากฏว่า ผู้เรียนที่เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า t-test เท่ากับ 
9.56 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรม
การเรียนแบบ STAD โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) เรื่องหลักการใช้สี มีค่าเท่ากับ 4.63 ซึ่งมี ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก การประเมินกิจกรรมการเรียน
แบบ STAD และผลงานโดยใช้การ ประเมินตามสภาพจริง โดย
ใช้บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เรื่อง
หลักการใช้สี ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับดี 

ณัฐพงษ์ พระลับรักษา (2555) ได้ทำการวิจัย เรื่อง 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตพีซี รายวิชา7020204 การผลิต
วีดิทัศน์ระบบดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตพีซี 2) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยี
มั ลติ มี เดี ยและแอนิ เมชัน  หมู่ เรียนที่  2  จำนวน  18  คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) 
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ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 
0.48 

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ (2555) ศึกษาการวิจัย เรื่อง การ
สร้างหนังสือดิจิทัลแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ วิชาวิจัยเพื่อการสื่อสารภาษาไทย สำหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี  
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพของหนังสือดิจิทัล
แบบมีปฏิสัมพันธ์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ วิชาวิจัยเพื่อ
การสื่อสารภาษาไทย 2)เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนโดยทดลองกับ
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  1 ภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รวมจำนวน 56 คน ผลการประเมิน
พบว่า หนังสือดิจิทัลแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ วิชาวิจัยเพื่อการสื่อสารภาษาไทย ท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพ
ของบทเรียนด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.29 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากและด้านสื่อเทคโนโลยีมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียน โดยการทดสอบค่า t-test มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 แสดงว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและความพึงพอใจของกลุ่ม
ประชากรที่มีต่อหนังสือดิจิทัลแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ วิชาวิจัยเพื่อการสื่อสารภาษาไทย สำหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก ดังนั้น หนังสือดิจิทัลแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่วิชาวิจัยเพื่อการสื่อสารภาษาไทยสามารถ
นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาได้ 

 
3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ผู้จัดทำดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำมาพัฒนาพัฒนาแอปพลิเคชัน  
3.2 การออกแบบ 

นำข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์ระบบมากำหนด
รูปแบบ และการทำงาน โดยมีการออกแบบหน้าจอ การแสดงผล 
และออกแบบขั้นตอนการประมวลผล ซึ่งผู้พัฒนาได้ออกแบบ
แอปพลิเคชันให้สามารถทำงานบนมือถือ โดยแอปพลิเคชันนี้ 
สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต และสามารถดาวน์ 
โหลดผา่น Play Store การออกแบบหน้าจอ ระบบการทำงานซึ่ง
เป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้ สามารถแสดงผลได้ดังนี้  
3.2.1 การออกแบบหน้ าจอหลักของแอปพลิ เคชันด้วย 
Thunkable  
ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้บนมือถือ ด้วย Thunkable ซึ่งใช้
สำหรับสร้างส่วนองค์ประกอบของแอปพลิ เคชัน  ต่าง ๆ 
(components) เพื่อใช้งานในแอปพลิเคชันบนมือถือที่จะ สร้าง
ขึน้ มี 5 เมนู ดังนี้ 

1) การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ 
2) การบาดเจ็บของข้อต่อ 
3) การบาดเจ็บของกระดูก 
4) การบาดเจ็บผิวหนัง 
5) การบาดเจ็บอื่นๆ 

รูปที่ 1. การออกแบบแอปพลิเคชันหน้าเมนูหลัก 

 

 
รูปที่ 2. การออกแบบหมวดการบาดเจ็บต่างๆพร้อมเสยีงอาีนีี  ี ี ี  ี ี  

 
3.3 การเขียนโปรแกรมด้วย Thunkable Blocks 
เขี ยน โปรแกรม ให้ แต่ ละส่ วน โปรแกรม  ด้ วย โป รแกรม 
Thunkable Blocks ซึ่งใช้วิธีการต่อบล็อกคำสั่ง เพื่อให้ส่วน 
โปรแกรมนั้น ๆ ทำหน้าท่ีของมัน ตามที่ออกแบบเอาไว้ 
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รูปที่ 3. คำสั่งที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

 
3.2.2 ทดสอบการใช้งาน 
ระหว่างเขียนโปรแกรม อาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วน
โปรแกรมออกไป กว่าจะได้แอปพลิเคชันตามที่ออกแบบไว้ เมื่อ
ทุกส่วนแอปพลิเคชันถูกสร้างเสร็จแล้ว ทดสอบการใช้งานโดย
การติดตั้ งแอปพลิ เคชันลงบนมือถือที่ มี ระบบปฏิบัติการ 
Android หรือ ios แล้วทดสอบการใช้งานผ่านมือถือจริง  

4. เครื่องมือการจัดทำ 
ในการพัฒนาแอปพลิ เคชันการปฐมพยาบาลที่ ถูกวิธีบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการ
จัดทำ คือ 
 4.1 โป ร แ ก รม  Thunkable มี ห ลั ก ก า รท ำ ง า น
เหมือนกับ MIT App Inventor โดยใช้หลักการเขียนโปรแกรม
แบบ Visual Programming Language ซึ่ งเป็นแนวทางการ
เขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ เน้นความง่าย  ต่อการเขียน และใช้
หลักการการต่อแบบเลโก้ คือต่อเป็นบล็อค ๆ โดยยังรักษา
หลักการการเขียน โปรแกรมทุกอย่าง[1] 
 4.2 โปรแกรม Photoshop cc 2018. ใช้ในการตกแต่ง
ภาพ 
 4.3 อุปกรณ์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
หรือ ios เมื่อทุกส่วนโปรแกรมถูกสร้างเสร็จแล้ว ทดสอบการใช้
งานโดยการติดตั้งแล้วทดสอบการใช้งานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
จริง 
 

5. ผลการดำเนนิงาน 
ในการศึกษาแอปพลิเคชันการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
5.1 ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 

 
รูปที่ 4. หน้าแรกของแอพพลิเคชั่น 

 
จากรูปที ่4 คือหน้าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน กดปุ่ม เร่ิมกันเลย 
เพื่อไปยังหน้าแนะนำ 

 
รูปที่ 5. หน้าจอแนะนำ 

 
จากรูปที ่5 คือหน้าจอแนะนำ 
 

 
รูปที่ 6. หน้าจอหน้าเมนูหลักการบาดเจ็บตาีงี  ี ี ๆ 

 

จากรูปที ่6 คือหน้าจอหน้าเมนูหลักการบาดเจ็บต่างๆ 
 

 
รูปที่ 7. หน้าจอการบาดเจ็บของข้อต่อ 
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 รูปที่ 8. หน้าจอการบาดเจ็บของข้อต่อ 

 

 
รูปที่ 9. หน้าจอการบาดเจ็บของกระดูก 

 

 
รูปที่ 10. หน้าจอการบาดเจ็บผิวหนัง 

 

 
รูปที่ 11. หน้าจอการบาดเจ็บอ่ืนๆ 

จากรูปที่ 11 เมื่อกดปุ่มใช้งาน หน้าจอจะแสดงผลไปไปยังหน้า
การให้ข้อมูลการปฐมพยาบาลในหัวข้อ ต่างๆ พร้อมฟังเสียง

 
รูปที่ 12. หน้าจอการให้ข้อมูลการปฐมพยาบาลพร้อมฟังเสียง 

 

จากรูปที่ 12 คือ หน้าจอการให้ข้อมูลการปฐมพยาบาลพร้อมฟัง
เสียง 
 
5.2 การประเมินแอปพลิเคชัน 
5.2.1 ด้านความพึงพอใจตอ่การใช้งานของแอปพลิเคชัน 
ในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันการ
ปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อทำการทดสอบความพึง
พอใจของการใช้งาน แอปพลิเคชันจริง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจาก
บุคคลทั่วไป จำนวน 30 คน ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ แสดงดังตาราง  
 
ตาราง 1.  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของการทดลองใช้ 
แอปพลิเคชันการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

รายการ �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. แอปพ ลิ เคชัน มี ความ
ทันสมัย 

4.57 0.50 มากท่ีสุด 

2. แอปพลิเคชันมีข้อมูลที่
ถูกต้องเชื่อถือได้ 

4.70 0.47 มากท่ีสุด 

3. แอปพลิเคชันประโยชน์
ต่อผู้ใช ้

4.93 0.25 มากท่ีสุด 

4. แอปพลิเคชัน มีข้อความ 
การออกแบบที่เหมาะสม 

4.67 0.47 มากท่ีสุด 

5. มีความง่ายต่อการใช้งาน 4.90 0.31 มากท่ีสุด 

6. ช่วยให้เพิ่มความรู้ และ
การปฏิบัติที่ถูกหลัก 

4.67 0.47 มากท่ีสุด 

7. ออกแบบให้ผู้ใช้งาน 4.47 0.50 มาก 
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รายการ �̅� S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

เข้าใจง่ายและรวดเร็ว 

โดยรวม 4.69 0.42 มากท่ีสุด 

 
จากตาราง 1. พบว่า ค่าเฉลี่ย ผลการประเมินความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� =4.69) (S.D.=0.42)   
 

6. สรุป 
จากการทำงานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง แอปพลิเคชันการปฐม
พยาบาลที่ถูกวิธีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สรุปได้ ดังนี้ 
 แ อ ป พ ลิ เค ชั น ก า รป ฐ ม พ ย าบ าล ที่ ถู ก วิ ธี บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์พัฒนาบนระบบด้วยโปรแกรม 
Thunkable โดยแบ่งหมวดหมู่การบาดเจ็บ ออกเป็น 5 อาการ
บาดเจ็บ ได้แก่ ) 

1) การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ 
2) การบาดเจ็บของข้อต่อ 
3) การบาดเจ็บของกระดูก 
4) การบาดเจ็บผิวหนัง 
5) การบาดเจ็บอื่นๆ 

แอปพลิเคชันการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์สามารถทำตามเง่ือนไขที่ได้ออกแบบไว้และทำงานได้จริง 
แอปพลิเคชันออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว สามารถเรียนรู้การปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีต่าง ๆ ช่วยให้
ผู้ใช้ สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้และ
สามารถฟังเสียงได้เมื่อไม่สะดวกในการอ่านตัวหนังสือหรือใน
กรณีอ่านหนังสือไม่ออก 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

1 .ควรจะมีการค้นหาอาการบาดเจ็บได้ 
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์ และฝึกฝนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเวลาที่พบปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
3. ควรมีระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนามากกว่านี้ จึงจะทำให้
แอพพลิเคช่ันทำงานได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
4. ควรพัฒนาเป็นการตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ต่อไป  

5. ควรหยุดคำสั่งอ่านเมื่อกดออก 
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บทคัดย่อ 
ระบบสารสนเทศร ้านจ ัดงานแต ่ง  เป ็น  การพ ัฒนาระบบ
สารสนเทศบ้านขันหมาก ณ อยุธยา เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การให้บร ิการเก ี ่ยวกับการแต่งงาน โดยผู ้พ ัฒนาระบบได้
ทำการศึกษาขั้นตอนการทำงานและระบบการทำงานเดิมของ
ทางร้านได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จากนั้นจึงทำการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศบ้านขันหมาก ณ อยุธยา ให้ตรงตาม
ขอบเขต ความต้องการของผู้ใช้งานระบบและจัดเก็บข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล แทนการจัดเก็บข้อมูลลงในแฟ้มเอกสาร เป็นการลด
ความสูญหายของข้อมูลที่มีความสำคัญกับทางร้าน  

จากการพัฒนาระบบ และทดลองนำระบบสารสนเทศ
บ้านขันหมาก ณ อยุธยา ไป ทดลองใช้จริงในร้านนั้น พบว่า
ระบบสามารถช่วยจัดการ ข้อมูลลูกค้า วัสดุอุปกรณ์   แพ็กเกจ
การจัดงาน ขันหมาก  แกลลอรี่ การจองคิวและการออกรายงาน
ได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้สามารถตรวจสอบราคาของแพ็คเกจการจัด
งาน  ตรวจสอบแพ็คเกจขันหมาก เงื่อนไขการให้บริการและเข้า
ชมผลงานของร้านได้  

 

คำสำคัญ: การจัดงานแต่งงาน; ระบบฐานข้อมูล 
 

ABSTRACT 
This information system serves to manage information 
of the marriage service. The system uses to manage 
data of Ban Khanmak na Ayutthaya shop. This 
information system consists of four main functions: 
recording, managing, reserving, and reporting. We are 
developing the system by using PHP, MySQL, CSS, and 

Javascript. Moreover, the user can see the marriage 
package, gallery, price of services, contacts, and 
location of the shop. The satisfaction of the user is 
estimated at a good level.  
 
Keywords: wedding organization, database System 
 

1. บทนำ 
จากอดีตจนปัจจุบันนี้การแต่งงานนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่าย
ชายและฝ่ายหญิงเกิดความรักใคร่ชอบพอกันในเวลาอันสมควร 
เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงปลงใจท่ีจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ฝ่ายชายจะบอก
กับพ่อแม่ ให้ทราบเพื่อให้จัดการผู้ใหญ่มาทาบทามสู่ขอฝ่ายหญิง
จากพ่อแม่ของฝ่ายหญิง แต่ในสมัยนี้พิธีการแต่งงานถูกรวบรัด  
เพื ่อให้เหมาะสมกับการเปลี ่ยนแปลงของโลกทุกวันนี ้ สิ ่งที่
สิ้นเปลืองจะถูกตัดออกไป แต่ยังคงรักษาพิธีการแต่งงานตามขนม
ธรรมเนียมไทยแบบดั้งเดิม 

ร้านบ้านขันหมาก ณ อยุธยาเป็นร้านที่รับจัดงานแต่ง
อย่างครบวงจร ได้แก่ จัดดอกไม้ จัดสถานที แกลลอรี จัดเวที พิธี
เช้า พิธีสงฆ์ พิธีเย็น งานเลี้ยง เช่าขันหมาก อุปกรณ์จัดงานและ 
ในระบบงานเดิมของร้านมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรูปเล่มเอกสาร
เป็นการเสี่ยงที่ข้อมูลจะเสียหายและสูญหายได้ง่ายและยังมีการ
จัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่เป็นระบบร้านแห่งนี้มีเพียงหน้าร้านและร้าน
มีเพียงเพจเฟซบุ๊กซึ่งยังไม่รับความสนใจในกลุ่มของผู้ที่ต้องการ
มาใช้บริการ และร้านยังไม่มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่
ชัดเจน เมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการจะต้องมีการสอบถามรูปแบบ
การจัดงานแต่ง ราคา ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือขับรถมาพูดคุย
รายละเอ ียด ณ ท ี ่ ร ้ านซ ึ ่ ง เป็ นการทำให ้ล ูกค ้ า เส ี ยค่ า

ไ* ผู้ประสานงานหลกั (Corresponding Author) 
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โทรศัพท์มือถือและค่าน้ำมันของรถยนต์เป็นอย่างยิ่งหรือในกรณี
ที่ทางร้านมีสถานะการจองคิวที่จัดงานแล้วเป็นการที่ทำให้ลูกค้า
เสียเวลาโดยที่ผู ้จัดทำไปสอบถามกับเจ้าของร้านและพบว่ามี
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการระบบเพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าให้มีความ
สเถียรมากขึ้นจากปัญหาที่พบมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ยังไม่เป็น
ระบบ 

จากปัญหาที่พบผู้จัดทำมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยี
มาช่วยด้วยการสร้างเว็บไซต์และนำระบบฐานข้อมูลมาช่วยใน
เรื่องการเก็บข้อมูล ให้เป็นหลักแหล่งเป็นระเบียบและสามารถ
นำมาใช้งานได้ถูกต้องค้นหาง่ายพร้อมทั้งยังมีเว็บไซต์ที่ให้บริการ
ลูกค้าที่ต้องการทราบข้อมูล ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับทางร้าน
ในบริการลูกค้าที่สะดวกและรวดเร็วและยังมีประโยชน์ที่ช่วยใน
การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง ลดความซ้ำซ้อน
และความผิดพลาดของปัญหา ลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย 
ซึ่ง เว็บไซต์ จะมีการรวบรวมข้อมูลของการจัดงานแต่งของทาง
ร้านเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกดูข้อมูลได้ตามความต้องการ 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพื่อสร้างระบบสารสนเทศร้านบ้านขันหมาก  ณ อยุธยาโดยมี
ระบบจัดการฐานข้อมูลที ่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล
เดียวกันในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยการใช้โปรแกรม
แอปเซิร์ฟ (Appserv) ซึ ่งเป็นโปแกรมที ่รวมซอฟต์แวร์หลาย
โปรแกรมย่อยประกอบด้วย อาปาเช่ (Apache), พีเอพี (PHP), 
ม า เ อ ช ค ิ ว แ อ ล  (MySQL) แ ล ะ พ ี เ อ ช พ ี ม า ย แ อ ด มิ น 
(PhpMyAdmin) [5] 
2. เพื่อพัฒนาระบบงานด้วยภาษา PHP และJavaScript โดยมี
การเขียนฟังก์ชันในการคำนวณและจัดการข้อมูล 
3. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าท่ีต้องการใช้บริการโดย
การใช้ภาษาซีเอสเอส (CSS) สำหรับตกแต่งเว็บไซต์ให้มีสีสันที่
สวยงาม การกำหนดระยะห่าง ใส่สีพื้นหลัง กำหนดเส้นขอบและ
อ ื ่น เพ ิ ่มความน ่าสนใจในระบบงาน ม ีการใ ช ้บ ูทส ์แท็บ 
(Bootstrap) โดยพัฒนาระบบงานที ่ใช้ง ่ายมีองประกอบและ
รูปแบบของระบบงานที่ไม่มีความซับซ้อนและง่ายต่อการพัฒนา
ต่อยอด 
 
 
 
 

2. ทฤษฎีและโครงงานที่เกีย่วข้อง 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของร้านบ้านขันหมาก ณ อยุธยา 
ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ที่จัดการข้อมูลของทางร้านทั้งหมด โดยใน
การจัดการข้อมูลในแแต่ละงานจะมีควานจำเป็นที่จะต้องมีการ
จดบันทึก และเก็บข้อมูลไว้ เพื่อเก็บข้อมูลให้เป็นหลักแหล่งเป็น
ระเบียบและนำมาใช้งานถูกต้องพร้อมทั้งยังมีเว็บไซต์ที่ให้ลูกค้าที่
ต ้องการข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ ที ่ใช้ในการจัดงาน
สามารถหาข้อมูลของการจัดงานแต่งงานทีสะดวกมากขึ้นและยัง
มีประโยชน์ต่อทางร้านที่ช่วยจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเป็น
อย่างยิ่ง 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในด้านฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ ่มของความสัมพันธ์ นำมาเก็บ
รวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลนั้น ต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

ระบบฐานข้อมูล (Database System)  เป็นการวมตัว
ของฐานข้อมูลตั้งแต่ 2 ฐานข้อมูลเป็นต้นไปที่มีความสัมพันธ์กัน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และทำ
ให้การบำรุงรักษาตัวโปรแกรมง่ายมากขึ้น โดยผ่านระบบการ
จัดการฐานข้อมูล (Database Management System)[4] 

องค์ประกอบของฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 5   ประเภท คือ   
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
2. โปรแกรม (Program) 
3. ข้อมูล (Data) 
4. บุคลากร (People) 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Procedures) 

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในด้านซอฟต์แวร์ 
พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาที่นิยมใช้ในระบบเครือข่ายในปัจจุบันที่
นิยมใช้ในระบบเครือยข่าย อินเตอร์เน็ต เป็นศูนย์กลางในการ
ติดต่อระหว่างกันทำให้ต้องการใช้เว็บไซต์ที่มีลักษณะแบบไดนา
มิก และการควบคุมการทำงานเหล่านี้จะกระทำโดยภาษาสคริปต์ 

- ซีเอสเอส (CSS) คือภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน  
แบบเฉพาะและได้ถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาที่ใช้
ในการตกแต่งเว็บไซต์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

- จาวา สคริปต์ (JavaScript) คือ ภาษาสคิปต์เชิงวัตถุ
ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ใช้ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล เพื่อให้
เว็บไซต์ดูมีการเคลื่อนไหวสามารถตอบสนองผู้ใช้งานมากขึ้น 
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- บูทส์แท็บ (Bootstrap)  เป็นชุดคำสั่งที่ประกอบด้วย
ภาษา ซีเอสเอส เอชทีเอ็มแอล และจาวาสคริปต์ ที่ถูกพัฒนาขึ้น
มาเพื ่อกำหนดกรอบหรือรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนที่
สัมพันธ์กับผู้ใช้งาน 

- แอปเซิร์ฟ (Appserv)   เป็นชุดโปรแกรมในลักษณะ
ของWAMP ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำเร็จรูประบบปฏิบัติการ
ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 

- พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) ถูกพัฒนาโดย
ใช้ภาษาphp เพื่อใช้ในการบริการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอ
ลแทนการคีย์คำสั่งโดยถือเป็นเครื่องมือใช้ในจัดการฐานผ่านเว็บ
เบราว์เซอร์พีเอชพีแอปพลิเคชัร โดยสามารถสร้างฐานข้อมูล 
สร้างตาราง เพิ่มข้อมูล ลบและแก้ไขหรือใช้คำสั่งด้วยภาษาเอส
คิวแอล 
  - ซับไลม์ แท็ก (Sublime Text)   เป็นโปรแกรมของ
แท็กอิดิเตอร์ ที่ใช้เขียนโปรแกรมต่างๆสามารถรองรับได้หลาย
ภาษา 

-  อ ะ โ ด บ ี  โ ฟ โ ต ช อ ป  (Adobe Photoshop) มี
ความสามารถในการการจัดการข้อมูลรูปภาพที่มีประสิทธิภาพ 
ใช้ในการตกแต่งภาพ  

- วิชวล พาราดาม (Visual Paradigm)  เป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยสำหรับพัฒนาการวิเคราะห์และออกแบบระบบของผู้ใช้
หลายประเภท สนับสนุนการออกแบบระบบซอฟแวร์ขนาดใหญ่  
สนับสนุนแผนภาพยูเอ็มแอลท้ังหมด 

 
3. วิธีการดำเนินการ 

3.1. วิเคราะห์กระบวนการทำงานเดิม 
ระบบงานเดิมของร้านมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นรูปเล่มเอกสารเป็น
การเสี่ยงที่ข้อมูลจะเสียหายและสูญหายง่ายและยังมีการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ยังไม่เป็นระบบร้านแห่งนี้มีเพียงหน้าร้านและ ร้านมีเพียง
เพจเฟซบุ๊กซึ่งยังไม่รับความสนใจในกลุ่มของผู้ที ่ต้องการมาใช้
บริการและร้านยังไม่มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
เมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการจะต้องมีการสอบถามรูปแบบการจัด
งานแต่งเป็นการทำให้ลูกค้าเสียค่าโทรศัพท์มือถือและค่าน้ำมัน
ของรถยนต์เป็นอย่างยิ่งหรือในกรณีที่ทางร้านมีสถานะการจอง
คิวที่จัดงานแล้วเป็นการที่ทำให้ลูกค้าเสียเวลาโดยที่ ผู ้จัดทำไป
สอบถามกับเจ้าของร้านและพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ

ระบบเพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าให้มีความสเถียรมากขึ้นจากปัญหา
ที่พบมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ยังไม่เป็นระบบ 
3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในด้านฐานข้อมูลวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานใหม ่
แนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาช่วยด้วยการสร้างเว็บไซต์และนำ
ระบบฐานข้อมูลมาช่วยในเร่ืองการจัดการข้อมูล [1]  เพื่อจัดการ
ข้อมูลให้เป็นหลักแหล่งเป็นระเบียบและนำมาใช้งานได้ถูกต้อง
พร้อมทั ้งยังมีเว็บไซต์ที ่ให้ลูกค้าที ่สามารถตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับร้าน และส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงานสามารถ
หาข้อมูลของการจัดงานแต่งงานที่มีความสะดวกมากขึ้นและยังมี
ประโยชน์ต่อทางร้านที่ช่วยจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเป็น
อย่างยิ่ง ลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดของปัญหา ลดความ
เสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย[2] ซึ่ง เว็บไซต์จะมีการรวบรวมข้อมูล
ของการจัดงานแต่งเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกดูข้อมูลตามความ
ต้องการและระบบที่จัดทำขึ้นจะช่วยในให้การบริการที่สะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น [3]  

โดยมีแผนการดำเนินงานใหม่ดังภาพที่ 1 แผนแสดง
การทำงานของผู้ใช้ระบบ (Use case Diagram) ตามแผนภาพ
บริบทภาพที่ 2 และตัวอย่าง หน้าจอแสดงผลดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนแสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ 
 

จากภาพที่ 1 มีการแบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 ส่วนคือ เจ้าของร้านและ
ลูกค้า 
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ส่วนที่ 1 เจ้าของร้าน สามารถทำการเข้าสู่ระบบได้ จัดการข้อมูล
วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลอุปกรณ์จัดงาน การจองคิว การ
ชำระเงิน  ค่าใช้จ่ายแต่ละงาน แสดงรายงาน  แสดงรายรับ
รายจ่าย  ออกใบเสนอราคา  ออกใบจัดเตรียมอุปกรณ์ 
ส่วนที่ 2 ลูกค้า  สามารถให้ข้อมูลลูกค้า   ทำการจอง ทำการ
ชำระเงิน  ทำการชำระเงินคงเหลือ  
 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท 

 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผล 

 
4. ผลการวิจัย 

ระบบสารสนเทศบ้านขันหมาก ณ อยุธยา มี วัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาการจัดการข้อมูลของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
ข้อมูลลูกค้า  การจัดการข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ การจัดการข้อมูลการ
จองคิว การจัดการข้อมูลอัลบั้มรูป การจัดการค่าใช้จ่ายในแตล่ะ
งาน การจัดการข้อมูลจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนไปจัดงาน ออกใบ
เสนอราคาให้กับลูกค้าสรุปรายรัยรายจ่ายในแต่ละเดือนแต่ละปี   
ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกในการให้บริการกับลูกค้าและมุ่งเน้น
ในการพัฒนาระบบตามความต้องการของผู้ ใช้เพื ่อให้ระบบมี

ประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด โดยผู้พัฒนา ได้พัฒนาระบบ
บรรลุตามขอบเขตของผู้ใช้ 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงเมนูในการทำรายการตา่งๆ 

 
      จากภาพที่ 4 เป็นหน้าจอเมนูในการทำรายการต่างๆจะเป็น
เจ้าของร้านที่ผ่านการเข้าสู่จะมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงผู้เดียว 
 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงรายงานข้อมูลลูกค้า 

 
จากภาพที่ 5 เป็นหน้าจอสำหรับการแสดงข้อมูลลูกค้า ในกรณีที่
ลูกค้ามีการมาติดต่อที่ในการจองคิวสามารถแก้ไข้ข้อมูลได้ข้อมูล
ที่แสดงอยู่ในรูปแบบของตาราง  
 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงภาพตัวอย่างของทางร้าน 

 
จากภาพที่ 6 เป็นหน้าจอสำหรับการแสดงข้อมูลผลงานของร้าน
โดยแสดงแต่ละหมวดเพื่อแสดงตัวอย่างการจัดงานให้กับลูกค้า
และสามารถนำมาเป็นรูปแบบของการจัดงานได้ 
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ภาพที่ 7 หน้าเพิ่มข้อมูลลูกค้า 

 

จากภาพที่ 7 เป็นหน้าจอในการเพิ่มข้อมูลลูกค้า โดยมีการเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีการจัดเก็บข้อมูลตามหัวข้อที่มี
การระบบดังในภาพ 
 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงข้อมูลการแพ็กเกจขันหมาก 

 

จากภาพที่ 8 เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลข้อมูลแพ็คเกจ
ขันหมากที่ให้บริการสามารถแก้ไขข้อมูล ค้นหาข้อมูลและคลิก
แสดงรายละเอียดได้ 
 

 
ภาพที่ 9 หน้าเพิ่มข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ 

 

จากภาพที่ 9 เป็นหน้าจอในการเพิ่มข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ โดยมีการ
เก็บข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ เพื่อทำการสต๊อกวัสดุอุปกรณ์และทราบ
กำหนดอายุการใช้ของวัสดุอุปกรณ์แต่ละช้ินหากจะนำมาใช้ต่อ 
 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงข้อมูลการวัสดุอุปกรณ์ 

 
จากภาพที่ 10 เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ที่มี
การจัดเก็บแบ่งเป็นประเภทของวัสดุอุปกรณ์เป็นการเพิ่มความ
สะดวกในการนำมาใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอเพิ่มข้อมูลแพ็กเกจขันหมาก 

 

จากภาพที่ 11 เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลแพ็คเกจขันหมาก
โดยวัสดุอุปกรณ์ที ่นำมาจัดแพ็กเกจได้ดึงมาจากข้อมูลวัสดุ
อุปกรณ ์
 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอเพิ่มข้อมูลการจองคิว 

 

จากภาพที่ 12 เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลการจองคิวของลูกค้า
แต่ละคนโดยมีการเลือกแพ็กเกจตามที่ร้านได้กำหนดไว้ 
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4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ตารางที่ 1 ตารางประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน 

ข้อ   เรื่องที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. 1. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 
1. การจัดการรูปแบบในเว็บไซต์

ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 
4.4 0.632 พอใจมาก 

2. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม 
มีความทันสมัย น่าสนใจ 

4.7 0.458 พอใจมาก 

3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มี
ความเหมาะสม 

4.5 0.5 พอใจมาก 

4. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความ
เหมาะสมต่อการอ่าน 

4.4 0.663 พอใจมาก 

5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ
ตัวอักษร มีความสวยงามและ
อ่านง่าย 

4.6 0.663 พอใจมาก 

6. มีความรวดเร็วในการแสดง
ภาพ ตัวอักษร และข้อมูล
ต่างๆ 

4.4 0.663 พอใจมาก 

7. ความถูกต้องในการเชื่อมโยง
ภายในเว็บไซต์ 

4.7 0.640 พอใจมาก 

8. ภาพไอคอนสวยงามน่าสนใจ
สื่อความหมายได้ชัดเจน 

4.7 0.458 พอใจมาก 

2.  ด้านประโยชน์และการนำใช้ 
9. เน้ือหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ได้ 

4.5 0.670 พอใจมาก 

10. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์และงานวิจัย 

4.8 0.6 พอใจมาก 

11. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ 4.6 0.663 พอใจมาก 
12. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับ

ความต้องการของผู้ใช้งาน 
4.9 0.3 พอใจมาก 

 
จากตารางที่ 1  ผลการปนะเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ
จำนวน 10 คน ภาพรวมของความพึงพอใจที่ใช้เกณฑ์ค่าคะเเนน
5 อยู่ในระดับพอใจมาก โดยการวัดความพึงพอใจแบ่งออก ด้าน
การออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์และด้านประโยชน์และ
การนำใช้  ซึ่งในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์จะ
ประกอบด้วย ด้านการจัดการรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน
และการใช้งานค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.4 ด้านหน้าโฮมเพจ
มีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจค่าเฉลี่ยของคะแนน
เท่ากับ 4.7 ด้านสีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม

ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.5 ด้านสีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมี
ความเหมาะสมต่อการอ่านค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.4 ด้าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่าน
ง่าย ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.6 ด้านมีความรวดเร็วในการ
แสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 
4.4 ด้านความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเท่าก ับ 4.7 ด ้านภาพไอคอนสวยงามน่าสนใจสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.7 ซึ่งระดับ
ความพึงพอใจทางด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
อยู ่ในระดับพอใจมาก ซึ ่งในด้านประโยชน์และการนำใช้ จะ
ประกอบด้วยด้านเนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.5 ด้านเป็นสื่อ
ในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และงานวิจัยค่าเฉลี ่ยของ
คะแนนเท่ากับ 4.8 ด้านสามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเท่ากับ 4.6 ด้านเป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 4.9 ซึ่งระดับความพึง
พอใจด้านประโยชน์และการนำใช้อยู่ในระดับพอใจมาก 
 

5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
ระบบสารสนเทศบ้านขันหมาก ณ อยุธยา พัฒนาขึ้นมาจากภาษา 
พีเอชพี จาวา สคริปต์  ซีเอสเอส รวมถึงไลบรารี และด้านจัดการ
เอกสารและใช้ ซับไลม แท็ก เครื่องมือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  
เป็นระบบที่สามารถจัดการข้อมูลทางด้านข้อมูลลูกค้า จัดการ
ข้อมูลอุปกรณ์  จัดการเพิ ่มอัลบั ้มรูปตัวอย่าง จัดการข้อมูล
แพ็กเกจการจัดงานแต่ง จัดการแพ็กเกจขันหมาก จัดการข้อมูล
การจองคิว แสดงรายรับรายจ่ายต่อเดือนต่อปี ระบบสามารถ
ช่วยในเรื่องการให้บริการของทางร้านมีความรวดเร็วมากขึ้น โดย
การจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ช่วยให้ลด
ปริมาณการจัดเก็บข้อมูลในกระดาษ แฟ้มเอกสาร หรือจัดเก็บ
ข้อมูลลงในอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ เพื ่อป้องกันข้อมูลหรือ
เอกสารชำรุดหรือสูญหายได้  และบุคคลทั่วไปยังสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของการให้บริการการจัดงานแต่งของร้านได้สะดวกทุก
พื้นที่ผ่านทาง อินเทอร์เน็ต โดยระบบสารสนเทศบ้านขันหมาก 
ณ อยุธยา พัฒนาขึ้นตรงตาม ขอบเขตและตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 
 
 

1131



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2555). สร้างเว็บแอพพลิเคชันพีเอชพี 

MySQL AJAX jQuery ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: รีไวว่า.  
[2] ดวงพร เกี๋ยงคำ. (2560). คู่มือออกแบบและสร้างเว็บไซต์       

ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี: ไอดีซี.  
[3] พลช ัย พ ิท ักษานนท์ก ุล.  (2561) .  ระบบฐานข ้อมูล       

(Database System). สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2561 , จาก 
http://www.glurgeek.com. 

[4] ทวีรัตน์ เก๋ียงคำ. (2557). ระบบฐานข้อมูล
Database(System). สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2561, จาก  

           https://sites.google.com/ 
[5] สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกลู. (2547). เติมเทคนิค MySQL ให้เต็ม

ประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป.  
 
 
 
 

 

 
 

1132



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

เว็ปแอปพลิเคชัน่สำหรับร้านทำป้าย 
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บทคัดย่อ 
เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านทำป้ายได้พัฒนาขึ้นสำหรับร้าน
วิวพอยต์ พริ้นติ้งในการจัดการข้อมูลต่าง ๆของร้านตั้งแต่
การจัดการข้อมูลพื้นฐานข้อมูลสินค้าที ่ต้องการและ การ
สอบถามราคาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านทำป้ายจะช่วย
แก้ปัญหาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลลงเอกสาร
แบบเดิม ระบบที่จัดทำสามารถแก้ปัญหาการบันทึกข้อมูล
การสั ่งซื ้อที ่ล่าช้าได้ ทำให้การจัดเก็บข้อมูลสะดวกและ
ถูกต้องมากยิ ่งขึ ้น และลดการสิ ้นเปลืองเอกสารในการ
จัดเก็บข้อมูล  ข้อมูลการทำป้ายที่จัดเก็บแต่ละครั้งไม่มีความ
ละเอียดและแน่นอน เพราะไม่ได้ระบุข้อมูลที่ต้องการและ
สำคัญให้ชัดเจน ทำให้ยากต่อการออกแบบในการทำป้าย
สำหรับพนักงาน และข้อมูลที่จัดเก็บที่ไม่มีความละเอียดทำ
ให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในด้านการเพิ่ม
ยอดขายและไม่สามารถเอามาวิเคราะห์ดูความต้องการใน
การทำป้ายของลูกค้าส่วนใหญ่ได้เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับ
ร้านทำป้ายออกแบบเป็น Web Application ใช้ MySql 
ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP, 
HTML, CSS, Bootstrap และ Java Script  
 ผลที่ได้จากการนำเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านทำ
ป้ายไปใช้คือสามารถช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ 
ของร้านได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ดูแลกิจการ พนักงาน และ
ลูกค้าได้รับความสะดวกในการทำงานและการใช้บริการ ผล
การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานแอพพลิเคชั่นการจัด

ร้านทำป้ายจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเบื้องต้นจำนวน 2 คนอยู่
ในเกณฑ์การประเมิน ดีมาก ผลการประเมินความพึงพอใจ
การใช้งานแอพพลิเคชั่นการจัดร้านป้ายจากกลุ่มผู้ใช้งานใน
เบื้องต้นจำนวน 5 คนอยู่ในเกณฑ์การประเมิน ดี 
 

Abstract 
Web Application for Billboard Shop has been 
developed for Viewpoint Printing shops to manage 
various store information, from basic information 
management. Product information And price inquiry 
A web application for a sign shop to help solve the 
problem of archiving and saving information in the 
same document. The created system can solve the 
problem of saving the delayed order information. 
Makes data storage more convenient and accurate 
And reduce the waste of documents in data storage 
Web application for signage shops. Detailed and 
exact information because it does not clearly 
specify the required and important information, 
making it difficult to design labels for employees. 
And the data collected without the resolution 
makes it impossible to use the information to 
increase sales and cannot analyze the labeling 
needs of most customers. 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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Design is a web application using MySql to help 
manage the database. Developed using PHP, HTML, 
CSS, Bootstrap and Java Script. Web application for 
signage shop is that it can help in managing the 
information of the shop very well.Enabling business 
executives, employees, and customers to be 
comfortable in working and using the service.  The 
results of the evaluation of the efficiency of the 
application of the label management from a group 
of experts in the preliminary amount of 2  people 
are in the evaluation criteria very well. The result of 
the satisfaction of the application of the application 
The signage shop from the initial group of 5 people 
is in good evaluation criteria.  
 

1.บทนำ 
ร้านวิวพอยต์ พริ้นติ้ง ตั้งอยู่ที่ 62/7 ถนนประจันตคาม ต.
หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่
มีการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการรับทำเกี่ยวกับป้ายทุก
ชนิด เช่นป้ายไวนิล ป้ายกองโจรเป็นต้น ซึ่งร้านวิวพอยต์ 
พริ้นติ้งได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลาโดยประมาณ 11 ปี  โดย
เจ้าของกิจการเป็นผู้ดูแลภายในร้านทั้งหมดและมีพนักงาน
ในการออกแบบและรับออเดอร์ส ินค้าจากลูกค้า  การ
ดำเนินงานของร้าน วิวพอยต์ พริ้นติ้ง โดยทางร้านมีการเก็บ
ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีการจัดเก็บข้อมูล
รูปแบบเอกสารสมุดโดยการเขียน หากในอนาคตทางร้าน
ยังคงเก็บข้อมูลในรูปแบบเดิมอยู่นั ้น อาจก่อให้เกิดปัญหา
และข้อผิดพลาดตามมา ในแต่ละครั ้งอาจจะมีโอกาส
ผิดพลาด และมีการสูญหายของแฟ้มข้อมูล อาจทำให้ข้อมูล
ที่สำคัญสูญหายไป ส่วนความสามารถในการค้นหาข้อมูล
และความไม่ชัดเจนของข้อมูลสินค้าท่ีลูกค้าต้องการ และการ
ตรวจสอบข้อมูลมีความยุ ่งยากและล่าช้าไม่เป็นทางการ 
ข้อมูลการทำป้ายที่จัดเก็บแต่ละครั้งไม่มีความละเอียดและ
แน่นอน เพราะไม่ได้ระบุข้อมูลที ่ต ้องการและสำคัญให้
ชัดเจน ทำให้ยากต่อการออกแบบในการทำป้ายสำหรับ

พนักงาน และข้อมูลที่จัดเก็บที่ไม่มีความละเอียดทำให้ไม่
สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในด้านการเพิ ่มยอดขาย
และไม่สามารถเอามาวิเคราะห์ดูความต้องการในการทำป้าย
ของลูกค้าส่วนใหญ่ได้ ซึ่งการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเป็น
ทางออกที่เหมาะสมและสะดวกรวดเร็วที่สุด 

ดังนั ้นเพื ่อให้กระบวนการจัดการร้านวิวพอยต์ 
พริ้นติ้ง มีถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทาง
ร้านจึงสมควรให้มีการพัฒนาโปรแกรม เพื่อช่วยให้เกิดความ
สะดวกในการตรวจสอบข้อมูล และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้
อย่างเป็นระบบมากขึ้น ลดปัญหาในด้านการให้บริการลูกค้า
ที่ล่าช้า และยกเลิกการทำงานด้วยเอกสาร 

 
 

2.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1  ข้อมูลทั่วไปของป้าย 
ประเภทของป้ายโฆษณาชนิดต่างๆ ป้ายเป็นสื่อโฆษณาที่
เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเสมอ เพราะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย 
ต้นทุนไม่สูงนัก และถ้าป้ายทำจากวัสดุคุณภาพดี ก็ยิ่งอยู่ได้
นาน คุ้มค่ากับราคของป้าย 
1.ป้ายขนาดใหญ่ (Billboard) คือ คือสื่อโฆษณากลางแจ้ง
ขนาดใหญ่ที่นิยมติดตั้งบริเวณถนนสายหลัก ถนนมอเตอร์
เวย์ ห้างสรรพสินค้า ด้านหน้าบริษัท หรือบนอาคาร มี
ลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวป้ายจะติดตั้งด้วยแผ่นไว
นิล ส่วนใหญ่โครงสร้างของป้ายบิลบอร์ด จะเป็นโครงเหล็ก
ถักติดตั้งบนเสากลมขนาดใหญ่ ซึ ่งจะมีทั ้งแบบที่เป็นเสา
เดี่ยวหรือเสาคู่ สามารถมองเห็นตัวป้ายแม้ในระยะไกล มี
การทำตอม่อหรือฐานรากที่แข็งแรง และเนื่องจากตัวป้ายมี
ขนาดใหญ่ ดังนั ้นการก่อสร้างจะต้องมีการควบคุมโดย
วิศวกรทั้งงานโครงสร้างและฐานราก 
2.ป้ายโฆษณาทางเท้า (Cut out) เป็นป้ายที่มีขนาดไม่ใหญ่
มากจนเกินไป สามารถมองเห็นได้ในระดับสายตา เช่น ป้าย
โฆษณาหน้าร้าน ป้ายหาเสียง ป้ายจราจร เป็นต้น จะแบ่งได้
อีกย่อย ได้แก่  
 2.1 ป้ายโรลอัพ (Roll up) สำหรับไว้ใช้แสดงภาพ
สินค้า ป้ายโฆษณาสินค้า หรือจัดงานนิทรรศการ สามารถ
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ม้วนเก็บได้ น้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ติดตั้งง่าย
และประหยัดพื้นที่ 
 2 . 2  X-stand (X-banner, X-frame) ส ำ ห รั บ
นำเสนอสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบของแบนเนอร์ เหมาะกับงาน
ออกบูธขายสินค้า งานนิทรรศการต่าง ๆ เพราะน้ำหนักเบา 
ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย โดยที่โครงสร้างจะเหมือนรูปตัว X 
เพื่อสร้างความคงทนสำหรับป้ายตอนจัดวาง 
 2.3 ไวนิล (Vinyl) เป็นป้ายโฆษณาแบบพลาสติก
ชนิดพิเศษคุณภาพสูง นิยมนำมาใช้งานกลางแจ้ง เนื่องจาก
ไวนิลมีความคงทน จึงจะเห็นมากมายตามข้างทาง ป้าย
โฆษณาหาเสียง หรือจะนำมาตกแต่งหน้าร้านเพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจก็ได้ 
3.แผ่นภาพโปสเตอร์ (Poster) เป็นสื ่อสิ ่งพิมพ์ที ่มีหลาย
ขนาดใช้ประดับห้องเล็ก ๆจนไปถึงติดตามที่สาธารณะขนาด
ใหญ่ 
4.ป้ายโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต หรือ แบนเนอร์ (Banner) 
ป้ายหรือสื ่อโฆษณาที ่ต ิดอยู ่ตามเว็บไซต์ต่าง  ๆ เพราะ
ปัจจุบันคนใช้อินเทอร์เน็ตกันเป็นจำนวนมาก ยิ่งเว็บใหญ่ ๆ
วันหนึ ่งมีคนเข้าออกเป็นหมื ่น ๆคน Banner จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน 
ข้อดีของป้ายโฆษณา 
1.ควบคุมการจำกัดพื้นที่ และสามารถเลือกพื้นที่ในการจัด
วาง 
2.สามารถมองเห็นได้บ่อย เพราะจุดติดตั ้งส่วนใหญ่เป็น
เส้นทาง หรือบริเวณที่ผู้คนสังเกตเห็นได้ง่าย 
3.ง่ายต่อการดึงดูดความสนใจไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาใน
การนำเสนอ 
4.ข้อความที่แสดงต้องกะทัดรัด ทำให้เกิดความสนใจและ
เป็นจุดเด่นที่ทำให้เกิดความจดจำ 
ข้อเสียของป้ายโฆษณา 
1.การนำเสนอข้อมูลมีข้อจำกัดทำให้ขาดรายละเอียดเมื่อ
เปรียบเทียบกับสื่อชนิดอื่น ๆ 
2.การจัดวางในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม หรือเส้นทางที่ไม่ค่อย
มีผู้คน ทำให้ได้รับความสนใจน้อย 

3.การผลิตจำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนสูง จึงทำให้เสีย
ค่าใช้จ่ายมาก 
การก่อกำเนิดป้ายโฆษณา 
ป้ายโฆษณาเป็นธุรกิจที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นไม่กี่ปีมานี้เอง นั่นก็
เพราะการแข่งขันทางการค้าที่มีความรุนแรงขึ้นมาโดยตลอด 
ในอดีตนั ้นการทำป้ายโฆษณาจะอาศัยความสามารถของ
ศิลปินในการสร้างสรรค์สื ่อโฆษณารูปแบบนี้ออกมา ซึ่งมี
จำนวนน้อยมากท่ีได้รับการยอมรับจากบริษัทใหญ่ ๆที่จะเอา
ไปใช้ได้จริง จึงทำให้มีเพียงบริษัทที ่มีเงินทุนสูงเท่านั ้นที่
สามารถทำส่ือโฆษณาในรูปแบบป้ายตั้งโชวร์ตามสถานที่ต่าง 
ๆได้ แต่ในปัจจุบันเนื ่องด้วยความสามารถของมนุษย์ที่
พัฒนาการผลิตให้ง่ายขึ้น ดูทันสมัยและสร้างสรรค์ ปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็ก บริษัทใหญ่ หรือแม้แต่ร้านค้าขนาด
ย่อมก็ตาม หรือSME ก็สามารถทำป้ายโฆษณาสินค้าและ
ธุรกิจของตนเองได้ เนื่องด้วยความสะดวก ง่ายและรวดเร็ว
ของการผลิตในปัจจุบัน รวมทั ้งราคาที ่ถูกลงมาก ทำให้
ปัจจุบันเราจะเห็นป้ายโฆษณาตามถนนหนทาง หน้าร้าน 
หรือแม้กระทั่งภายในโรงงานผลิตร้านขายของ ก็จะเห็นป้าย
โฆษณาติดกันอย่างหนาแน่น  
การออกแบบงานป้าย 
การที่เริ่มต้นทำป้ายในแต่ละครั้งนั้น ก่อนที่จะเริ่มมีการผลิต
ป้ายออกมานั้น อันดับแรกที่เราต้องทำก็คือ การออกแบบ
ป้าย เพื่อดูว่ารูปแบบของป้ายเมื่อเราทำออกมา จะมีหน้าตา
เป็นอย่างไร และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ
หรือไม่ เราจะได้รู้ก่อนว่าเราขาดอะไรไป หรือต้องการแก้ไข
จุดไหน ตรงนี ้มีความสำคัญในการทำงานเป็นอย่างมาก 
เพราะก่อนที่เราจะเริ่มต้นดำเนินการขั้นต่อไป ลูกค้าต้อง
สรุปหรือคอนเฟิร์มแบบและรายละเอียดของป้ายก่อน เพื่อ
ลดปัญหาการโต้แย้งกันในภายหลัง ก่อนจะทำป้ายนั้น ก็จะ
สามารถเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำความเข้าใจ 
กับบรรดา ร้านป้ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี การออกแบบ
เบื ้องต้นนั ้นนิยมใช้ โปรแกรม Microsoft Word, Excel, 
Power Point หรือการออกแบบตามเทมเพจของผู ้อื ่นที ่มี
การออกแบบมาเพื่อให้แก้ไขตามรูปแบบอื่น ๆ ได้  ในการ
ออกแบบเบื ้องต้น หากลูกค้าไม่สามารถดีไซน์ร ูปแบบ
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เบื้องต้นได้จริง ๆ อย่างน้อย อาจจะพิมพ์ข้อมูลเป็นข้อความ 
หรือรูปภาพ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก หรือลูกค้าบาง
ท่านที่มีความรู ้ในด้านงานออกแบบ อาจจะใช้โปรแกรม
ตระกูล Adobe เช่น Photoshop หรือ Illustrator ในการ
ออกแบบ ก็จะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการสรุปงานได้
เป็นอย่างมาก ดังนั้นข้อแนะนำที่ดีที่สุดคือลูกค้าควรมีข้อมูล
อยู่มากที่สุดที่ลูกค้าจะหาได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบ
งานเบื้องต้น เพื่อการดำเนินการผลิตหรือติดตั้งป้ายจะได้
ดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องที่สุด 

 
3.ขั้นตอนและวิธีการดำเนนิงาน 

เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และศึกษาความต้องการ
ของผู ้ใช้เว็บแอพพลิเคชั ่น จากนั ้นทำการวิเคราะห์การ
ทำงานของระบบ และออกแบบระบบ เพื ่อให้ทราบถึง
ลักษณะการทำงานของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน และ
ทราบถึงโครงสร้างของฐานข้อมูลเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับ
ร้านทำป้าย  
ร ้ านว ิ วพอยต ์  พร ิ ้ นต ิ ้ ง  เพ ื ่ อ ให ้สามารถพ ัฒนาเว็บ
แอพพลิเคช่ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 
จากการท่ีได้ไปศึกษาระบบการทำงานของร้านทำป้ายร้านวิว
พอยต์ พริ ้นติ ้ง พบว่ามีรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลแบบ
เอกสารเพื่อบันทึกสรุปรายการการสั่งซื้อ จึงทำให้เกิดความ
ล่าช้าในการบันทึกข้อมูลและทำให้เกิดความยุ่งยากในการ
ตรวจสอบการสั่งซื้อแบบต่าง ๆ ในส่วนของการติดต่อสั่งซื้อ
ออนไลน์เกิดปัญหาทางด้านการให้บริการ เนื ่องจากมี
ช่องทางการติดต่อมากกว่าหนึ่งช่องทาง จึงทำให้ไม่สามารถ
ให้บริการลูกค้าพร้อมกันได้ 
เพื่อให้กระบวนการจัดการการสั่งทำป้าย ถูกต้องรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น จึงสมควรให้มีการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่น เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบ
ข้อมูลการส่ังซื้อ และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
มากขึ้น ลดปัญหาในด้านการให้บริการลูกค้าที่ล่าช้า และ
ยกเลิกการทำงานด้วยเอกสาร สามารถใช้ข้อมูลการสั่งซื้อใน

แต่ละครั้งนำไปวิเคราะห์ความต้องการหรือโปรโมชั่นสำหรับ
ลูกค้าได้ 

3.2  ปัญหาระบบงานเดิม 

 
 
 

3.3  การออกแบบระบบใหม่ 
จากข้อมูลที่ได้มาในขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านทำป้าย ได้
มีความต้องการที่จะนำระบบเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
จึงเกิดแนวทางในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อลดปัญหา
ในระบบงานเดิม ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการพัฒนาเป็นไปได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามความต้องการ ขั้นตอนในการ
ออกแบบระบบ สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
 3.3.1  ส่วนของการวิเคราะห์ระบบ 
 3.3.1.1  Data Flow Diagram เพื่อใช้ในการ
แสดงทิศทางการไหลของข้อมูล 
 3.3.1.2  Process Specification เพื่ออธิบาย
ถึงลักษณะการประมวลผลข้อมูลว่าทำงาน 
อย่างไรเมื ่อประมวลผลเสร็จแล้วจะส่งข้อมูลที ่ได้ไปที่ใด
ต่อไป 
 3.3.1.3  Data Element เป ็นการอธ ิบาย
รายละเอียดและความหมายของแต่ละข้อมูล 
 3.3.1.4  Data Store อธ ิบายถ ึ งส ่ วนการ
จัดการบันทึกข้อมูล 
 3.3.2  ส่วนของการออกแบบระบบ 
 3.3.2.1  ER Diagram 

ภาพที่ 1 แสดงภาพระบบงานเดิมของ 

ร้านวิวพอยต์ พริ้นติ้ง 
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 3.3.2.2  Table Layout 
 

สิทธิ์การใช้งาน 
ผู้ดูแลระบบ 
- กำหนดสิทธิ์ให้กับพนักงาน 
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลของพนักงาน 
ผู้บริหาร 
- สามารถดู Report การส่ังทำสินค้า 
พนักงาน  
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลคำนำหน้าชื่อ 
- สามารถ ลบ ค้นหาข้อมูลของลูกค้า 
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสี 
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรูปแบบตัวอักษร 
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลการเสนอราคา 
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลการการส่งสินค้า 
ลูกค้า  
- สามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลของลูกค้า 
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลสินค้าที่ต้องการ 
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลการสอบถามราคา 
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลการส่ังทำสินค้า 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

4.ผลการดำเนินงาน 
4.1  รายละเอียดการทำงานของโปรแกรม  

ผลการดำเนินงานของเว็บแอพพลิเคชั ่นสำหรับ
ร้านทำป้าย มีดังต่อไปนี้ 

 

 
 

 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ 

ภาพที่ 5 ผู้ดูแลระบบเพิ่มพนักงาน 

ภาพที่ 2 แสดงภาพ DFD Level0 ของเว็ป
แอปพลิเคชั่นสำหรับร้านทำป้าย 

 

ภาพที่ 3 แสดงภาพ ER-Diagram ของเว็ป
แอปพลิเคชั่นสำหรับร้านทำป้าย 
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ภาพที่ 9 พนักงานดูการสอบถามราคาจากลูกค้า ภาพที่ 6 หน้าการแสดงตารางข้อมูลของพนักงาน 

จากการทำงานของผู้ดูแลระบบ 

ภาพที่ 7 แสดงตารางคำนำหน้าชือ่ 

จากการทำงานของพนักงาน 

ภาพที่ 8 แสดงตารางรูปแบบตัวอักษร 
จากการทำงานของพนักงาน 

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงรายละเอียดการสอบถาม 

จากการใช้งานของพนักงาน 

ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้าที่ต้องการจาก
การใช้งานของลูกค้า 
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5.สรุปผลการดำเนินงาน 

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน  
 ในการดำเนินการจัดทำเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านทำป้าย  
ทำให ้ผ ู ้ ใช ้งานสามารถดำเนินงานต่าง ๆ สะดวกและ
ประหยัดเวลาในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น จากการทดสอบ
การปฏิบัติงานของโปรแกรมพบว่า เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับ
ร้านทำป้ายสามารถดำเนินการปฏิบัติงานให้กับทางร้านวิว
พ้อย พริ้นติ้งได้จริง และช่วยให้การดำเนินงานของพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานมีความสะดวกและรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น  
5.2 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการทำเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับร้านทำป้าย
ควรให้การทำงานระบบมีการพัฒนาให้ครบทุกฟังก์ชันการ
ทำงานจึงจะสามารถประเมินความสามารถของระบบได้ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน 
แอพพลิเคชั ่นการจัดการทำป้ายจากกลุ ่มผู ้เชี ่ยวชาญใน
เบื้องต้นจำนวน 2 คน เป็นเพศหญิง 1 คน (ร้อยละ 50) เพศ
ชาย 1 คน (ร้อยละ 50)  

 

 
 
 

 

 

 
  

ผลที่ได้รับคือ ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านความ
ง่ายต่อการใช้งานระบบระดับมาก ความพึงพอใจจากการใช้
งานระบบด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
ระดับมากที่สุด ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้าน
ความสามารถในการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
ระดับมากที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจในส่วนของ
การออกแบบและการใช้งานแอปพลิเคชันจากกลุ่มผู้ใช้งาน
ในเบื้องต้นจำนวน 5 คน เป็นเพศชายจำนวน 2 คน (ร้อยละ 
40) และเป็นเพศหญิงจำนวน 3 คน (ร้อยละ 60)  
 
 

ภาพที่ 12 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งาน
ระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 

 

ภาพที่ 13 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบ
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 

 

ภาพที่ 14 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบ
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 
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ผลที่ได้รับคือ ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านความ
ง่ายต่อการใช้งานระบบระดับปานกลางคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ ดี ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบระดับปานกลางที่สุดคิด
เป็นความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านความสามารถใน
การทำงานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบระดับมากที่สุด 
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http://www.at-

ads.com/article/how_to_design_ads.html 
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ภาพที่ 15 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบ
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

 

ภาพที่ 16 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบ
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

 

ภาพที่ 17 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งาน
ระบบด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
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เว็บแอพพลิเคชันรองรับทุกอุปกรณ์สำหรับตรวจอาการตาบอดสีเบื้องตน้ พร้อมวิเคราะห์
พฤติกรรมการมองระหว่างทำการทดสอบ 

Responsive Web Application for Primary Color Blindness Test and the Eye 
Gaze Behavior Analysis 
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บทคัดย่อ 
 อาการตาบอดสีคืออาการที่ไม่สามารถแยกแยะสีได้
เหมือนคนทั่วไป คนส่วนมากมักพบอาการตาบอดสีเมื่อได้รับการ
ตรวจเมื่อต้องใช้ประกอบอาชีพหรือการสอบใบขับขี่ การตรวจตา
บอดสีตั ้งแต่เด็กจะทำให้ทราบอาการและช่วยให้ผู ้มีอาการ
แก้ปัญหาได้ดีขึ้น เว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจจับการตาบอดสี
เก ิดข ึ ้นสำหร ับการตรวจสอบข ั ้นพ ื ้นฐาน เคร ื ่องม ือท ี ่มี
ประสิทธิภาพสำหรับการตรวจจับการตาบอดสีที ่เรียกว่าการ
ทดสอบ Ishihara เป็นเครื่องมือที่สามารถคัดกรองประเภทของ
อาการตาบอดสีได้ โดยตัวเครื่องมือจะมีจุดสีเป็นวงกลมซึ่งมี
ตัวเลขซ่อนอยู่ คนปกติจะสามารถอ่านตัวเลขในวงกลมได้ แต่ผู้ที่
ม ีอาการตาบอดสีจะมองไม่เห็นตัวเลขที ่ถูกต้อง  บทความนี้
นำเสนอเว็บแอปพลิเคชันตรวจตาบอดสีประเภทต่างๆ ด้วยวิธี 
Ishihara Test แล้วยังเพิ่มการตรวจจับพฤติกรรมการมองของ
ผู้ทำการทดสอบระหว่างการทดสอบเพื่อดูแนวโน้มของอาการตา
บอดสีด ้วย เครื ่องมือที ่ใช้เป็นภาษาไพธอนพร้อมด้วย Eye 
Tracking เพื่อช่วยในการตรวจจับการมองของตาระหว่างทำการ
ทดสอบ กลุ่มผู้ทดสอบระบบมีจำนวน 10 คน เป็นผู้มีอาการตา
บอดสี 5 คน และคนปกติ 5 คน 
 

คำสำคัญ: เว็บแอพพลิเคชันรองรับทุกอุปกรณ์ , ระบบติดตาม
การกลอกตา, เครื่องตรวจจับการกลอกตา 
 

 
 

ABSTRACT 
Color blindness is a symptom that cannot distinguish 
colors like normal people. Most people take color 
blindness test when they need to take a career or 
driving license examination. Therefore, color blindness 
screening since childhood will help to know the 
symptoms and help the patients to solve the problems 
better. The Web-based application for detecting color 
blindness comes up with the basic checking. A powerful 
tool for detecting color blindness is called the Ishihara 
test. It is a tool that can filter the type of symptoms.  
This tool has a colored dot in a circle shape hidden in 
the numbers. Normal people can read numbers in a 
circle, but people with color blindness cannot see the 
correct numbers. This article does not only purpose 
web application for color blindness detection with 
Ishihara test, but the system can also analyze the eye 
gaze behavior during a tester take examination. Python-
based tools include Eye Tracking to help detect eye 
vision during testing. The system tester group consisted 
of 10 people, 5 people with color blindness and 5 
normal people. 
 

Keywords: Responsive Web-based, Eye tracking system, 
Eye tracker  
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1. บทนำ  
อาการตาบอดสี เป็นอาการของคนที่ไม่สามารถแยกแยะสีต่างๆ 
ได้เหมือนกับคนทั่วไป ประเทศไทยพบผู้เป็นโรคตาบอดสี 7% 
ของประชากรโดยรวม หรือประมาณ 4.5 ล้านคน ซึ่งสาเหตุส่วน
ใหญ่มาจากความผิดปกติทางพันธ ุกรรม โดยเฉพาะพบใน
เด็กผู้ชายจะเป็นมากกว่าเด็กผู้หญิง เนื่องจากมีความผิดปกติใน
โครโมโซมเพศชาย อีกส่วนหนึ่งพบโรคตาบอดสีเนื่องมาจากโรค
ทางสายตาเกือบทุกชนิด เช่น ความผิดปกติที่ขั้วประสาทตา การ
เป็นโรคต้อหิน ในปัจจุบันตาบอดสีไม่สามารถรักษาได้ ผู้คนส่วน
ใหญ่ที ่ตาบอดสีเรียนรู ้ที ่จะปรับตัวและอยู ่กับสภาวการณ์นี้ 
สำหรับคนจำนวนมาก การขาดการมองเห็นสีถือเป็นความไม่
สะดวกเล็กน้อย [1] 

ผู้ท่ีเป็นตาบอดสีไม่ถือเป็นความผิดปกติและสามารถใช้
ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป แต่อาจพลาดโอกาสบางอย่างในชีวิต 
โดยเฉพาะข้อจำกัดในเรื ่องของการเลือกประกอบอาชีพ โดย
อาชีพที ่ต้องใช้การจำแนกสีที ่ผู ้เป็นตาบอดสีไม่สามารถทำได้ 
ได้แก่ ทหาร, ตำรวจ, นักบิน, เภสัชกร, พนักงานขับรถ, พนักงาน
ขับเครื่องบิน, พนักงานขับรถไฟ, พยาธิแพทย์, แพทย์เฉพาะทาง
บางสาขา, เจ้าหน้าที่ห้องตรวจปฏิบัติการในโรงพยาบาล จาก
ข้อจำกัดในการเลือกประกอบอาชีพแล้วอาการตาบอดสีมักทำให้
เกิดปัญหาต่อการขับขี่ยานพาหนะ ขึ้นกับระดับความรุนแรง โดย
ความรุนแรงของโรคมี 3 ระดับ คือ ระดับอ่อน ปานกลาง และ
รุนแรง โดยผู้ที่มีปัญหาไม่สามารถขับรถได้ เนื่องมาจากโรคตา
บอดสีนั้น อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง แต่ในระดับอ่อน 
อาจมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติเล็กน้อย เพราะไฟจราจรที่ใช้
เป็นสีที่คนตาบอดสีส่วนใหญ่จะเห็นสีผิดเพี้ยนไปจากสีจริง ทั้งนี้
คนตาบอดสีสามารถแยกแยะสีไฟจราจรได้ด้วยความเข้มของแสง
ของไฟที่เปิดมีค่าสูงกว่าไฟที่ปิด [2] [3] 
 การตรวจอาการตาบอดสีเบื้องต้นมีอุปกรณ์หนึ่งชื่อว่า 
Ishihara Test เป็นวิธีการทดสอบที่พบได้มากและได้รับความ
นิยมมากที ่สุด จัดเป็นการตรวจในระดับคัดกรอง ใช้ในการ
จำแนกผู้ป่วย เพื่อดูว่าผู้เข้ารับการตรวจมีภาวะตาบอดสีหรือไม่ 
ซึ่งในแต่ละหน้าจะมีวงกลมวงใหญ่ที่เต็มไปด้วยจุดสีเล็ก ๆ ที่ซ่อน
ตัวเลข โดยจุดสีที่ใช้จะเป็นสีที่คนตาบอดสีมักสับสน แต่การตรวจ
ลักษณะนี้จะไม่ได้บอกระดับความรุนแรงของอาการป่วย ดังภาพ
ที่ 1 หากต้องการทราบระดับความรุนแรงจะมีอุปกรณ์อีกหนึ่ง
ชนิดเรียกว่า Farnsworth D-15 เพื่อให้ผู้ป่วยเรียงลำดับสีอ่อนสี

เข้ม หากคนที่มีอาการตาบอดสีรุนแรงเมื่อทำแบบทดสอบนี้ การ
เรียงสีจะไม่ไล่ลำดับกัน เช่น นำสีแดงมาสลับกับสีฟ้า เป็นต้น [4] 
ดังภาพที่ 2 

   
  ภาพที่ 1 Ishihara Test  

 

  
ภาพที่ 2 Farnsworth D-15 

 

ดังนั้นถ้าคนที่มีอาการตาบอดสีทราบถึงอาการก่อนก็
อาจรับมือกับอาการท่ีเกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้น โดยในโครงการนี้จะนำ
จึงนำเสนอระบบตรวจสอบอาการโดยการแบ่งประเภทอาการ 
และดูพฤติกรรมของคนที่มีอาการตาบอดสีเปรียบเทียบกับคน
ปกติ [5] 

 
2. งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

ในส่วนนี้อธิบายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบตา
บอดสี และโปรแกรมที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวกับกับทดสอบสายตา และ
ทดสอบตาบอดสี 
2.1 ตาบอดสี-ทดสอบสายตาของคุณ [6] 

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาให้อยู่ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น 
ออกแบบขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการ
จะทดสอบอาการตาบอดสี 
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ภาพที่ 3 ตาบอดสี-ทดสอบสายตาของคุณ 

 

2.2 Hawkeye Access [7] 
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาให้อยู่ในรูปแบบของแอพพลิเคชัน
ออกแบบขึ้นมาเพื ่ออำนวยความสะดวกแก่ผู ้ที ่ใช้งานในการ
ช่วยเหลือเพื่อเข้าถึงแอพพลิเคช่ันอื่น ๆ 

 
ภาพที่ 4 Hawkeye Access 

 

2.3 EYE-EXAM [8] 
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาให้อยู่ในรูปแบบของแอพพลิเคชัน 
ออกแบบขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการ
จะทดสอบอาการตาบอดสี 
 

 
ภาพที ่5 EYE-EXAM  

 

2.4 Color Vision Test Lite [9] 
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาให้อยู่ในรูปแบบของแอพพลิเคชัน 
ออกแบบขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการ
จะทดสอบอาการตาบอดสี 

 
ภาพที่ 6 Color Vision Test Lite 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

เจ้าของ
งานวิจัย 

ประเภท
ของ

งานวิจัย 

รูปแบบ
ของ

งานวิจัย 

ข้อดี ข้อจำกัด 

Aishvarya 
Sadasivam. 

การแพทย ์ แอพพลิเค
ชันแบบ
ออนไลน์ 

สามารถ
ตรวจ
ความ
ผิดปกติ
ของสายตา
ได ้

ไม่สามารถ
แยก
ประเภท
ของอาการ
ตาบอดสี
เบ้ืองต้น 
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เจ้าของ
งานวิจัย 

ประเภท
ของ

งานวิจัย 

รูปแบบ
ของ

งานวิจัย 

ข้อดี ข้อจำกัด 

Hawkeye 
Labs, Inc. 

การแพทย ์ แอพพลิเค
ชันแบบ
ออนไลน์ 

สามารถ
เข้า 
applicati
on อ่ืน ๆ 
ที่รองรับได้
สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ใช้ได้ใน
เฉพาะ
ระบบ iOS 
ที่มี 
TrueDept
h camera 
 

TevaMahav
eera 

การแพทย ์ แอพพลิเค
ชันแบบ
ออนไลน์ 

มี UI ที่
เข้าใจง่าย 
และมี
ภาษาไทย 
และ
ภาษาอังก
ฤษ 

ส่วนเฉลย 
และ
อธิบาย
ประเภท
อาการตา
บอดสีอยู่
คนละส่วน
กับส่วนทำ
แบบทดสอ
บ 

Rila 
Software 

การแพทย ์ แอพพลิเค
ชันแบบ
ออนไลน์ 

ระบบจะ
สุ่มลำดับ
ภาพ
ทดสอบ
ใหม่ทุก
ครั้งที่ทำ
แบบทดสอ
บ 

ไม่สามารถ
แยก
ประเภท
ของอาการ
ตาบอดสี
เบ้ืองต้นได้  

 
จากตารางที่ 1 แสดงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสายตา 
และตาบอดสี ซึ ่งโปรแกรมเหล่านี ้ยังมีข้อจำกัดในด้านการใช้
ทดสอบสายตา และตาบอดสีในเรื ่องการยังไม่สามารถแยก
ประเภทของอาการตาบอดสี และบางโปรแกรมประยุกต์มี
สิ่งรบกวนในช่วงท่ีทำการทดสอบสายตา 
 

3. วิธีการนำเสนอ 
ในส่วนนี้จะนำเสนอวิธีการออกแบบ การวิเคราะห์และการพัฒนา
เว็บแอพพลิเคชันสำหรับการทดสอบอาการตาบอดสีเบื ้องต้น 
โดยประกอบด้วย โครงสร้างของระบบ (Structure chart) และ

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนของการทำงาน (Flow chart) ของ
ระบบที่นำเสนอ 
 
 
3.1 โครงสร้างของระบบโดยรวม (System overview) 
 

 
ภาพที่ 7 โครงสร้างของระบบโดยรวม 

 

ภาพที่ 7 แสดงโครงสร้างของระบบโดยรวม ประกอบด้วย 2 ส่วน
ที่สำคัญ ดังนี้ 
1) ส่วนของการใช้ Eye Tracking เพื่อการตรวจจับการมองของ
ผู้ใช้งาน จากนั้นจะทำการบันทึกวิดีโอการมองของแต่ละคน 
2) ส่วนของการใช้ Analyze เพื่อวิเคราะห์ และเปรียบเทียบจุด
มอง และเวลาที่ใช้ของผู้ใช้งานกับของคนปกติ และทำการสร้าง
ผลลัพธ์ 
 
3.2 แผนภาพแสดงลำดับขั ้นตอนของการทำงาน (Flow 
chart) 
ในส่วนนี้แสดงขั ้นตอนการทำงานของระบบที่นำเสนอ โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
1) แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนของการทำงาน (Flow chart) ใน
ส่วนของ Eye Tracking 
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ภาพที่ 8 Flow chart ส่วนของ Eye Tracking 

 

ภาพที่ 8 แสดงการขั ้นตอนกระบวนการดำเนินงานของ  Eye 
Tracking โดยระบบจะรับภาพผ่านกล้องแบบ Real-time และ
วิเคราะห์หาจุดมองของผู้ใช้งาน พร้อมทั้งบันทึกวิดีโอ โดยจะนำ
วิด ีโอที ่บ ันทึกไปเข ้า Analyze เพ ื ่อทำการว ิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบ 

 

2) แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนของการทำงาน ในส่วนของระบบ
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบดังแสดงในภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 Flow chart ส่วนของระบบวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ 

 

ภาพที ่  9 แสดงขั ้นตอนกระบวนการดำเนินงานของระบบ
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ โดยระบบนี้จะรับวิดีโอจากระบบ 
Eye Tracking จากน ั ้นจะนำว ิด ี โอท ี ่ ได ้ ไปว ิ เคราะห ์  และ
เปรียบเทียบว่าจุดมอง และเวลาที่ใช้ของผู้ใช้งานกับของคนปกติ
แตกต่างกันหรือไม่ จากนั้นจะทำการสร้างผลลัพธ์ของผู้ใช้งาน 
 

4. การออกแบบและพัฒนา 
4.1 ฮาร์ดแวร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง, ระบบปฏิบัติการ Window 10 Pro 
4.2 ซอฟต์แวร์ 
4.2.1 Visual Studio Code 
เป็นเป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที ่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์
สำหรับ Windows, Linux และ macOS 
4.2.2 Xampp version 3.2.3  
เป็นโปรแกรมจำลอง Web Server ใช้สำหรับจำลองเครื่องแม่
ข่ายเพื่อทดสอบการทำงานของเว็บแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้น 
4.2.3 Bootstrap  
เป็น  Frontend Framework ที ่รวม HTML, CSS และ JS เข้า
ด ้วยก ันสำหร ับพ ัฒนา Web ที ่รองร ับท ุก Smart Device 
(Responsive Web) 
4.2.4 Google Chrome 
เป็นบราวเซอร์ (Browser) ใช้ในแสดงข้อมูลในการทดสอบการ
ทำงานของเว็บแอพพลเิคชันทีอ่อกแบบ และพัฒนาขึ้น 
4.2.5 Laravel 
เป็น PHP Framework ใช้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั ่นในรูปแบบ 
MVC (Model Views Controller) ทำ ให ้ ก า ร เ ข ี ย น  Code 
สามารถอ่าน และแก้ไขได้สะดวก 
4.2.6 ภาษาที่ใช้พัฒนา 
HTML, PHP, JavaScript, Python 
4.3 หน้าจอของระบบท่ีนำเสนอ 
4.3.1 หน้าจอหลักของระบบ 
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ภาพที่ 10 หน้าแรกของการเข้าสู่ระบบ 

 

ภาพที่ 10 เป็นภาพหน้าจอแรกก่อนเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้งานต้อง
ทำการสมัครสมาชิกก่อนถึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ 
 
4.3.2 หน้าจอส่วนการทดสอบ 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอสำหรับการทดสอบตาบอดสี 

 

ภาพที่ 11 เป็นภาพหน้าจอของขั้นตอนการทดสอบเพื่อนำไป
วิเคราะห์ และสรุปผลการทดสอบ  
4.3.3 หน้าจอส่วนการแสดงผลการทดสอบ 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงผลการทดสอบ 

 

ภาพที่ 12 เป็นภาพหน้าจอของขั้นตอนการแสดงผล 
 
 
 

4.3.4 หน้าจอส่วนการอธิบายการทดสอบ 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงผลลัพธ์สำหรับอธิบายการทดสอบ 

 

ภาพที่ 13 เป็นภาพหน้าจอของการอธิบายเฉลยการทดสอบการ
เป็นตาบอดส ี
 

5. ผลการดำเนนิงาน 
  โครงงานนี ้เสนอการออกแบบ และพัฒนาเว็บแอพ
พลิเคชันสำหรับการตรวจสอบตาบอดสี พร้อมทั้งสามารถจำแนก
ประเภทของตาบอดสี ซ ึ ่ งเป ็น Responsive Web-based 
รองรับทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้เว็บแอพพลิเคชั่นยังสามารถสรุป
รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมการมองเห็นในช่วงที ่ทำการ
ทดสอบตาบอดสี  
 

6. สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 เว็บแอพพลิเคชันที่ออกแบบ และพัฒนาซึ่งนำเสนอใน
งานนี้สามารถทำการทดสอบอาการตาบอดสีเบื้องต้น นอกจากนี้
วิธีการที่นำเสนอสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการมอง พร้อมทั้ง
รายงานผลของพฤติกรรมดังกล่าวไปยังผู้ทำการทดสอบ  สำหรับ
ปัญหาที่พบในโครงงานนี้คือเรื่องของประสิทธิภาพของเว็บแอพ
พลิเคชันที ่ตรวจอาการตาบอดสียังคงทำได้ในระดับเบื ้องต้น
เท่านั้น และควรตรวจสอบอาการตาบอดสีในระดับที่เอียดมาก
ขึ้นด้วยการยืนยันผลตรวจจากแพทย์เฉพาะทางสายตาอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ในการนำเสนอโมเดลเครื่องลดความร้อนบนหลังคา
ด้วยระบบอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการลดอุณภูมิความร้อน
ภายในบ้านจากสภาพอากาศที่อบอ้าว มีอุปกรณ์ที ่สำคัญคือ 
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล Arduino Uno r3 และ
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นโดยการวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ 
20-80% RH โดยมีค่าความแม่นยำ 5% RH ความละเอียดในการ
วัด 1 % แสดงผลแบบ 8 บิต กินกระแส 0.5 - 2.5 mA โดย
ทำงานตามโค้ดคำสั่งที่ผู้ใช้งานได้ตั้งไว้ จากการทดลองจะพบว่า
ถ้าอากาศที่มีความชื้นสูงน้ำจะระเหยได้น้อยเสื้อผ้าที่ตากไว้จะ
แห้งช้า ความชื้นที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตมีค่า 60 % ซึ่งเป็น
ความชื้นที่รู้สึกสบายตัวหากความชื้นสัมพัทธ์มีค่าน้อยกว่า 60 % 
จะรู้สึกว่าอากาศแห้งผิวแห้งหรือว่าแตกไปเลยก็เลยมักจะเกิดขึ้น
ในฤดูหนาว แต่ถ้ามากกว่า 60% จะทำให้อากาศร้อนและมเีหงื่อ 
เหนียวตัว อึดอัด 
 
คำสำคัญ: ลดความร้อน , หลงัคา , โมเดลเครื่องลดความร้อนบน
หลังคาด้วยระบบอัตโนมัต ิ

 
ABSTRACT 

This article presents an automatic roof heating model. 
The objective was to reduce the heat in the house from 
the humid weather. There was an important device for 
Arduino Uno r3 Microcontroller board and Temperature 
and Humidity Sensor by Measuring 20-80% RH with 5% 
RH Accuracy, 1% Measurement Resolution, 8-Bit 
Display, Current 0.5 - 2.5 mA by working according to 
the code set by the user. From the experiment, it is 

found that if the air is hunidityishigh, the water will be 
less evaporated, and the clothes will dry slowly the 
humidity that is suitable for living is 60%, which is 
comfortable humidity. If the relative humidity is less 
than 60%, it will feel that the air is dry, the skin is dry 
or cracked, and so it often occurs in the cold season. 
But if more than 60% will make the weather hot the 
skin is sweaty, and uncomfortable. 
 
Keywords: Heat Reduction, Roof, Roof Heating Model 
with Automatic System 
 

1. บทนำ 
การประหยัดพลังงานนับว่าเป็นสิ่งท่ีต้องกระทำ เนื่องจากการ

ใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือยย่อมนำมาซึ่งภาวะโลกร้อน การปรับอากาศ
ในอาคารบ้านเรือนนั้นเป็นแหล่งการใช้พลังงานที่สูง แต่เป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับผู้อาศัยในเขตร้อน ดังนั้นเมื่อต้องใช้พลังงานหรือ
ไฟฟ้าอย่างประหยัดก็ควรที่จะทำการลดภาระความร้อนที่เข้า
ไปสู่ห้องพักอาศัยวิธีการลดภาระความร้อนโดยทั่วไปเริ่มตั้งแต่
การออกแบบบ้านให้อยู่ในทิศทางที่รับแสงน้อย ปรับปรุงภูมิทัศ
รอบบ้านให้เย็นสบายโดยการปลูกต้นไม้ การออกแบบหลังคาโดย
การใช้วัสดุที่มีค่าความต้านทานความร้อนสูง [1] 

 จากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนั้นมีอุณหภูมิค่อนข้าง
สูงตลอดปีและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงส่งผลกระทบต่ออาคาร
และบ้านพักอาศัยทำให้มีการสะสมของปริมาณความร้อนใน
หลังคามากขึ้นและเกิดการส่งผ่านความร้อนจากหลังคาเข้าสู้ตัว
อาคารบ้านพักอากาศ ทำให้ภายในอาคารบ้านพักอาศัยมี

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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อุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากอาคารบ้านพักอาศัยในปัจจุบันมีการเปิด
ระบบปรับอากาศตลอดวันอยู่แล้ว เมื่ออุณหภูมิภายในอาคาร
สูงขึ้นจึงส่งผลกระทบต่ออัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงมากขึ้น
ตามไปด ้วย ด ังน ั ้นการหาแนวทางการลดความร ้อนจ ึงมี
ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาในส่วนของบ้านพัก
อาศัยทั่วไปจะพบว่าหลังคาเป็นส่วนที่รับสะสมความร้อนและ
ถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านมากที่สุด เพราะเป็นส่วนที่รับความ
ร้อนจากรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ยาวนานที่สุดและมีพื้นที่รับรังสี
มากท่ีสุด เนื่องจากประเทศไทยได้รับปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์
สูงตลอดปี และจัดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลาย ๆ 
ประเทศ [2] 

เนื่องจากสภาวะอากาศของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอากาศ
ร้อนชื้นซึ่งมีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนสลับฝนตลอดปี อุณหภูมิสูง
ประมาณ 32-38 องศาเซลเซียส ความชื้นของอากาศร้อยละ 59 
-100 จากความเข ้มแสงของร ั งส ีอาท ิต ย ์ประมาณ 17 
MJ/m2.day ที่มาตกกระทบบนผิวกระเบื้องหลังคา ทำให้เกิด
การสะสมความร้อนและถ่ายเทความร้อนผ่านโครงสร้างหลังคา
เข้าสู่ภายในอาคารเกิดการสะสมความร้อน และความชื้นภายใน
ห้องใต้หลังคา ทำให้อุณหภูมิภายในสูงกว่า ก่อให้เกิดปัญหาความ
ร้อนที่สะสมในบ้านหรืออาคารสมัยใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อ
ความรู้สึกสบายของผู้พักอาศัย [3] 

จากข้อมูลข้างต้นจึงทำให้มีความสนใจในการสร้างโมเดล
เครื่องลดความร้อนบนหลังคาด้วยระบบอัตโนมัติขึ้นเพื่อช่วยลด
ความร้อนบนหลังคาและเป็นการช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน 
 

2.วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อสร้างเครื่องโมเดลเครื่องลดความร้อนบนหลังคาด้วย
ระบบอัตโนมัติ 
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลเครื่องลดความร้อนบน
หลังคาด้วยระบบอัติโนมัต ิ
 

3. ทฤษฎีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ระบบที่ออกแบบขึ้น ได้ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 
3.1.1 Arduino [4] 

Arduino ผู ้ร ่วมก่อต ั ้ง 5 คน ได ้แก่ Massimo Banzi, David 
Cuartielles, David Mellis, Tom goe และGianluca Martin) 
โดยเริ ่มโครงการมาตั ้งแต่ช่วงปี2005 ความหมายของคําว่า 
Arduino แปลว่า เพื่อนแท้ (Strong inend หรือ Brave friend) 
ในภาษาอิตาลีโดยผู้ก่อตั้งมีความตั้งใจให้ราคาของอุปกรณ์นั้นถูก
เมื ่อเทียบกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอื ่นๆเพื ่อให้ทุกคน
สามารถเข้าถึง ได้โดยง่ายแพลตฟอร์ม Arduino) ได้ออกแบบมา
เพื ่อให้ใช้งานง่ายผู ้ใช้งานไม่จ ําเป็นต้องมีความรู ้เก ี ่ยวกับ 
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในซีพียูโดยเพียงว่าบอร์ด Arduino 
ที ่เลือกมาใช้งานนั ้นมีขาที ่ใช้งาน อะไรบ้างมีคุณสมบัติต่าง
อะไรบ้างก็สามารถใช้งานได้ด้วยประสบการณ์และว่าคำนวณการ
ใช้งานของ ผู้ใช้จํานวนมาก Arduino จึงถูกใช้งานด้านต่าง ๆ 
มากมาย เนื่องจากการเขียนโค้ดโปรแกรมควบคุมการ ทํางาน
ของ Arduino) มีความง่ายและยืดหยุ่นสามารถใช้งานในระดับสูง
ได้อีกด้วย เครื ่องมือที่ ใช้หรับ เขียนโค้ดควบคุมมีเวอร์ชั ่นที่
สามารถรับได้ในทุกระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอช 
วินโดวส์ หรือแม้กระทั่งลีนุกซ์ก็ตามทําให้ได้รับความนิยมเป็น
อย่างสูง แพลตฟอร์ม Arduino  
3.1.2 Arduino IDE [5] 
Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมและคอมไพล์ลงบอร์ด โดย
ขนาดของโปรแกรม Arduino โดยปกติแล้วจะใหญ่กว่าโค้ด AVR 
ปกติเนื่องจากโค้ด AVR เป็นการเข้าถึงจากรีจิสเตอร์โดยตรง แต่
โค้ด Arduino เข้าถึงผ่านฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเขียนโค้ดได้ง่าย
มากกว่าการเขียนโค้ดแบบAVR หรือเวอร์ชั่นอื่น ๆ ของ Arduino 
IDE ย่อมาจาก (Integrated Development Environment) คือ 
ส่วนเสริมของระบบการพัฒนาหรือตัวช่วยต่าง  ๆที ่จะคอย
ช่วยเหลือ Developer หรือช่วยเหลือคนที่พัฒนา Application 
เพื่อเสริมให้เกิดความรวดเร็วถูกต้อง แม่นยำ ตรวจสอบระบบที่
จัดทำได้ ทำให้การพัฒนางานต่าง ๆ เร็วมากขึ้น  
3.1.3 Arduino Uno r3 [6] 
บอร์ดอาดูโน่ (Arduino Uno R3) เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(Microcontroller board) ที่ใช้ ATmega 328 เป็น MCU หลัก 
ซึ่งตัวนี้จะมีขา Digital 14 ขา อินพุท เอาพุท /PWM ได้ถึง 6 ขา 
และมีขา (Analog) อินพุทได้อีก 6 ขา, รันที่ความถี่ 16 MHz มี 
USB คอนเนคเตอร์ (Connector) และแจ็คพาวเวอร์ (Power 
Jack DC) ซึ ่งแนวคิด (Concept) ของบอร์ดอาดูโน่ (Arduino 
Board) นี ้ทามาเพื ่อความสะดวก ง่ายในการเชื ่อมต่อเข้ากับ
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คอมพิวเตอร์ สามารถต่อ USB เข้ากับช่องคอมพอร์ต ก็สามารถ 
เริ่มต้น (Run) โปรแกรมที่บอร์ด (Board) ได้ เหมาะสาหรับผู้ที่
กำลังเร่ิมต้นเข้าสู่วงการอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 Arduino Uno r3 
ที่มา: https://www.arduitronics.com [7] 

 

3.1.4 Module รีเลย์ relay [8] 
เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ตัดต่อวงจรแบบเดียวกับ
สวิตช์ โดยควบคุมการท้างานด้วยไฟฟ้า Relay มีหลายประเภท 
ตั้งแต่ Relay ขนาดเล็กที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จนถึง 
Relay ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรูปร่างหน้าตา
แตกต่างกันออกไป แต่มีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกัน 
 
 

 

 
 
 

 
ภาพที่ 2 Module รีเลย์ relay 

ที่มา: https://www.ab.in.th [9] 

 
3.1.5 DHT11 [10] 
มีคุณสมบัติในการวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ 20-90% RH โดยมีค่า
ความแม่นยำ 5% RH ความละเอียดในการวัด 1 % แสดงผล
แบบ 8 บิต กินกระแส 0.5 - 2.5 mA (ขณะทำการวัดค่า)ที่ระดับ
แรงดัน 3 - 5.5 VDC ส่วนการวัดความกดอากาศและอุณหภูมิใช้
ห ัววัดรุ ่น BMP085 ที ่เป็นbarometric pressure sensor ที ่มี
ความแม่นยำสูงและใช้พลังงานกำลังต่ำมีความสามารถวัดค่าได้
ตั้งแต่ 300 ถึง 1,100 hPa ด้วยความแม่นยำท่ี 0.03 hPa สำหรับ 
Breakout board นี้ พื้นฐานอยู่บนเทคโนโลยี piezo-resistive 
โดยสามารถรองรับแรงดันไฟตรงที่ 1.8 และ 3.6 โวลต์ และยัง

ถูกออกแบบให้สามารถต่อตรงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน I2C 
bus ได้ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 DHT11 
ที่มา: https://www.iotdevshop.com [11] 

 
3.1.6 โซล่า ปั๊มน้ำ DC ขนาดเล็ก 2.5V-6V [12] 
คือปั๊มน้ำขนาดเล็กที่ใช้มอเตอร์ขนาด 5V ในการสูบน้ำขึ้นทางท่อ
ยางไปยังภาชนะอื่น โดยการนำตัวปั๊มจุ่มลงไปในน้ำเพื่อสูบน้ำ
ขึ้นมาใช้งานต่อไปลักษณะทั่วไป แรงดันไฟฟ้า: 2.5-6V, ลิฟท์
สูงสุด: 40-110cm / 15.75 “-43.4”, อัตราการไหล: 80-120L / 
H เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก: 7.5mm / 0.3,  เส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายใน: 5mm / 0.2,  เส้นผ่าศูนย์กลาง: ประมาณ 24 มม. / 
0.95, ความยาว: ประมาณ 45mm / 1.8, ความสูง: ประมาณ 
30mm / 1.2, วัสดุ: พลาสติกวิศวกรรม โหมดการขับขี่: การ
ออกแบบ DC การขับขี่แบบแม่เหล็ก อายุการใช้งานต่อเนื่อง 500 
ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 โซล่า ป๊ัมน้ำ DC ขนาดเล็ก 2.5V-6V 

ที่มา: http://www.mind-tek.net [13] 

 
3.1.7 Power connector 5.5 mm (ตัวเมีย) PCB [14] 
คอนเนคเตอร์ คือขั้วต่อระบบไฟฟ้าซึ่งมีประโยชน์ที่หลากหลาย 
สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น งานหุ่นยนต์, แขนกล
, บอร์ดอิเล็คทรอนิคส์, ระบบนำสัญญาณ หรือระบบควบคุมการ
สื่อสารต่าง ๆ  คอนเนคเตอร์ที่ดีต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีสมบัติเป็น
ตัวนำไฟฟ้าได้อย่างดี เช่น ทอง หรือ เงิน ต้องเป็นวัสดุที่ทนต่อ
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ความร้อน ทนต่อการสึกกร่อน แข็งแรง ทนทาน เพราะต้อง
สัมผัสกับไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 Power connector 5.5 mm (ตัวเมีย) PCB 
ที่มา: https://www.ab.in.th  [15] 

 

3.1.8 หลอดไฟ LED [16] 
ไดโอดเปล่งแสง (light-emitting diode หรือย่อว่า LED) เป็น
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนาอย่างหนึ่ง จัดอยู่ในจาพวก ไดโอด ที่สามารถ
เปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบ เมื่อถูกไบอัสทางไฟฟ้าในทิศทาง
ไปข้างหน้า ปรากฏการณ์นี้อยู่ในรูปของ electroluminescence 
สีของแสงที่เปล่งออกมานั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของ
วัสดุกึ่งตัวนาที่ใช้ และเปล่งแสงได้ใกล้ ช่วงอัลตราไวโอเลต ช่วง
แสงที่มองเห็น และช่วงอินฟราเรด ผู้พัฒนาไดโอดเปล่งแสงขึ้น
เป็นคนแรก คือ นิก โฮโลยัก ( Nick Holonyak Jr.) (เกิด ค.ศ. 
1928)  แห ่ งบร ิษ ัท เจ เนร ั ลอ ิ เล ็ กทร ิก  (General Electric 
Company) โดยได้พัฒนาไดโอดเปล่งแสง ในช่วงแสงที่มองเห็น 
และสามารถใช้งานได้ในเชิงปฏิบัติเป็นครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. 1962 
ที่สามารถเปล่งแสงสีแดงที่มีความสว่าง ออกมามากเพียงพอที่จะ
นามาใช้ประโยชน์ได้ ทาให้ทั่วโลกเริ่มมีการตื่นตัววิจัยและพัฒนา
ในด้านนี้อย่างจริงจัง 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 6 หลอดไฟ LED 
ที่มา: https://www.arduinothai.com [17] 

 

4. วิธีดำเนินการวจิัย 
4.1 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ศึกษาขั้นตอนการทำงานโมเดล
เครื ่องลดความร้อนบนหลังคาด้วยระบบอัตโนมัติการสืบค้น

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล และ หนังสือ 
4.2 วิเคราะห์ รูปแบบการทำงานเครื่องลดความร้อนบนหลังคา 
ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารโดยใช้ (Flowchart) เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์การทำงาน  
4.3 ออกแบบ สำหรับทดสอบการ โมเดลเครื่องลดความร้อนบน
หลังคาด้วยระบบอัตโนมัติ 
4.4 วิธีการทดลอง โมเดลเครื ่องลดความร้อนบนหลังคาด้วย
ระบบอัตโนมัติสำหรับทดสอบการวัดอุณหภูมิอากาศของเครื่อง
ลดความร้อนบนหลังคา 
4.5 วิธีสรุปผล โมเดลเครื่องลดความร้อนบนหลังคาด้วยระบบ
อัตโนมัติสำหรับทดสอบการใช้งานเครื่องลดความร้อนบนหลังคา 
  

5. ผลการวิจัย 
โมเดลเครื่องลดความร้อนบนหลังคาด้วยระบบอัตโนมัติ มีผลวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
5.1 วิเคราะห์ระบบงาน ด้วยผังงาน (Flowchart) 
5.2 ออกแบบชิ้นงาน 
5.3 การทดสอบชิ้นงาน 
5.4 ผลการทดสอบชิ้นงาน 
5.1.วิเคราะห์ผังงาน (Flowchart) 
การทำงานของโมเดลเครื่องลดความร้อนบนหลังคาด้วยระบบ
อัตโนมัติ โดยเมื่อเริ่มการทำงานโดยบอร์ด Arduino จะเป็นตัว
สั่งการ จากนั้นเมื่อบอร์ดได้รับค่าอุณหภูมิมาแล้ว เครื่องจะทำ
การวัดอุณหภูมิเมื ่อได้ค่าอุณหภูมิที ่กำหนดไว้เครื่องก็จะเริ่ม
ทำงาน ดังภาพที่ 7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 Flowchart โมเดลเครื่องเครื่องลดความร้อนบนหลังคาด้วยระบบ

อัตโนมัติ 
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5.2 ออกแบบชิ้นงาน 
เป็นการแสดงภาพรวมของการออกแบบและติดตั้ง โมเดลเครื่อง
เครื ่องลดความร้อนบนหลังคาด้วยระบบอัตโนมัต ิ สำหรับ
โครงสร้างมี ไม้มาทำจำลองเป็นโครงบ้านแล้วติดตัวสปริงเกอร์
และตัววัดอุณหภูมิเข้ากับบนหลังคาของตัวโครงบ้านและมีแผ่น
พลาสติกชนิดแข็งมาประกอบกันน้ำจากน ั ้นจะมีอ ุปกรณ์
ไมโครคอนโทลเลอร์ต่าง ๆ มาเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ด Arduino 
Uno r3 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
     5.2.1 นำไม้มาประกอบกันให้เป็นโครงบ้าน 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ไม้มาประกอบกันให้เป็นโครงบ้าน 
  

     5.2.2 นำตัวสปริงเกอร์มาติดบนหลังคาของตัวโครงบ้าน 

 

 
 
 
 

       ภาพที่ 9 สปริงเกอร์ติดบนหลังคาของตัวโครงบ้าน 

 
    5.2.3 นำตัววัดอุณหภูมิมาติดใต้หลังคาของตัวโครงบ้าน 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ตัววัดอุณหภูมิติดใต้หลังคาของตัวโครงบ้าน 

 
    5.2.4 นำแผ่นอะคริลิคมาประกอบกันให้เป็นกล่องจากนั้นนำ
บอร์ดและอุปกรณ์มาติดเข้ากับกล่องเพื่อกันน้ำเข้า 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 นำบอร์ดและอุปกรณ์มาติดเข้ากับกล่อง 

 

5.3 ทดสอบช้ินงาน 
5.3.1 เริ ่มทดสอบโดยการนำโมดูลเซ็นเซอร์ความชื่น

สำหรับตรวจจับวัดความกดอากาศและอุณหภูมิ 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 12 การทดลองเอาโมเดลเครื่องลดความร้อนบนหลังคาไว้กลางแจ้ง 
 

5.3.2 เครื ่องจะทำการวัดความชื ้นในอากาศ เมื่อ
ความชื้นในอากาศถึงที่ตั้งค่าไว้เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 13 ภาพโมเดลเครื่องลดความร้อนบนหลังคาด้วยระบบอัตโนมัติ
ทำงาน 

 

5.3.3 โมเดลเครื่องลดความร้อนบนหลังคาด้วยระบบ
อัตโนมัติเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 ภาพโมเดลเคร่ืองลดความร้อนบนหลังคาด้วยระบบอัตโนมัติเสร็จแล้ว 
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5.4. ผลการทดสอบชิ้นงาน 
จากการทดลอง โมเดลเครื ่องลดความร้อนบนหลังคาด้วย

ระบบอัตโนมัติ ในการวัดความชื ้นในอากาศ ในการใช้เวลา
ทั้งหมด 10 ช่ัวโมง ช่วงการให้ตั้งแต่เวลา 08:00.น - 17:00.น ดัง
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณการวัดความชื้นในอากาศ ในแต่ละวัน 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ ทำงาน 
 เครื่องหมาย  ไม่ทำงาน 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าความชื้นในอากาศ ในแต่ล่ะช่วงเวลาไม่ได้
เท่ากันแต่อยู่ในปริมาณตั้งแต่ 20% – 80% ซึ่งได้ทำการทดลอง
จำนวน 10 ชั่วโมง จะพบว่าในช่วงเวลา 08:00.น - 12:00.น จะมี
ปริมาณค่าความชื ้นในอากาศเริ ่มสูงขึ ้น และเวลา 13:00.น -
17:00.น จะมีปริมาณค่าความชื้นในอากาศเริ่มน้อยลง 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
โมเดลเครื่องลดความร้อนบนหลังคาด้วยระบบอัตโนมัติสามารถ
ที่จะทำงานได้ด้วยจากโมดูล สามารถทำงานตามโปรแกรมได้ 
โดยมีอุปกรณ์ที ่สำคัญดังนี ้ค ือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ตระกูล Arduino Uno r3 และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น
โดยการวัดความชื ้นสัมพัทธ์ได้ 20-80% RH โดยมีค่าความ
แม่นยำ 5% RH ความละเอียดในการวัด 1 % แสดงผลแบบ 8 

บิต กินกระแส 0.5 - 2.5 mA  (ขณะทำการวัดค่า) ที ่ระดับ
แรงดัน 3 - 5.5 VDC โดยทำงานตามโค้ดคำสั่งที่ผู้ใช้งานได้ตั้งไว้
โ ด ย เ ค รื่ อ ง จ ะท ำ ง านตาม เ ว ล าท ี ่ ก ำหนด ไ ว ้ จ ะทำ ให้  
ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำการสั ่งให้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและ
ความชื ้นเปิดโดยใช้บอร์ด Arduino Uno r3 ในการควบคุม
ตัวเครื่องทั้งหมด โดยมีมอเตอร์เซอร์โวจะถูกสั่งการโดยบอร์ด 
Arduino Uno r3 เป ็นตัวควบคุมเซ็นเซอร์ว ัดอุณหภูม ิและ
ความชื้นถูกสั่งการจากบอร์ด Arduino Uno r3 และมีการนำตัว 
โมดูลเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับตรวจจับ
อุณหภูมิและความชื้น ในการรับค่าอุณหภูมิและความชื้น โดยมี
แหล่งจ่ายไฟ 5V เป็นแหล่งจ่ายไฟเข้าตัวบอร์ด Arduino Uno 
r3 แต่พบว่าถ้าระยะจากการทดลองจะพบว่าถ้าอากาศที ่มี
ความชื ้นสูงน้ำจะระเหยได้น้อยเสื ้อผ้าที ่ตากไว ้จะแห้งช้า 
ความชื้นที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตมีค่า 60 % ซึ่งเป็นความชื้น
ที่รู้สึกสบายตัวหากความชื้นสัมพัทธ์มีค่าน้อยกว่า 60 % จะรู้สึก
ว่าอากาศแห้งผิวแห้งหรือว่าแตกไปเลยก็เลยมักจะเกิดขึ้นในฤดู
หนาว แต่ถ้ามากกว่า 60% จะทำให้อากาศร้อนและมีเหงื่อ 
เหนียวตัว อึดอัด [18] จึงทำให้โมเดลเครื่องลดความร้อนบน
หลังคาด้วยระบบอัตโนมัติสามารถทำงานได้ตามค่าความชื้นใต้
หลังคาได้ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ควรมีการนำไปใช้จริงโดยปรับขนาดให้มีความเหมาะสมกับ
ความขนาดตัวบ้านในรูปแบบต่าง 
7.2 ควรมีการออกแบบตัวเคร่ืองท่ีมีความคงทนและแข็งแรง และ
มีการป้องกันน้ำฝนและความชื้นเมื่อติดตั้ง 
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พิษณุโลก. 

การทดลอง 4 วัน 

เวลา 
วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 

ความ
ชื้น 

ผล 
ความ
ชื้น 

 ผล   
ความ
ชื้น 

ผล 
ความ
ชื้น 

ผล 

08:00 40%  45%  39%  44%  

09:00 37%  36%  40%  35%  

10:00 50%  55%  50%  54%  

11:00 70% ✓ 75% ✓ 65% ✓ 65% ✓ 

12:00 80% ✓ 70% ✓ 70% ✓ 70% ✓ 

13:00 75% ✓ 75% ✓ 75% ✓ 75% ✓ 

14:00 70% ✓ 65% ✓ 70% ✓ 74% ✓ 

15:00 60%  65%  50%  64%  

16:00 50%  55%  55%  50%  

17:00 43%  45%  49%  42%  
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บทคัดย่อ 

แอปพลิเคชั ่น (Application) วอคกิ ้ง จ๊อบ (Walking Job) มี
ว ัตถ ุประสงค์ท ี ่ทำข ึ ้นเพ ื ่อแก ้ป ัญหาค่าบร ิการข ั ้นต ่ำของ
แอปพลิเคชั่นการส่งของออนไลน์ที่มีราคาไม่คุ้มค่ากับการสั่งของ
ในระยะไม่เกิน 1 กิโลเมตร สำหรับผู ้ใช้บริการ ด้วยการให้
ผู้ใช้บริการสามารถสั่งของในระยะรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร ได้ถูก
ลงโดยราคาค่าบริการจะคิดตามระยะทางของจุดที่ผู้ใช้ต้องการ
สั่งซื้อจริง ๆ และในส่วนของผู้ที่เดินไปส่งของนั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับ
องค์กรใด ๆ แต่จะเป็นใครก็ได้ที่มีความต้องการที่จะไปส่งของนั้น 
ๆ ให้กับผู้ใช้บริการโดยมีค่าส่งของตอบแทนให้กับผู้ส่งของด้วย 
ทั้งนี้แอปพลิเคชั่น ที่พวกเราทำนั้นจะถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม
มือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) รวมถึงใช้
บริการ กูเกิล แมพ แพลตฟอร์ม (Google Map Platform) จาก 
กูเกิล คลาวด์ แพลตฟอร์ม (Google Cloud Platform) สำหรับ
ปักจุดสั ่งซื ้อของผู ้ใช้และ ไฟร์เบส (Firebase) สำหรับติดต่อ
ระหว่างระบบกับผู้ใช้ 
 
คำสำคัญ : สั่งของออนไลน์, แพลตฟอร์มมือถือ, แอนดรอยด์, กู
เก้ิล แมพ แพลตฟอร์ม, กูเกิ้ล คลาวด์ แพลตฟอร์ม, ไฟร์เบส  
 

ABSTRACT 
Application Walking Job was made to solve a problem 
about minimum service’s price of food delivery 
application which is not worthy with user who orders 
something in range 1 kilometre, so we made a solution 
which makes a service’s price in range 1 kilometre can 
get cheaper by calculate a service’s price with actual 

distance from each user’s order point and deliver 
man’s distance. Deliver man is no need to depend on 
any organization, it can be anyone who wants to walk 
and grab user’s order to the user and also they could 
get a payment from each work. By the way, our 
application will be implemented on Android mobile 
platform included Google Map which is a part of Google 
Cloud Platform for point a user’s order location into 
map and Firebase API for interactions between system 
and user. 
 
Keywords : delivery application, mobile platform, 
Android, Google Map, Google Cloud Platform, Firebase 
API 
 

1. บทนำ 
ปัจจ ุบ ันบร ิการฝากร ับและร ับส ่งของผ ่านแอปพล ิ เคชั่น 
(Application) บนมือถือนั้นมีกันอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดความ
สะดวกสบายกับผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นบริการผ่าน
แอปพลิเคชั ่น ฟู ้ด แพนด้า (Food Panda), ลาล่า มูฟ (LaLa 
Move), แกร็บฟู้ด (Grab Food) เป็นต้น ซึ่งบริการฝากรับและ
รับส่งของบนโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน (Smartphone) 
นั้นอาจมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการฝากรับและรับส่งของ
สำหรับผู้ใช้บริการบางกลุ่ม โดยเห็นได้จากผลการทดสอบของ
งานวิจัยการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชั ่นไลน์ แมน (LINE 
MAN) ในกร ุงเทพมหานคร [1] (ด ูรายละเอ ียดเพ ิ ่มเต ิมที่  
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/3081/1/is

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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arawalee_neam.pdf) ที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
บริการฝากรับและรับส่งของบนโทรศัพท์มือถือในแต่ละด้าน 

ทั ้งน ี ้ม ีข ้อสังเกตที ่น ่าสนใจในค่าบริการของการ
ดำเนินงานในระยะรัศมีไม่เก ิน 1 ก ิโลเมตร จะถูกคิดเป็น
ค่าบริการขั ้นต่ำ ซึ ่งค่าบริการขั ้นต่ำดังกล่าวนั ้นค่อนข้างไม่
ครอบคลุมกับพฤติกรรมการสั่งของในระยะสั้นของผู้ใช้บริการ 
เนื่องจากว่าพฤติกรรมการสั่งของในระยะสั้นของผู้ใช้บริการเป็น
ส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งของเพียงมูลค่าไม่สูงมาก หรือปริมาณ
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ด้วยราคาการให้บริการในระยะรัศมีไม่
เกิน 1 กิโลเมตร ของแอปพลิเคชั่นเดิมที่เมื่อรวมกับราคาสินค้าท่ี
ผู้ใช้บริการทำการสั่งซื้อแล้วมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายต่อการสั่งซื้อครั้ง
หนึ่งนั้นไม่คุ้มค่าต่อการใช้บริการ ทำให้แอปพลิเคชั่นเดิมนั้นยังคง
มีการทำงานที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกประเภท 

ดังนั ้นจากปัญหาดังกล่าว ทำให้เกิดแนวคิดในการ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้น ซึ่งมีแนวคิดที่ว่าผู้ใช้บริการทุกประเภท
สามารถใชแ้อปพลิเคชั่นสั่งของระยะรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร ด้วย
ราคาค่าบริการที่ผู้ใช้บริการยอมรับมากขึ้นกว่าแอปพลิเคชั่นเดิม
โดยใช้วิธีการคิดคำนวณค่าบริการจากระยะทางจากจุดสั่งสินค้า
ทั้งหมดไปจนถึงจุดส่งสินค้าที่ผู ้ใช้บริการต้องการ ซึ่งนั่นทำให้
ค่าบริการในการสั่งของหนึ่งครั้งนั้นมีราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้น
เนื่องจากว่าผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการตามความเหมาะสมของ
ระยะทางที่ส่ังสินค้ามากขึ้นส่งผลทำให้การใช้บริการการสั่งสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชั่นเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น โดยรูปแบบการทำงาน
ของแอปพลิเคชั่นรูปแบบใหม่นี้จะทำงานในรูปแบบสังคมที่พึ่งพา
กันเอง นั่นหมายความว่าจะไม่มีผู ้ให้บริการโดยตรง แต่จะให้
บุคคลใดก็ตามที่ต้องการจะไปส่งของเป็นผู้รับฝาก โดยผู้รับฝาก
จะได้รับค่าตอบแทนจากการบริการนั้น ๆ ด้วย 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แอนดรอยด์ (Android) 
แอนดรอยด์(Android) คือระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา 
เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) 
เน็ตบุ๊ก (Netbook) ทำงานบนลินุกซ์ เคอร์เนล (Linux Kernel) 
เร ิ ่มพ ัฒนาโดยบริษ ัทแอนดรอยด์ (อ ังกฤษ: Android Inc.)  
จากนั้นบริษัทแอนดรอยด์ถูกซื้อโดยกูเกิล (Google) [2] และนำ
แอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ ภายหลังถูกพัฒนาในนามของโอเพ่น 
แฮนด์เซ็ต อัลไลแอนซ์ (Open Handset Alliance) [3] ที่ทางกู

เกิล ได้เปิดให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขชุดคำสั่งต่าง ๆ ด้วยภาษา
จาวา (Java) [4] และควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางชุดคำสั ่งจาวา 
ไลบรารี (Java libraries) ที่กูเกิลพัฒนาขึ้น  โดยแอนดรอยด์ถูก
ตั้งชื่อเลียนแบบหุ่นยนต์ในเรื่อง สตาร์วอร์ส (Star Wars) ที่ชื่อ
ดรอยด์ (Droid) ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบมนุษย์เป็น
ซอฟท์แวร์ (Software) ระบบปฏิบัติการที่มีโครงสร้างแบบเรียง
ทับซ้อนหรือแบบสแต็ก (Stack) โดยใช้ลินุกซ์ เคอร์เนล (Linux 
Kernel) [5] เป็นพื ้นฐานของระบบ และใช้ภาษาจาวาในการ
พัฒนา มีแอนดรอยด์ เอสดีเค (Android SDK) เป็นเครื ่องมือ
สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
อีกทีหนึ่ง โดยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เริ่มพัฒนาเมื่อปี พ.ศ. 
2550 ซึ่งบริษัทแอนดรอยด์พัฒนาร่วมกับกูเกิล จากนั้นเมื ่อปี 
พ.ศ.2550 ได้มีการร่วมมือกันกว่า 30 บริษัทชั้นนำเพื่อพัฒนา
ระบบ 
2.2 กูเกิ้ล คลาวด ์แพลตฟอร์ม (Google Cloud Platform: 
GCP) 
กูเกิล คลาวด์ แพลตฟอร์ม (Google Cloud Platform) [6] หรือ 
GCP เป็นระบบคลาวด์แพลตฟอร์มที ่ให้บริการลักษณะ เว็บ 
เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยกูเกิล (Google) มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล ที่ช่วยตอบโจทย์
การทำงานของธุรกิจได้เป็นอย่างดี ข้อดีของบริการกูเกิล คลาวด์ 
แพลตฟอร์ม คือไม่ต้องทำการซื้อฮาร์ดแวร์ (Hardware) เอง, มี
ผู้ดูแลระบบให้ตลอด 24 ชั่วโมง , ค่าใช้จ่ายคำนวณตามจำนวน
การใช้งานจริง และนอกจากนี้ยังมีบริการที่แยกย่อยออกไปอีก
มากมายให้เลือกใช้งาน ดังเช่น คอมพิวท์ เอนจิ้น (Compute 
Engine), สโตเรจ แอนด์ ดาต้าเบส (Storage & Databases), บิ๊ก 
ดาต้า (Big Data), แอปพลิเคชั ่น โปรแกรมมิ ่ง อินเตอร์เฟส 
แพลตฟอร์ม แอนด์ อีโค่ ซิสเท็ม (Application Programming 
Interface Platform and Ecosystems: API Platform and 
Ecosystems), การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning), การ
ระบุตัวตนและความปลอดภัย (Identity & Security) และอื่น ๆ  
2.3 ไฟร์เบส (Firebase)  
ไฟร์เบส (Firebase) คือ โครงงานที ่ถ ูกออกแบบมาให ้เป็น
แอปพล ิ เคช ั ่น  โปรแกรมม ิ ่ ง  อ ินเตอร ์ เฟส  (Application 
Programming Interface: API) และ คลาวด์ สโตเรจ (Cloud 
Storage) สำหรับพัฒนาเรียลไทม์ แอปพลิเคชั ่น (Realtime 
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Application) ที่มีการรองรับหลายแพลตฟอร์ม (Platform) ทั้ง 
ไอโอเอส (IOS), แอนดรอยด์ (Android), เว็บ (Web) 
ไฟร์เบสถูกสร้างขึ้นจากคุณสมบัติเสริมที่ ว่านักพัฒนาสามารถ
ผสมและจับคู่เพื่อให้พอดีกับความต้องการในระบบของตนเองได้ 
บริษัทก่อตั ้งขึ ้นในปี 2011 โดยแอนดรูลีและเจมส์ เทมปลิน 
ผลิตภัณฑ์เร่ิมต้นของไฟร์เบสเป็นฐานข้อมูลเรียลไทม์ (Realtime 
Database) ซึ่งมีแอปพลิเคชั่น โปรแกรมมิ่ง อินเตอร์เฟส ที่ช่วย
ให้นักพัฒนาจัดเก็บและซิงค์ (Sync) ข้อมูล โดยกูเกิล ไฟร์เบส ทู 
พอยท์ ซ ีโร่  (Google Firebase 2.0 ) [7] หล ังจากน ั ้น กู เกิล 
(Google) ได้ซื้อกิจการไฟร์เบสในปี 2014 และมีการพัฒนาจาก
บริการเก็บข้อมูลอย่างเดียวมาเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับ
นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น รองรับบริการแทบทุกอย่างที่นักพัฒนา
แอปพลิเคชั่น (Application) ต้องใช้งาน ซึ่งบริการของไฟร์เบส
นั้นมีดังนี้ 

1. ไฟร์เบส แอนะลิติกส์ (Firebase Analytics) บริการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีมาจากกูเกิล แอนะลิติกส์ 
(Google Analytics) ที่มีการเปิดให้ใช้บริการในรูปแบบไม่คิด
ค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดปริมาณข้อมูลต่าง ๆ  

 2. ไฟร์เบส คลาวด์ เมสเสจจิ ้ง (Firebase Cloud 
Messaging: FCM) ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนโดยที่ไฟร์เบสนั้น
ได้มีการให้ใช้บริการในรูปแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่จำกัด
ปริมาณข้อความ 

3. ไฟร์เบส สโตเรจ (Firebase Storage) บริการพื้นที่
เก็บข้อมูลสำหรับเก็บไฟล์ภาพ วิดีโอ หรือไฟล์ขนาดใหญ่จาก
แอปพลิเคชั ่น ของผู ้ใช้ที ่สร้างอยู ่บนกูเกิล คลาวด์ สโตเรจ 
(Google Cloud Storage) 

4 .  ไฟร ์ เบส ร ี โมท คอนฟ ิก  (Firebase Remote 
Config) บริการเสริมสำหรับอัพเดตการตั้งค่าของแอปพลิเคชั่น
หรือปรับแต่งค่าต่าง ๆ ในแอปพลิเคชั่นจากระยะไกล เช่น หาก
ผู ้ใช ้บร ิการในเกมมีความต้องการที ่จะปรับสมดุลของเกม
ตลอดเวลาก็สามารถใช้ร่วมกับ ไฟร์เบส แอนะลิติกส์ เพื่อกำหนด
ผู้ใช้งานแยกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ 

5 .  ไฟร ์ เบส แครช ร ีพอร์ ตต ิ ้ ง  (Firebase Crash 
Reporting) บริการรายงานการทำงานผิดพลาดของแอปพลิเคชั่น
ที่มีการรองรับในแพลตฟอร์มไอโอเอส และ แอนดรอยด์ 

6. ไฟร์เบส เทสต์ แลป ฟอร์ แอนดรอยด์ (Firebase 
Test Lab for Android) บร ิการทดสอบแอปพล ิ เคช ั ่ น บน
ฮาร์ดแวร์จริง 

7. ไฟร์เบส โนติฟิเคชั ่นส์ (Firebase Notifications) 
เป็นแผงควบคุมสำหรับนักพัฒนาเพื่อส่งข้อความผ่าน FCM ไปยัง
ผู้ใช้ สำหรับโฆษณาหรือแจ้งเตือนให้ผู้ใช้กลับมาเปิดแอปพลิเคชั่น
นั้น ๆ  

8. ไฟร ์ เบส ไดนาม ิค ล ิงค ์ส (Firebase Dynamic 
Links) บริการ ยูอาร์แอล (URL) กลางที่สามารถมอบการเข้าถึง
ไปยังเพจ (Page) ต่าง ๆ ที่จะแปรผันตามอุปกรณ์หรือคุณสมบัติ
ของผู้ใช้เช่น ในแต่ละประเทศมีผู้ใช้งานกดที่ลิงก์ (Link) เดียวกัน
แต่เข้าถึงเพจได้ไม่เหมือนกัน 

9. ไฟร์เบส อินไวท์ส (Firebase Invites) ระบบเชิญ
เพื่อนมาใช้แอปพลิเคชั่น ที่มีคุณสมบัติรีเฟอร์รัล (Referral) ผู้
ชวนจะได้สิทธิประโยชน์ร่วมด้วย 

10 .  ไฟร ์ เบส  แอพ  อ ิ น เดกซ ิ ่ ง  (Firebase App 
Indexing) เปลี ่ยนชื ่อมาจาก กูเกิล แอพ อินเดกซิ ่ง (Google 
App Indexing) ที่ช่วยให้กูเกิล เสิร์ช (Google Search) ค้นเจอ
เนื้อหาภายในแอปพลิเคชั่น 
2.4 เพย์เมนท์ เกตเวย์ (Payment gateway) 
เพย์เมนท์ เกตเวย์ (Payment Gateway) หมายถึง ช่องทางการ
ชำระเงินบนโลกออนไลน์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนา
เว็บไซต์ในรูปแบบเว็บขายสินค้าออนไลน์หรือ อีคอมเมิร์ซ 
(eCommerce) เว็บไซต์ ซึ่งจะมีอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
ออกไป ของแต่ละผู้ให้บริการ โดยทั่วไปแล้ว จะเป็นการทำงาน
ผ่านระบบเว็บ เซอร์วิส (Web Service) ของผู้ให้บริการเจ้านั้น ๆ 
ในปัจจุบันจะแบ่งระบบเพย์เมนท์ เกตเวย์เป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ 
ด้วยกัน คือ ระบบชำระเงินโดยการเชื่อมต่อกับธนาคารโดยตรง 
เช่น เค เพย์เมนท์ เกตเวย์ (K-Payment Gateway) [8] และ ผู้
ให้บริการที ่เป็นตัวกลางการชำระเงิน เช่น  โอมิเซะ (Omise) 
[9], เพย์แพล (Paypal) [10] เป็นต้น 
2.5 ฟู้ด เดลิเวอรี่ แอปพลิเคช่ัน (Food delivery 
Application) 
ฟู้ด เดลิเวอรี่ แอปพลิเคชั่น (Food delivery Application) คือ 
แอปพลิเคชั ่น (Application) สำหรับสั ่งอาหารออนไลน์ผ่าน
สมาร์ทโฟน (Smartphone) ที ่กำลังเป ็นท ี ่น ิยมในปัจจ ุบัน
เนื ่องจากมอบความสะดวกสบายให้กับผู ้ใช้บริการในแง่ที ่ไม่
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จำเป็นต้องเดินไปรอต่อคิวซื้ออาหารตามร้านที่ต้องการก็สามารถ
สั ่งผ่านแอปพลิเคชั ่นประเภทนี ้โดยให้พนักงานขององค์กรที่
ให้บริการแอปพลิเคชั่นดังกล่าวมาส่งให้ถึงมือผู้ใช้บริการ แต่
จะต้องแลกกับการจ่ายค่าบริการตามระยะทางที่นำมาส่ง องค์กร
ต่าง ๆ ที ่ให้บริการแอปพลิเคชั ่นประเภทสั ่งอาหารออนไลน์
ยกตัวอย่างเช่น ฟู้ด แพนด้า (Food Panda), ลาล่า มูฟ (Lala 
Move), เก้ท (GET), ไลน์ (Line), แกร้บ ฟู้ด (GRAB Food) เป็น
ต้น 
 

3. ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคช่ัน 
3.1 สมัครสมาชิก 

ภาพที่ 1: Use-case Diagram ของการสมัครสมาชิก,ยืนยันตัวตนและลงชื่อ
เข้าใช้ระบบ สำหรับผู้ใช้บริการ 

 
ขั้นตอนแรกของการเริ่มใช้งานแอปพลิเคชั่น (Application) วอ
คกิ้ง จ๊อบ (Walking Job) ผู้ใช้บริการจะต้องทำการสมัครสมาชิก
ก่อน โดยข้อมูลที่ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องกรอกนั้นมีดังนี้ 
1. ชื่อผู้ใช้ : ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความ

ยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
2. สกุลผู้ใช้ : ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
3. ชื่อผู้ใช้สำหรับลงชื่อเข้าระบบ (Username) : ต้องเป็นอีเมล์ 

(E-mail) ที่ใช้งานได้จริง โดย Username นั้นจำเป็นต้องใช้
สำหรับการล็อกอิน (Login)  

4. รหัสผ่าน (Password) : ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ผสมกับตัวเลข โดยมีความยาวรวม

มากกว่า 8 หลัก Password จำเป็นต้องใช้สำหรับการ
ล็อกอิน (Login)  

5. ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password) : ต้องมีลักษณะ
เหมือนกับ Password ทุกอย่าง 

6. เบอร์โทรศัพท์ : ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถใช้ติดต่อได้
จริง 

3.2 การยืนยันตัวตน 
เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลสำหรับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ
เปลี ่ยนหน้าจอไปเป็นหน้าจอยืนยันตัวตนผู ้ใช้บริการและ
ผู ้ใช ้บร ิการจะต้องเข้าไปยังอ ีเมล์ท ี ่ได ้ทำการกรอกไว้เป็น 
Username เพื่อรับรหัสโอทีพี (One Time Password : OTP) 
สำหรับนำไปกรอกในหน้ายืนยันตัวตนของแอปพลิเคช่ัน 
3.3 ลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
หลังจากที่ผู้ใช้บริการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP เรียบร้อยแล้ว 
จากนั้นผู้ใช้บริการสามารถนำ Username และ Password ที่ได้
ทำการสมัครสมาชิกไปล็อกอิน (Login) หรือ ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
สำหรับใช้งานแอปพลิเคชั่นได้  
3.4 เลือกโหมดการใช้งาน 
เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการ
จะใช้งานแอปพลิเคชั่น(Application) วอคกิ้ง จ๊อบ (Walking 
Job) ได้โหมดการใช้งานแบบใด โดยที่แอปพลิเคชั่นมีโหมดการ
ใช้งานให้กับผู้ใช้บริการ 2 รูปแบบดังนี้ 
3.4.1 โหมดผู้ฝากซื้อของ 
ในโหมดนี้ผู ้ใช้บริการสามารถที่จะฝากผู้ใช้บริการท่านอื่นที่ใช้
โหมดรับฝากซื้อของไปซื้อของที่ต้องการได้ โดยที่ในโหมดผู้ฝาก
ซื้อนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องทำการกำหนดชื่อสิ่งที่ต้องการ , ขอบเขต
ของราคาที่ต้องการ, ปักจุดที ่ต้องการซื ้อของในแผนที่[6]โดย
จะต้องไม่เกินรัศมีจากจุดที่ผู้ใช้บริการอยู่ 1 กิโลเมตร , จำนวนที่
ต้องการและชื่อร้านค้าที่ต้องการและระยะเวลาที่สามารถรอได้ 
โดยการทำงานหลัก ๆ ของโหมดผู้ฝากซื้อจะถูกแสดงผ่านภาพที่ 
2 
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ภาพที่ 2: Use-case Diagram การทำงานหลักของโหมดผู้ฝากซื้อของ 

 
3.4.2 โหมดผู้รับฝากซื้อของ 
ในโหมดนี้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะไปซื้อของให้กับผู้ใช้บริการท่าน
อื่นที่เป็นผู้ฝากซื้อของได้และจะได้รับค่าเดินเป็นค่าตอบแทนตาม
ระยะทางรวมที่ไปซื้อของหลังจากเสร็จสิ ้นงานหนึ่ง โดยที่ใน
โหมดผู ้ร ับฝากซื ้อของนี ้ผ ู ้ใช ้บริการจะต้อง เปิดระบบระบุ 
พิกัดละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) ของตนเอง
สำหรับระบุตำแหน่งเพื่อให้ระบบค้นหางานให้ได้ภายในรัศมีไม่
เกิน1 กิโลเมตรนับจากที่ผู้ใช้บริการอยู่เมื่อระบบค้นหางานให้กับ
ผู้ใช้บริการเจอแล้วและผู้ใช้บริการเลือกยอมรับงานนั้น ระบบจะ
ดำเนินงานให้กับผู้ใช้บริการภายใต้เวลาท่ีผู้ฝากซื้อกำหนดทันที 
3.5 การคำนวณจุดที่เป็นขอบเขตวงกลมของการปักจุดสั่งซื้อ
ของผู้ฝากซื้อ 

∆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆=
𝟏

𝟏𝟏𝟏.𝟏
            (1) 

∆𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆=
𝟏

𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟐𝟎×𝒄𝒐𝒔((
𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆

𝟏𝟖𝟎
)×𝝅)

(2) 

สำหรับการปักจุดสั่งซื้อนั้นมีข้อกำหนดว่าการปักจุดจะต้องไม่เกิน
รัศมีจากจุดที่ผู้ใช้บริการอยู่หรือจุดที่เป็นจุดส่งสินค้า 1 กิโลเมตร  
ดังนั้นแล้วขั้นตอนแรกของการคำนวนหาจุดที่เป็นขอบเขตการ
ปักหมุดนั้นคือการหาผลต่างระหว่างจุดละติจูดในสมการที่ (1) ที่
เป็นค่าคงตัวโดยตรงเนื่องจากระยะห่างระหว่างเส้นละติจูดนั้นมี
ระยะที่แน่นอนตลอดทุกแนวเส้น (รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติม
ได้ที่ http://phrae.go.th/GIS/Test05_2_1.html) และผลต่าง

ระหว่างจุดลองจิจูดในสมการที่ 2 นั่นเองโดยที่ destination ใน
สมการหมายถึงจุดที่เราสนใจหรือจุดที ่ผู ้ใช้บริการอยู ่ เมื่อได้
ผลต่างระหว่างจุดมาแล้วจึงนำไปแทนค่าในสมการที่ (3), (4), (5) 
,(6) ดังนี้ 

𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝑴𝒂𝒙 = 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆 + ∆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆       (3) 
𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝑴𝒊𝒏= 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆 − ∆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆      (4) 
𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝑴𝒂𝒙 = 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆 + ∆𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆  (5) 
𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝑴𝒊𝒏= 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆 − ∆𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆 (6) 
 

สมการที่ (3) และ (5) จะเป็นการหาค่าสูงสุดของจุดละติจูดและ
จุดลองจิจูดตามลำดับ และสมการที่ (4) และ (6) จะเป็นการหา
ค่าต่ำสุดของจุดละติจูดและจุดลองจิจูดตามลำดับ เมื่อเราได้ค่า
จากแต่ละสมการมาแล้ว เมื่อผู้ใช้ปักจุดส่ังสินค้าใด ๆ ระบบจะนำ
จุดสั่งสินค้านั้นไปเปรียบเทียบกับจุดทั้งสี่ที่คำนวณได้จากจุดส่ง
สินค้านั่นเอง 
3.6 การค้นหาผู้รับฝากซื้อของที่มีคะแนนการทำงานสูงให้กับผู้
ฝากซื้อของ 
หลังจากที่ผู ้ฝากซื ้อของกำหนดรายละเอียดของการสั ่งซ ื ้อที่
ต้องการแล้วและทำการตกลงการสั ่งซื ้อนั ้น ระบบจะทำการ
ค้นหาผู้รับฝากซื้อของสำหรับการสั่งซื้อนั้นให้โดยการค้นหาผู้รับ
ฝากซื้อของนั้นจะพิจารณาจากผู้รับฝากที่มีคะแนนงานมากสุดไป
จนถึงน้อยสุดในบริเวณรอบ ๆ จุดสั่งซื้อสุดท้ายของการสั่งซื้อนั้น
ไม่เกิน 500 เมตร  

 
ภาพที่ 3: หน้าจอรายละเอียดของผู้รับฝากซ้ือที่มีคะแนนการทำงานสูง

หลังจากที่ทำการค้นหา 
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3.7 การคำนวณระยะทางการส่งของที่รวดเร็วที่สุดให้กับผู้รับ
ฝากซื้อของ 
หลังจากท่ีค้นหาผู้รับฝากซื้อของให้กับผู้ฝากซื้อของเรียบร้อยแล้ว 
หากผู้ฝากซื้อของตกลงที่จะให้ผู้รับฝากซื้อของคนดังกล่าวทำงาน
ให้กับตนเอง ระบบจะคำนวณ[6]ระยะทางการส่งของที่รวดเร็ว
ที่สุดหรือใกล้ที่สุดให้กับผู้รับฝากซื้อของเพื่อความง่ายต่อการเดิน
ส่งสินค้าและเพื่อที่ผู้ฝากซื้อของจะได้รับการจ่ายราคาค่าส่งของ
ได้เหมาะสมกับระยะทางการส่งของมากที่สุด 
3.8 การให้คะแนนการบริการหรือคำติชม (Score rating and 
Comment)  
การให้คะแนนการบริการและคอมเม้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่งาน
เสร็จสิ้นหรือมีการยกเลิกงาน ซึ่งการให้คะแนนการบริการและ
คอมเมนท์ จะสามารถทำได้ทั้งผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ฝากซื้อและผู้รับ
ฝากซื ้อ โดยคะแนนที่ผู ้ใช้บริการได้รับในแต่ละงานอาจจะมี
ผลกระทบกับการใช้บริการในครั้งถัดไป อย่างเช่น โอกาสในการ
ได้รับงานในการรับฝากซื้อของจะขึ้นอยู่ปริมาณคะแนนเฉลี่ยที่
ผู้ใช้บริการได้รับจากแต่ละงานในโหมดผู้รับฝากที่เคยรับมา หรือ 
โอกาสที่จะมีคนไปซื้อของให้ในโหมดฝากซื้อของจะขึ ้นอยู ่กับ
ปริมาณคะแนนเฉลี่ยที่ผู้ใช้บริการได้รับจากแต่ละงานในโหมดผู้
ฝากซื้อของท่ีเคยรับมา เป็นต้น 
 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบ 
4.1 อัตราค่าบริการในการปักจุดสั่งซื้อสำหรับผู้ฝากซื้อ 
การฝากซื ้อของสำหรับผู ้ฝากซื ้อนั ้นจะมีอัตราค่าบริการที่ถูก 
กำหนดไว้ในแต่ละระยะเพื่อเป็นปัจจัยสำหรับการตัดสินใจฝาก  
ซื้อของผู ้ฝากซื ้อโดยที ่อ ัตราค่าบริการนั ้นจะคิดจากระยะ 
ทางรวมทั้งหมดที่ผู้ฝากซื้อได้ทำการปักจุดสั่งซื้อดังนี้ 
1. ระยะทางภายใน 1 กิโลเมตร นับจากผู้ฝาก ตั้งแต่ 0 ถึง 100 

เมตร จะคิดค่าบริการ 15 บาท, ตั้งแต่ 101 ถึง 500 เมตร 
จะคิดค่าบริการ 30 บาท, ตั ้งแต่ 501 ถึง 1 กิโลเมตร 
จะคิดค่าบริการ 45 บาท 

2. ระยะทางที่มากกว่า 1 กิโลเมตร นับจากผู ้ฝากจะคิดค่า 
บ ร ิ ก า ร เ ร ิ ่ ม ต ้ น ท ี ่  5 0  บ า ท  ห ล ั ง จ า ก น ั ้ น แ ล้ ว 
ถ้าระยะทางมีเพิ่มมากกว่านั้นจะคิดค่าบริการเพิ่ม 10 บาท 
ต่อระยะทางที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลเมตร 

 
 

4.2 จำนวนเงินที่อยู่ในระบบวอลเล็ท (Wallet) ของผู้ใช้ 
การใช้บริการในแต่ละครั้งของผู้ใช้บริการนั้นระบบจะทำการตรว
จสอบจำนวนเงินที่คงเหลืออยู่ในระบบวอลเล็ท[10] (Wallet) 
ของผู ้ใช ้ด ้วยโดยผู ้ใช ้บร ิการจะต้องมีจำนวนเง ินคงเหลือ 
อยู่ในระบบวอลเล็ทอย่างน้อย 50 บาท จึงจะสามารถใช้บริการ 
ของแอปพลิเคชั่น วอคกิ้ง จ๊อบ (Walking Job Application) ได้ 
 

 
ภาพที่ 4: หน้าจอแสดงจำนวนเงินผู้ใช้ของระบบวอลเล็ท (Wallet) 

 

4.3 คะแนนการบริการของผู้ใช้ 
คะแนนการบริการของผู้ใช้ที่ได้หลังจากการใช้บริการในโหมดใด 
ๆ  ในแต่ละครั ้งจะถูกนำมาคิดเป็นคะแนนการบริการรวม 
และคะแนนการบริการรวมนั้นจะมีผลกระทบต่อการใช้บริการขอ
งแต่ละโหมดการใช้บริการในครั ้งต่อไปด้วย ดังเช่น ถ้าหาก 
ผู้รับฝากซื้อมีคะแนนการบริการรวมที่น้อย โอกาสที่ผู้ใช้บริการ 
จะได้รับบริการใด ๆ ในครั ้งต่อไปก็จะลดน้อยลงด้วยเช่นกัน 
เป็นต้น ซึ่งคะแนน การบริการรวมนั้น สามารถถูกลดได้โดยตรง 
จากการยกเลิกงานเท่านั้น 
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5. แนวทางในการพัฒนาตอ่และปรับปรุง 
แอปพลิเคชั ่น วอคกิ ้ง จ๊อบ นั ้นมีการทำงานที ่ม ุ ่งเน้นไปใน
ทางด้านของการลดค่าใช้จ่ายในเรื ่องราคาค่าบริการให้กับ
ผู้ใช้บริการท่ีต้องการจะส่ังของในระยะไม่เกิน 1 กิโลเมตร ให้เป็น
มิตรมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้การสั่งของออนไลน์ครอบคลุมกับ
ผู้ใช้บริการทุกประเภทได้ดียิ่งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานั้น
จึงทำให้เรามีความคิดที ่จะต้องการให้ผ ู ้ใช้งานสามารถใช้
แอปพลิเคชั่นของพวกเราโดยลดปัญหาที่เก่ียวกับความน่าเชื่อถือ
ของการทำงานแอปพลิเคชั่นให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อ 
ที่จะเป็นการรองรับได้ว่าผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้แอปพลิเคชั่น
ของเราอย่างสะดวกสบายจริง ๆ โดยที่ไม่กังวลถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการใช้งานที่อาจจะเป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยแต่ก็สามารถ
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้เลือกตัดสินใจใช้งานแอปพลิเคชั่น
ของพวกเราได้ 

ทั้งนี้พวกเรามีแนวทางในการพัฒนาต่อที่จะปรับปรุง
แอปพลิเคชั ่น วอคกิ ้ง จ๊อบ ในด้านของความน่าเชื ่อถือของ
ผู้ใช้บริการในแต่ละโหมดเพื่อเพิ่มการตัดสินใจในการทำงานของ
แต่ละฝ่ายมากขึ้น เนื่องจากว่าแอปพลิเคชั่น ที่ทางพวกเราได้ทำ
ขึ้นมานั้นไม่ขึ้นต่อองค์กรใด ๆ และนั่นทำให้สิ่งที่ตามมาก็คือ
ความน่าเชื่อถือของงานที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการสองฝ่ายนั้นยังคง
มีความคลุมเครืออยู ่ไม่ว่าจะเป็น การตกลงรับงานแล้วมีการ
ยกเลิกงานขึ้นในภายหลัง หรือ การแก้ไขปัญหาของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งนั้นทำงานไม่ตรงกับผลลัพธ์ที่ต้องการ ปัญหาทั้งหมดที่กล่าว
มานั้นควรจะได้รับการปรับปรุงจากพวกเราให้มีการจัดการให้ดี
ยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความอึดอัดใจเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้บริการ
ของพวกเรา 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชั่นไลน์ แมน (LINE MAN) 
ในกรุงเทพมหานคร : 
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/3081/
1/isarawalee_neam.pdf 

[2] กูเกิล (Google) :  https://about.google/ 
[3] Open Handset Alliance : 

https://www.techopedia.com/definition/16273/ope
n-handset-alliance-oha 

[4] Java : https://en.wikipedia.org/wiki 
/Java_(programming_language) 

[5] Linux Kernel : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel 
[6] Google Cloud Platform : https://cloud.google.com/ 
[7] Google Firebase 2.0 : https://firebase.google.com  
[8] K-Payment gateway : https://kasikornbank.com/th 

/business/sme/financial-services/collection-
solutions/Pages/k-payment-gateway.aspx 

[9] Omise : https://www.omise.co/th 
[10] Paypal : 

https://www.paypal.com/hk/webapps/mpp/merch
ant 
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ระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายขนมไทยบ้านโรงวัว อำเภอลาดบวัหลวง 
Web application to Promote Thai Desserts at Ban Rong Wua  

Lat Bua Luang District System 
 

*กรรณิกา ไทยประยูร1 และ นงเยาว์ ในอรณุ1 

  
1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

Email: 15932078@aru.ac.th, nongyaonaiarun@gmail.com   
 

บทคัดย่อ 
ระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายขนมไทยบ้านโรงวัว 
อำเภอลาดบัวหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า 
รายการสั ่งซื ้อ ค้นหาตรวจสอบการสั่งจอง และคำนวณราคา
สินค้า ทำรายงานสรุปใบสั ่งซื ้อ ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน 
รวมทั้งสรุปรายการสั ่งซื ้อรายเดือน และคำนวณค่าตอบแทน
สมาชิก การพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP JavaScript HTML 
และจัดการฐานข้องมูลด้วย MySQL หลังจากนั ้นได้ทำการ
ประเมินความพึงพอใจ ด้านการออกแบบและการใช้งานระบบ 
และด้านประสทิธิภาพของระบบจากผู้ใช้งานจำนวน 10 ท่าน ผล
การประเมินพบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( 
x̄̄  = 4.07 ) ผลการประเมิน สรุปว่า ระบบสามารถจัดเก็บ เพิ่ม
ลบแก้ไข ข้อมูลได้อย่างดี และระบบสามารถนำไปใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ:  เว็บแอปพลิเคชัน, ส่งเสริมการขาย 
 

ABSTRACT 
Web application to Promote Thai Desserts at Ban Rong 
Wua Lat Bua Luang District System, has the objective to 
create a customer database, ordering, ordering, 
searching, checking the order, and calculating product 
prices.  quotation A receipt, including a summary of 
monthly purchase orders and calculating 
compensation for community members.  System 
development using PHP JavaScript, HTML and database 
management using MySQL.  After that, evaluation of 

design and system satisfaction was conducted. And the 
efficiency of the system from 10 users.  The evaluation 
found that the overall satisfaction was at a high level   
( x̄̄ = 4.07 ). The evaluation concluded that the system 
was able to store, add, delete, edit Information well 
and the system can be used effectively. 
 
Keywords:  Web application, Promotional 
 

1. บทนำ 
ชุมชนบ้านโรงวัว ตั ้งอยู ่ที ่ ที ่ทําการกองทุนบ้านโรงวัว หมู ่ 3 
ตําบลคู้สลอด อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากการสํารวจชุมชนบ้านโรงวัว มีสมาชิกกลุ่มที่เป็นคนชุมชน 
ประมาณ 25 - 30 คน เป็นการรวมกลุ่มเพื่อมาทําขนมไทยในช่วง
ที่มีการสั่งซื้อ หรือเพื่อจัดจําหน่าย ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ คือ
ฝอยทอง ทองหยอด เม็ดขนุน วุ้น และขนมเข่งในช่วงเทศกาล
ตรุษจีน แต่การมารวมกลุ่มของสมาชิกจะได้รับค่าตอบแทนจาก
การทําขนมไทยตามวัน เวลาที่มาทําขนม ซึ่งระบบงานเดิมของ
ชุมชนบ้านโรงวัว เป็นระบบงานที่มีทั้งหน้าร้าน และมีการทำเพจ
เฟสบุ๊ค แต่ก็ไม่มีการเก็บข้อมูลการสั ่งซื ้อ อาจทำให้มีการส่ง
สินค้าผิดพลาด หรือไม่ตามจำนวนที่สั่งได้แล้วอีกหนึ่งปัญหาหลัก
คือการคำนวณยอดซื้อสินค้า ที่ต้องคำนวณเองโดยใช้เครื่องคิด
เลขอาจทำให้การคำนวณมีการผิดพลาดได้  และยังเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด เสริมสร้างความมั่นคงในการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ความอยู่ดีกินดี เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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และพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืน  ส่วนค่าตอบแทนที่
ได้รับจะหักลบจากเงินทุนแล้ว ชุมชนบ้านโรงวัวจะเป็นการจด
สมุดบันทึก จึงทําให้เกิดความผิดพลาดในการจดบันทึก รายรับ 
รายจ่าย การคํานวณโดยใช้เครื ่องคิดเลข  ทําให้เกิดความ
ผิดพลาดได้ง่าย และไม่เป็นระบบงาน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้พัฒนาระบบ มีความคิดที่พัฒนา
ระบบขายสินค้าออนไลน์ของชุมชนบ้านโรงวัว ให้เป็นเว็บสินค้า
ออนไลน์ ที่มีฐานข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขาย การจัดทำรายงาน
สรุปผล ตะกร้าสินค้า คำนวณเงิน สรุปการซื้อและยังมีการแยก
หมวดหมู่สินค้า บอกราคาสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งรวมทั้งสะดวกใน
การคำนวณราคาให้มีความถูกต้องแม่นยำ และระบบคํานวณ
รายรับ รายจ่าย และ ค่าตอบแทนสมาชิกในกลุ่มของชุมชนบ้าน
โรงวัว ให้เป็นระบบงาน ที ่มีฐานข้อมูลสมาชิก ข้อมูลรายรับ 
ข้อมูลรายจ่าย คํานวณเงินค่าตอบแทน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อลดข้อผิดพลาดใน การเก็บข้อมูล ทั้งสะดวกให้
การคํานวณค่าตอบแทนให้มีความถูกต้องแม่นยํา และในการ
พัฒนาระบบ ครั ้งนี ้จะช่วยทําให้ชุมชนบ้านโรงวัวสามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายขนม
ไทยบ้านโรงวัว อำเภอลาดบัวหลวง 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริม
การขายขนมไทยบ้านโรงวัว อำเภอลาดบัวหลวง 

 
3. เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทฤษฎีหลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มี
รายละเอียดดังนี้ 
 โปรแกรม Photoshop [1] เป็นโปรแกรมสร้างและ
แก้ไขรูปภาพอย่างมืออาชีพโดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการ
ย่อมรู้จักโปรแกรมตัวนี้ดี โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่
มีเครื่องมือมากมายเพื่อสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ 
งานวิดีทัศน์ งานนำเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ 
 โปรแกรม Adobe Dreamweaver [2] เป็นโปรแกรม
ทีใ่ชส้ำหรับพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมีคุณสมบัติตั้งแต่การออกแบบและ

สร้างเว็บไซต์ และเว็บเพจ,การบริหารจัดการเว็บไซต์ ตลอดไป
จนถึงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั ่นเบื ้องต้น โปรแกรมนี้ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมีคุณสมบัติเด่นคือใช้งานง่าย มี
เครื่องมือสำหรับวางข้อความ ภาพกราฟิก ตาราง แบบฟอร์ม 
มัลติมีเดีย รวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อโต้ตอบกับผู้ชมลงบน
เว็บเพจได้ง่าย โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้จักภาษา HTML, CSS, 
JavaScript และภาษาสคริปต์อื่น ๆ 
 XAMPP [3] เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้
จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่อง
ของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และไม่ต้องมีค่าใช้จา่ย
ใด ๆ ง่ายต่อการติดตั ้งใช้งาน และโปรแกรม XAMPP จะมา
พร้อมกับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยม 
 โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL [4] ที่พัฒนา
โดยบริษัท MySQL AB มีหน้าท่ีเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับ
คำสั ่ง SQL เป็นเครื ่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที ่ต้องใช้ร่วมกับ
เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่
รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่น การทำงานร่วมกับเครื ่อง
บริการเว็บ (Web Server) เพื ่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่
ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา PHP 
ภาษา ASP.net หรือ ภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือทำงานร่วมกับ
โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวล
เบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรม
ถ ูกออกแบบให ้สามารถทำงานได ้บนระบบปฏ ิบ ัต ิการที่
หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open 
Source) ที่ถูกนำไปใช้งานมากท่ีสุด 
 โปรแกรม PHP [5] PHP เป็นภาษาสำหรับที่ใช้ในด้าน
ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ (server-side scripting) ถูกออกแบบมาเพื่อ
สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์  และภาษา PHP เป็นภาษาเข ียน
โปรแกรมทีใ่หม่ แต่เติบโตและเผยแพร่อย่างรวดเร็ว 
 CSS [6] ย่อมาจาก Cascading Style Sheet  มักเรียก
โดยย่อว่า "สไตล์ชีต" เป็นภาษาที่ใช้ในส่วนของการจัดรูปแบบ
การแสดงผลของภาษา  HTML โดยที่ CSS ได้กำหนดกฏเกณฑ์
ในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้ 

ศราวุฒิ แช่มชื ่น และ คณะผู ้จ ัดทำ [7] ได้พัฒนา
เว็บไซต์ร้านขายชุดผ้าไหมออนไลน์ กรณีศึกษาร้านจรูญไพศาล 
แพรวากาฬสินธุ์ที่จำหน่ายชุดผ้าไหมและผ้าไหมแพรวา โดยทาง
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ร้านมีการเก็บชุดผ้าไหมไว้ในตู้และมีการนำมาวางเพื่อให้เลือกดู
แค่บางส่วนและการเก็บชุดผ้าไหมไว้ในตู้ทำให้เสียเวลาในการ
ค้นหา และทางร้านยังไม่มีระบบเว็บไซต์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า 
ผู้วิจัยจึงออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อให้ทางร้านทำการจัดเก็บ
ข้อมูลของสินค้าและข้อมูลของลูกค้าได้สะดวกมากขึ้น 

สุรเชษฐ์ พุ่มพวง และ นงเยาว์ ในอรุณ ได้พัฒนาระบบ
อู่ซ่อมรถยนต์สมชายการช่าง [8]  โดยอู่ซ่อมรถยนต์สมชายการ
ช่างจะแบ่งงานให้ช่างแต่ละคนทำตามความชำนาญ ซึ่งระบบงาน
เดิมของอู่ซ่อมรถยนต์สมชายการช่าง ยังประสบ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในระบบงานเดิมได้แก่ (1) หาเอกสารข้อมูลต่างๆไม่พบหรือสูญ
หาย (2) เอกสารข้อมูลลูกค้ากระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ (3) 
การคำนวณอัตราค่าบริการในเครื่องคิดเลขอาจทำให้มีความ
ผิดพลาด (4) ไม่สามารถรู้วันนัดหมายได้ล่วงหน้าซึ่งอาจทำให้
ลูกค้ารอนาน (5) ใช้เวลานานมากในการสรุปยอดการซ่อมรถของ
อู่สมชายการช่าง ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิด
ที ่จะพัฒนาระบบสารสนเทศอู ่ซ ่อมรถยนต์สมชสยการช่ าง
ออนไลน์ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอาการของรถที่จะนำมา
ซ่อม การคำนวณราคา และการจองคิดล่วงหน้าของอู่ซ่อมรถยนต์
สมชายการช่างโดยจัดทำระบบฐานข้อมูลอู่ว่อมรถยนต์สมชาย
การช่างออน์ไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มค้นหาแก้ไข
และจัดเก็บข้อมูลเพื ่อลดความเสี ่ยงในการสูญหายของข้อมูล
รวมทั้งทำให้สะดวกในการคำนวณราคาในการซ่อมรถการติดตาม
งานรถของลูกค้าผ่านหน้าเว็บไซต์และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
การดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 
การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายขนมไทย
บ้านโรงวัว ออนไลน์ ใช้หลักการ System Development Life 
Cycle (SDLC) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
4.1. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว มีการขาย
ขนมที่หลากหลาย เช่น ฝอยทอง ทองหยอด เม็ดขนุน วุ่น และ
ขนมเข่ง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นต้น แต่ขนมไทยประเภทนี้
เป็นขนมที่มีคนสนใจเป็นจำนวนมาก กลุ่มขนมไทยบ้านโรงวัว มี
การทำขนมไทย แต่การซื้อขายยังมีน้อย เพราะขายแค่คนในกลุ่ม
พื้นที่ บ้านใกล้เรือนเคียง จากรวบรวมข้อมูลเพื่อไปพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันส่งเสริมการขายบ้านโรงวัว ได้รวบรวมข้อมูลจาก

หลายแห่ง เช่น จากการสอบถามผู้นำชุมชนและบุคลากรของ
ชุมชน เพื ่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบต่อไป โดย (1) 
ศ ึกษาการทำงานของกลุ ่มขนมไทยบ้านโรงว ัว และนำมา
ประยุกต์ใช้งานบนเว็บไซต์ และ (2) สืบค้นข้อมูลจากงานวิจัยที่
เก่ียวข้องและนำมาประยุกต์ใช้ในระบบงานตัวเอง 
4.2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ออกแบบของเว็บส่งเสริมการขายขนมไทย
บ้านโรงวัว ผู้วิจัยได้ดำเนินงานเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 3.2.1. Context Diagram ระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ
ส่งเสริมการขายขนมไทยบ้านโรงวัว  
 

 
ภาพที่ 1 Context Diagram 

 

 3.2.2. Data flow Diagram Level 0 ระบบเว็บแอป
พลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายขนมไทยบ้านโรงวัว  

 
ภาพที่ 2 Data flow Diagram Level 0 

 

 3.2.3. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
Entity Relationship Diagram แบบ Crow’s foot Model 
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ของระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายขนมไทยบ้าน  
โรงวัว  

 
ภาพที่ 3 Entity Relationship Diagram 

4.3. การพัฒนาระบบ  
ในขั ้นตอนการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ

ส ่ ง เสร ิมการขายขนมไทยบ ้านโรงว ัว   ได ้พ ัฒนาโดยใช้
ระบบปฏิบัต ิการ Windows 10 ในส่วนของ Webserver ใช้ 
Google Chrome ที่ ติดตั้งพร้อมกับโปรแกรม Windows 10 ซึ่ง
เป็นโปรแกรม Web server ในการใช้โปรแกรมภาษา PHP และ 
HTML ในการสร้าง หน้าเว็บไซต์และออกแบบหน้าจอการติดต่อ
กับผู้ใช้งานและยังใช้ ภาษา JavaScript ในบางส่วนของหน้าเว็บ
เพจเพื ่อให้ระบบ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วน
โปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูลใช้ MySQL การติดต่อระหว่าง
โปรแกรมภาษา PHP กับฐานข้อมูล MySQL จะทําการติดต่อโดย
ผ่าน Web browser และใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 ในการตกแต่งภาพ ที่ใช้งานในระบบ 
4.4 การทดสอบระบบ 

ผู้วิจัยได้ทดสอบความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจาก 
เจ้าหน้าที ่และผู ้ใช้งานด้วยแบบสอบถามที ่เป็นมาตราส่วน 
ประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 
ระดับ ค ือ มากที ่ส ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที ่สุด 
แบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 8 ข้อ ทําการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย           
( x̄̄  = 4.07) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 

5. ผลการดำเนนิงาน 
5.1. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ 
1.) หน้าหลักระบบ 
หน้าจอหลักจะแสดงเมนูการใช้งานต่าง ๆ ภายในระบบดังนี้ 

1.1) เมนูหน้าหลัก หรือหน้าร้านของระบบ 

หน้าร้านจะแสดงชื่อร้าน และ ชื่อสินค้าและยังมี
รูปภาพภาพบอกให้ลูกค้า หรือ ผู้ใช้งานทราบว่าทางร้านมีขนม
ไทยจำหน่ายในหน้าร้านของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการ
ขายขนมไทยบ้านโรงวัว

 
ภาพที่ 4 หน้าหลักระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขาย

ขนมไทยบ้านโรงวัว 

1.2) หน้าสินค้า 
แสดงสินค้าภายในระบบ  บอกช่ือสินค้า ราคาสินค้า มี

ปุ่มหยิบใส่ตะกร้า และปุ่มดรูายละเอียดสินค้า 

ภาพที่ 5 หน้าร้านที่แสดงสินค้าทั้งหมด 
 1.3)  Login หรือ เข้าสุ่ระบบ 

ปุ่มเข้าสู ่ระบบ เป็นเมนูลิงค์ไปยังหน้าจอการเข้าสู่
ระบบ เพื่อเข้าไปดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ 

 
ภาพที่ 6 หน้า Login เข้าสู่ระบบ 

 
 1.4) หน้าลงทะเบียน หรือ หน้าสมัครสมาชิก 

เมนูลงทะเบียนสมัครสมาชิก เป็นเมนูลิงค์ไปยังหน้าจอ
การลงทะเบียนสมัครสมาชิกของลูกค้าหรือผู้ใช้งานระบบที่ยังไม่
เป็นสมาชิกกับทางร้าน 
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ภาพที่ 7 หน้าลงทะเบียน หรือ สมัครสมาชิก 

 
1.5) หน้ารายละเอียดสินค้า 
หน้านี้จะแสดงข้อมูลต่างๆและรายละเอียดของสินค้า 

บอกรหัสสินค้า ประเภทสินค้า และราคาของสินค้า 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าแสดงรายละเอียดสินค้า  
 

1.6) หน้าตะกร้าสินค้า 
หน้านี้จะแสดงข้อมูลการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า หรือ 

ผ ู ้ ใช ้งาน และมีแถบเมนูการอัพเดตจำนวนสินค้า การลบ
สินค้าออกจากตะกร้าสินค้า 

 
ภาพที่ 9 หน้าตะกร้าสินค้า 

 
 1.7) เมนูการอัพเดตจำนวนสินค้า 

การอัพเดตจำนวนสินค้าในตะกร้าสินค้า คือการเพิ่ม
หรือลดจำนวนการสั่งซื้อสินค้า และการคำนวณราคาของสินคา้ก็
จะเพิ่มหรือลดตามไปด้วย 

 
ภาพที่ 10 หน้าแสดงการ เพิ่ม ลดการสั่งซื้อสินค้า 

 

 1.8) หน้ายืนยันการส่ังสินค้า 
 หน้านี้จะแสดงข้อมูลสินค้า จำนวน ราคา ที่ลูกค้าสั่ง 
และให้ยืนยันการส่ังซื้ออีกคร้ัง 

 
ภาพที่ 11 หน้ายืนยันการสั่งสินค้า 

 
2) หน้าของผู้ดูแลระบบ 

มีแถบเมนูแสดงการเลือกใช้งานสำหรับผู้ดแูลระบบ มี
เมนูเพิ่มสินค้า ตารางสินค้า ข้อมูลลูกค้า และเมื่อเข้ามาหน้าจะ
เป็นการเพิ่มสินค้า จะเป็นหน้าให้ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลเพิ่ม
สินค้าลงไป 

 
ภาพที่ 12 หน้าเพิ่มสินค้า 

 

2.1) ตารางสินค้า 
จะแสดงข้อมูลสินค้าที่เพิ่มมาจาก หน้าเพิ่มสินค้ามีการ

แสดงรหัสสินค้า ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า ราคาสินค้า และ
แก้ไขที่จะลิงค์ไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลสินค้า และปุ่มลบสินค้า 
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ภาพที่ 13 หน้าแสดงข้อมูลสินค้า 

 
6. สรุปผลการดำเนินงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึงพอใจ 
เก่ียวกับรูปแบบรายการและในข้อรายการ โดยเกณฑ์ในการ 
วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้ [9] 

คะแนนเฉลี่ย   4.50 - 5.00    อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49   อยู่ในเกณฑ์ มาก 
คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49   อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49   อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
คะแนนเฉลี่ย   1.00 - 1.49    อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ x̄̄  S.D แปลผล 
ด้านการออกแบบและการใช้
งาน    
1.ขนาดและรูปแบบตวัอักษรมี
ความชัดเจน อ่านง่าย 

4.60 0.52 มากท่ีสุด 

2.เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานง่าย 3.60 0.84 มาก 
3.การออกแบบเว็บไซต์มีความ
เหมาะสม 

3.90 0.57 มาก 

4.ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.10 0.57 มาก 
รวม 4.05 0.62 มาก 

ด้านประสิทธิภาพของระบบ    
5.ความถูกต้องในการคำนวณ
ยอดชำระค่าสินค้า 

3.80 0.63 มาก 

6.ความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
ระบบ 

4.10 0.74 มาก 

7.การรักษาความปลอดภัยของ
การเข้าใช้งานระบบ 

4.20 0.43 มาก 

8.ความสามารถในการนำไปใช้ใน
งานและประโยชน์สำหรับงาน 

4.30 0.48 มาก 

รวม 4.10 0.57 มาก 
รวมทั้งหมด 4.07 0.59 มาก 

 

จากตารางที่ 1 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบพบว่าด้านการออกแบบและการใช้งานมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ( x̄̄  = 4.60) ด้านประสิทธิภาพของระบบมีความ 
พึงพอใจในระดับมาก ( x̄̄  = 4.30) และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ต่อระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายขนมไทยบ้านโรง
วัว ในระดับมาก ( x̄̄  = 4.07) 

 
7. กิตติกรรมประกาศ 

ในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการขายขนม
ไทยบ้านโรงวัว  ซื่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ทำ
ให้ผู ้จัดทำประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังนั ้นในการทำ
โครงงานฉบับนี้จึงต้องได้รับความช่วยเหลือ และคำแนะนำบุคคล
หลายท่านซึ ่งทุกท่านก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ดังนั้น
ผ ู ้จ ัดทำโครงงานจ ึงขอกราบขอบพะค ุณมา ณ โอกาสนี้  
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ขอขอบพระคุณบ้านโรงวัวที่ให้ข้อมูลรายละเอียด และระบบการ
ทำงานเด ิมของบ ้านโรงว ัว ได ้อย ่างสมบ ูรณ ์ท ุกข ั ้นตอน 
ขอขอบพระคุณอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาและคณะอาจารย ์สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ที่ให้ความเมตตากรุณาต่อผู้จัดทำ
ในการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการเขียนโปรแกรมเป็น
อย่างดีมีการตรวจสอบโปรแกรมทุกขั ้นตอนตลอดจนตรวจ
เอกสารเสร็จสมบูรณ ์
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ระบบเว็บแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวอำเภอบางปะอิน 
Web Application for Tourism in Bang Pa-in District System 

 
*วาสินี สิงหนาท1 และ นงเยาว์ ในอรุณ1 

  
1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

Email: 15932083@aru.ac.th, nongyaonaiarun@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
ระบบเว็บแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวอำเภอบางปะอิน 
จัดทำขึ ้นโดยมีจุดประสงค์เพื ่อเผยแพร่และแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ของอำเภอบางปะอิน การทำงานของระบบ ได้แก่ การค้นหาข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร และค้นหา
ข้อมูลเส ้นทางผ่ าน  Google Map หลั งจากนั ้ นทำการ
ประ เมิ นความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบเว็บแอปพลิ เคชัน
แนะนำการท่องเที่ยวอำเภอบางปะอินจากนักท่องเที่ยว จำนวน 10 
คน สรุปผลการประเมินการใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชัน
แนะนำการท ่ อ ง เท ี ่ ย ว อ ำ เภอบางปะอิน พบว ่า ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̄̄  = 4.15 ) สรุปผลได้ว่าผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, ท่องเท่ียว 
 

ABSTRACT 
Web Application System for Tourism in Bang Pa- in 
District, created by the purpose of disseminating and 
recommending tourist attractions, accommodation, 
restaurants and tourism communities of OTOP, the way 
of life of Bang Pa- in District The system operation 
consists of searching for tourist attraction information, 
accommodation information, restaurant information 
and finding tourist route information via Google Map. 
After that, evaluating the satisfaction of the users of the 
Bang Pa-in travel guide web application system from 10 
tourists, summarizing the results of the evaluation of 

the touring web- application system for Bang Pa- in, it 
was found that all the respondents have a high level 
of overall satisfaction ( x̄̄  = 4.15 ) .  In conclusion, users 
can use the system efficiently. 

 
1. บทนำ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีแหล่งการท่องเที่ยว
มากมายหลายร ูปแบบ ได ้แก ่  แหล ่งการท ่องเท ี ่ ยวทาง
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งการมา
เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกนั้นจึง
ไม่ควรพลาดสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง โดยเฉพาะวัด
วาอารามเก่าแก่ควรค่าแก่การเข้าไปสักการะบูชา อาทิ วัดใหญ่
ชัยมงคล วัดพนัญเชิง วัดพระศรีสรรเพชร วัดแม่นางปลื้ม วัด
ธรรมิกราช วัดหน้าพระเมรุ วัดท่าการ้อง วัดเชิงท่า วัดกษัตราธิ
ราชวรวิหาร ซึ ่ งแต่ ละวั ดนั ้ น เปรี ยบ เสมือน เป็น โบราณ
สถานที ่ เป็ นสถานที ่ รวบรวมโบราณวัตถุ ภาพจิตรกรรม      
ฝาผนังฝีมืองานของช่างยุคเก่าไว้ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ
ได ้เข ้าไปเร ียนรู ้  จ ังหว ัดพระนครศรีอยุธยา ย ั งม ีสถานที ่
ท่องเที ่ยวยอดนิยมอยู ่หลากหลายแห่ง ทั ้ งตลาดบกและ
ตลาดน้ำ อาทิ ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ตลาดน้ำอโยธยา 
ตลาดหัวรอ ตลาดเจ้าพรม และยังมีกิจกรรมให้ทำหลากหลาย
รูปแบบ กิจกรรมที่เป็นที่นิยมคือ การนั่งช้างชมโบราณสถาน 
การนั่งเรือชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยา เป็นต้น 

อำเภอบางปะอิน เป็นอำเภอที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร 
ซึ ่งทำให้เส้นทางในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครมา
อำเภอบางปะอินเป็นการเดินทางที่ง่ายและใช้เวลาไม่มาก 
ซึ่งอำเภอบางปะอินมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นวัด ร้านอาหาร ตลาดย้อนยุคและที่พักที่สวยงาม 
แหล่งท่องเที ่ ยว ร้ านอาหารและที่พักที ่ เป็นที ่นิยมของ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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อำเภอบางปะอิน ได้แก่ พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศธรรม
ประวัติ ตลาดโก้งโค้ง ร้านส้มตำวันฮุ่ง ร้านแกรนด์เจ้าพระยา 
บ้ านสี ข าว  ริ มน้ ำ รี สอร์ ท  อยุ ธย าการ์ เ ด้ น ริ เ ว อร์ โ ฮม   
เป็นต้น และมีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอีก 4 แห่ง 
คือ 1 .ชุมชนท่อง เที่ ยว  OTOP นวัตวิถีบ้ านคลองทราย 
2 .ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านตลาดล่าง 3.ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท้ายวัด 4. ชุมชนท่องเที่ยว  
OTOP นวัตวิถีบ้านต้นสะตือสามต้น  แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงาน
ห รื อ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที ่ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที ่ ย ว ข อ ง
อำ เภอบางปะอินจึงทำให้สถานที่ท่องเที ่ยว ร้านอาหาร
และที่พักบางแห่ ง ในอำเภอบางปะอินยั ง ไม่ เป็นที่ รู ้ จั ก
อย่างแพร่หลาย 

ด้วยปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบ เว ็ บแอปพลิ เคชั นแนะนำการท่ อ ง เที ่ ย วอำ เภอ      
บางปะอิน เพื่อแสดงข้อมูล รูปภาพ ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่
ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร อีกทั้งการใช้ Google Map 
ในการปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอบางปะอินเพื่อ
การเดินทางที่ ง่ายขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป
ท ี ่ ส น ใ จ  ม ี ก า ร ใ ห ้ ผ ู ้ ท ี ่ ม า ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว เ ข ี ย น ร ี ว ิ ว ห ร ื อ
ข้อเสนอแนะเพื ่อนำไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งส่งเสริมการ
แนะนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก
เพื่อสร้างรายได้ ความกินดีอยู่ดี เสริมสร้างความมั่นคงในการ
สร้างอาชีพ สนับสนุน และพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชน
ให้ยั่งยืน   

 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวอำเภอ
บางปะอิน 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและต่อยอดสร้างรายได้
ให้กับการท่องเท่ียวอำเภอบางปะอิน  
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเว็บแอปพลิเคชัน
แนะนำการท่องเที่ยวอำเภอบางปะอิน  
 

3. เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
จากการศึกษาทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเว็บแอป
พลิเคชันแนะนำการท่องเที ่ยวอำเภอบางปะอิน ซึ ่งผู ้วิจัยได้
แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี ่ยวข้องกับความเป็นมาของอำเภอ

บางปะอิน ทฤษฎีการท่องเที่ยว [1] ทฤษฎีเว็บแอปพลิเคชัน [2] 
ระบบฐานข้อมูล [3] ส่วนเทคโนโลยีที ่นำมาใช้ในการพัฒนา
ระบบ  

โปรแกรม PHP [4]  ภาษาคอมพิวเตอร์ ในลั กษณะ
เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส 
ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา ภาษา 
C ภาษา JAVA และ ภาษาเพิร์ล ซึ่งภาษา PHP นั้นง่ายต่อการเรียนรู ้
ซึ ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถ
เขียน เว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 

  ภาษา CSS [5] เป็นภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร 
HTML และ XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่าง พื้นหลัง เส้น
ขอบและอื่นๆ ตามที่ต้องการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style 
Sheets มีลักษณะเป็นภาษาที ่มีร ูปแบบการเขียน Syntax แบบ
เฉพาะและได้ถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหนึ่งใน
การตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  

โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL [6] ที ่พัฒนา
โดยบริษัท MySQL AB มีหน้าท่ีเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับ
คำสั ่ง SQL เป็นเครื ่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที ่ต ้องใช้ร ่วมกับ
เครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่
รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นทำงานร่วมกับเครื่องบริการ
เว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่ง
เครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา PHP ภาษา ASP.NET 
หรือภาษา JSP เป็นต้น หรือทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ 
(Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษา
จาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถ
ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอ
เพนทซอร์ท (Open Source) ที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุด  

XAMPP [7]  เป ็น โปรแกรม Apache web server ไว้
จำลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ในเครื่อง
ของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย 
ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม XAPMM จะมาพร้อมกับ 
ภาษา PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอพลิเคชั ่นที ่เป็นที ่นิยม 
ฐานข้อมูล MySQL, Apache จะทำหน้าทีเ่ป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกทั้ง
ย ั งมาพร ้อมก ับ OpenSSL , PHPMyAdmin (ระบบบร ิหาร
ฐ านข ้ อม ู ลท ี ่ พ ั ฒน า โดย  PHP เพ ื ่ อ ใ ช ้ เ ช ื ่ อ ม ต ่ อ ไ ปย ั ง
ฐานข้อมูล  สนับสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite) 
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โปรแกรม Adobe Dreamweaver [8]  คือโปรแกรม
สร้างเว็บเพจแบบเสมือนจริง ของค่าย Adobe ซึ่งช่วยให้ผู้ที่
ต ้องการสร ้างเว ็บเพจไม ่ต ้องเข ียนภาษา HTML หรือโค๊ด
โปรแกรมเอง หรือที่ศัพท์เทคนิคเรียกว่า "WYSIWYG " โปรแกรม 
Dreamweaver มีฟังก์ชันที่ทำให้ผู ้ใช้สามารถจัดวางข้อความ 
รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ภายใน
เว็บเพจได้อย่างสวยงามตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยไม่ต้องใช้ภาษา
สคริปต์ที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนก่อนโปรแกรม Dreamweaver ที่ใช้
งานได้ท ั ้งสองระบบ คือ ระบบปฏิบ ัต ิการแมคอินทอช และ
ไมโครซอฟท์วินโดวส์ โปรแกรม Dreamweaver ยังสามารถทำงาน
บนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ ผ่านโปรแกรมจำลองอย่าง
WINE ได้ 

 โปรแกรม Photoshop [9] เป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไข
รูปภาพอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงกาย่อม
รู้จักโปรแกรมตัวนี้ดี โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่มี
เครื่องมือมากมายเพื่อสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ 
งานวิดีทัศน์ งานนำเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบระบบเว็บแอป
พลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวอำเภอบางปะอิน มีดังนี้  

ชลาวัล วรรณทอง , สุพรรณี ชะโลธร และจุมพล วิเชียรศิลป์ 
[10] ได้พัฒนาระบบการจัดการแหล่งท่องเที ่ยว ของจังหวัด
บุรีรัมย์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
ข้อมูลแหล่งท่องเที ่ยวรวมถึงสร้างเว็บแอปพลิเคชัน ในการ
นำเสนอฐานข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว และเสนอแนวทางการ
จัดการแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ใช้วิธีการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลอื่น  ๆ 
ซึ ่งประกอบด้วย ข้อมูลร้านอาหาร โรงแรมและสถานีบริการ    
น ํ ้าม ัน แล้วสร ้างเว ็บแอปพลิเคชันจากความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อโปรแกรมและเสนอแนวทางการท่องเที่ยวหรือจัดทำเป็น
แพ็กเกจทัวร์ ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 22 
แห่ง ข้อมูลร้านอาหารจำนวน 207 แห่ง โรงแรมจำนวน 95 แห่ง 
และสถานีบริการนํ้ามันจำนวน 252 แห่ง สำหรับโปรแกรมเว็บ
แอปพลิเคชันสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้ทันที ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถเพิ ่มข ้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ได ้อย ่างอิสระ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการท่องเที่ยวหรือแพ็กเกจ

ทัวร์ออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ แพ็กเกจทัวร์ประเพณีแข่งเรือ
อำเภอสตึก ถึงอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แพ็กเกจทัวร์
งานแข่งว่าวอำเภอห้วยราช ถึงอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก และแพ็กเกจทัวร์อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งถึงเขื่อน
ลำนางรอง ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  

เพ็ญนภา จุมพลพงษ์ , พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม และสุธิษา เชญชาญ 
[11] การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของ จังหวัดลพบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ เก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยเก็บข้อมูลและ
สำรวจแหล่งท่องเที ่ยวภาพรวมในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ประกอบด้วย 24 ตำบล ซึ่งแบ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร 
ร้านเครื่องดื่ม โรงแรม/ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยวเทศกาลประเพณี
การท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกและข้อมูลการเดินทางโดย
นำข้อมูลมากำหนดความต้องการของระบบงาน มีการกำหนด
โครงสร้างข้อมูลภายในเว็บไซต์ กำหนดการสืบทอดข้อมูล  
การสร้างแผนที่เว็บไซต์และการวางผังหน้าเว็บเพจต่าง ๆ มี
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ ซึ่งภายในเว็บไซต์จะมีปฏิสัมพันธ์กับ
นักท่องเที่ยว มีการออกแบบเนื้อหาท่ีโดนใจ ซึ่งภายในเว็บไซต์จะ
มีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวโดยใช้งานง่าย สะดวกรองรับการ
แสดงผลบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ  
  

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิ เคชันแนะนำการท่องเที ่ยว
อำเภอบางปะอิน ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้  
4.1. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 

ผู้วัจัยได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงาน เพื่อนำมาระบบเว็บแอปพลิเคชันแนะนำการ
ท่องเที่ยวอำเภอบางปะอิน เพื่อการค้นหาข้อมูล แสดงข้อมูล
รูปภาพ ตำแหน่งที่ตั ้งของสถานที่จริง ให้กับนักท่องเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลจริงและเพิ่ม
ความน่าสนใจในอำเภอบางปะอิน  
4.2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ขั ้นตอนการวิ เคราะห์ออกแบบของระบบเว็บแอป
พลิ เคชันแนะนำการท่องเที ่ยวอำเภอบางปะอิน  ผู ้ว ิจ ัยได้
ดำเนินงานเป็นขั้นตอนของการพัฒนาระบบ SDLC ดังนี้ 
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 3.2.1.  Context Diagram ระบบเว ็บแอปพลิเคชัน
แนะนำการท่องเที่ยวอำเภอบางปะอิน 

 
 

ภาพที่ 1 Context Diagram 
 

3.2.2. Data flow Diagram Level 0 ระบบเว็บแอปพลิเคชัน
แนะนำการท่องเที่ยวอำเภอบางปะอิน

 
 

ภาพที่ 2 Data flow Diagram Level 0 
 

 3.2.3. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
Entity Relationship Diagram แบบ Crow’s foot Model ของ
ระบบเว็บแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวอำเภอบางปะอิน 

 
 

ภาพที่ 3 Entity Relationship Diagram 

 
4.3. การพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวอำเภอ
บางปะอินใช ้ระบบปฏิบ ัต ิการ Windows 10 ในส่วนของ 
Webserver ใช้ XAMPP ซึ่งเป็นโปรแกรม Web server ในการ
ใช้โปรแกรมภาษา PHP ใช้ตัวจัดการฐานข้อมูล MySQL และ 
HTML ในการสร้าง หน้าเว็บไซต์และออกแบบหน้าจอการติดต่อ
กับผู้ใช้งานและยังใช้ ภาษา JavaScript ในบางส่วนของหน้าเว็บ
เพจเพื ่อให้ระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นส่วน
โปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูลใช้ MySQL การติดต่อระหว่าง
โปรแกรมภาษา PHP กับฐานข้อมูล MySQL จะทําการติดต่อโดย
ผ่าน Web Browser และใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 ในการตกแต่งภาพ   
 

5. ผลการดำเนนิงาน 
ในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยว

อำเภอบางปะอิน ผู ้ว ิจ ัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
โดยนำเทคโนโลยีเครอข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการพัฒนาระบบ
ทำให้สามารถ บันทึกข้อมูลได้ เพิ ่มข้อมูลได้ แก้ไขข้อมูลได้ 
ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพและ
ง่ายต่อการใช้งาน แสดงตัวอย่างรูปภาพตัวอย่างผลการพัฒนา
และการดำเนินงานของระบบ ดังนี้ 
 
5.1 ส่วนของ Front-end 
 

ภาพที่ 4 หน้าหลักระบบเว็บแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวอำเภอ 
บางปะอิน 
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ภาพที่ 5 หน้าแสดงข้อมูล ประวัติความเป็นมา รูปภาพของ
 ระบบเว็บแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวอำเภอบางปะอิน 

 

ภาพที่ 6 หน้าหลักที่แสดงข้อมูล ประวัติความเป็นมา ข้อมูลที่
เก่ียวข้อง รูปภาพ วีดีโอของระบบเว็บแอบพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยว

อำเภอบางปะอิน 

 
      ภาพที่ 7 หน้าที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดสามารถคลิ๊กเข้า

 ไปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของสถานที่น้ันๆ 
ท่องเที่ยวอำเภอบางอิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 หน้าที่แสดงข้อมูลประวัติความเป็นมาเพิ่มเติมของสถานที่
ท่องเที่ยวอำเภอบางอิน 

 
5.2 ส่วนของ Back-end 

 
ภาพที่ 9 หน้า Login เข้าสู่ระบบ 

 
ภาพที่ 10 หน้าเพิ่มข้อมูลสถานที่ 

 

 
ภาพที่ 11 หน้าแสดงข้อมูล ลบข้อมูล ไขข้อมูล 

 
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึงพอใจ 
เกี ่ยวกับรูปแบบรายการและในข้อรายการ โดยเกณฑ์ในการ 
วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้ [12] 

คะแนนเฉลี่ย   4.50 - 5.00    อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49   อยู่ในเกณฑ์ มาก  
คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49   อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49   อยู่ในเกณฑ์ น้อย  
คะแนนเฉลี่ย   1.00 - 1.49    อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 

x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านการตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

4.33 0.50 มาก 

2. ด้านการทำงานได้ตาม
ฟังก์ชันงานของระบบ 

4.00 1.00 มาก 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ 

3.88 0.78 มาก 

4. ด้านประสิทธิภาพการทำงาน
ของระบบ 

4.11 0.92 มาก 

5. ด้านการรักษาความปบอดภัย
ของข้อมูลในระบบ 

4.44 0.72 มาก 

รวม 4.15 0.78 มาก 

จากตารางที่ 1 ประเมินความพอใจของผู้ใช้งานระบบโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยนเท่ากับ 4.15 และค่าเบี่บงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.78) 
 

6. กิติกรรมประกาศ 
ในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวอำเภอ
บางปะอิน ขั้นตอนในการประปฏิบัติงานหลายขั้นตอนทำให้ผู้จัด
ประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังนั้นในการจัดทำโครงงาน
ฉบับนี้จึง ต้องได้รับความช่วยเหลือ และคำแนะนำจากบุคคล
หลายท่านซึ่งทุกท่านก็ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือเป็น
อย่างดี ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึง ขอกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้  
ขอขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักและ
ร้านอาหารในอำเภอบางปะอินที ่ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ 
ขอขอบคุณอาจารย์ที ่ปรึกษาและคณาจาราย์สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกท่าน ที่ได้ให้ความเมตตากรุณาต่อผู้จัดทำในการให้

คำปรึกษาแนะแนวทางในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี มีการ
ตรวจสอบโปรแกรมทุกขั้นตอนตลอดจนเอกสารจนเสร็จสมบูรณ์ 
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แอปพลิเคชันตู้จดหมายอพาร์ทเมนท ์
Apartment Mailbox Application 
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บทคัดย่อ 

แอปพลิเคชันตู้จดหมายอพาร์ทเมนท์เป็นเว็บแอปพลิเคชันระบบ
การรับส่งจดหมายและพัสดุของอพาร์ทเมนท์ เพื ่อเพิ ่มความ
สะดวกในการรับส่งจดหมายหรือพัสดุให้กับลูกบ้านซึ่งสามารถ
ตรวจสอบสถานะการส่งและรับจากระบบโดยไม่ต้องผ่านนิติบุคคล 
ระบบมีฟังก์ชันการทำงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ส่วน
ผู้ดูแลระบบ สามารถดูข้อมูลทุกอย่างได้ สามารถเพิ่ม ลบข้อมูล
ของนิติบุคคลได้ ส่วนที่สอง ส่วนของนิติบุคคล สามารถดูข้อมูล
จดหมายหรือพัสดุ และข้อมูลลูกบ้านได้ สามารถเพิ่ม ลบ และ
แก้ไขข้อมูลจดหมายพัสดไุด้ ส่วนที่สาม ส่วนของลูกบ้าน สามารถ
แก้ไขข้อมูลและดูข้อมูลจดหมายพัสดุของตัวเองได้ จากการพัฒนา
ระบบแอปพลิเคชันตู ้จดหมายอพาร์ทเมนท์ มีผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญและผู้ใช้งานเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของระบบอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี โดยสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด
เป็นโมบายแอปพลิเคชนัเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น  
 
คำสำคัญ: ตู้จดหมายอพาร์ทเมนท์, เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบ
ฐานข้อมูล 
 

ABSTRACT 
The apartment mailbox application is a web application 
for the apartment mailing and parcel system.  To 
increase convenience in sending and receiving letters 
or parcels to resident, which can check the status of 
sending and receiving from the system without having 
to go through the juristic person. By having the function 
divided into 3 parts.  The first part is the administrator 

section, will be able to view all information.  Can add 
and delete corporate data. The second part is a juristic 
person, will be able to view mail or parcel information 
and resident information.  Can add, delete and edit 
mail, parcel information.  The third part is the resident, 
will be able to edit information and view their own mail 
and parcel.  The development of apartment mailbox 
application. There is a good evaluation of the opinions 
of experts and users about the efficiency of the system. 
Which can be further developed into a mobile 
application for easier access to information. 
 
Keywords: Apartment Mailbox, Web Application, 
Database System 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันการรับส่งจดหมายต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้กับผู้รับผู้ส่ง ซึ่งปัญหาการรับส่งจดหมายหรือ
พ ัสดุของอพาร ์ทเมนท์ผู้อย ู ่อาศ ัยหร ือล ูกบ ้านไม่สามารถ
ตรวจสอบสถานะได้ว่าจดหมายหรือพัสดุนั้นมาส่งถึงหรือยัง ต้อง
สอบถามผ่านนิติบุคคล ทำให้ไม่สะดวกและเสียเวลา จึงมีการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตู้จดหมายอพาร์ทเมนท์เพื่อบริหารจัดการ
ระบบการรับส่งจดหมายและพัสดุของอพาร์ทเมนท ์เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการรับส่งจดหมายหรือพัสดุให้กับลูกบ้าน สามารถ
ตรวจสอบสถานะการส่งและรับจากระบบโดยไม่ต้องผ่านนิติบุคคล 
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันใช้ภาษา PHP และใช้ MySQL 
เป็นระบบฐานข้อมูล 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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2. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกบัระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งจะถูกนำมาประมวลผล 
และเรียกว่า สารสนเทศ (Information) สารสนเทศเป็นผลลัพธ์
ที่ได้จากการประมวลข้อมูลจากตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน 
การวางรูปแบบของโครงสร้างของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ฟิลด์ (Field) เรคอร์ด (Record) และแฟ้มข้อมูล 
(File) ฟิลด์ หมายถึง หน่วยพื้นฐานของข้อมูล  
       เรคอร์ด หมายถึง ชุดข้อมูลท่ีสัมพันธ์กันเร่ืองราวเดียวกัน 
       ไฟล์ หมายถึง จำนวนข้อมูลทั้งหมดรวมกัน 

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง ชุดของข้อมูลที่รวมเอา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเป็นเรื่องราวเดียวกันรวมกันเป็นกลุ่มหรือ
เป็นชุดข้อมูล ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง 
ระบบที่รวมฐานข้อมูลต่าง ๆ หรือที่รวมของข้อมูลทั้งหมดซึ่ง
อาจจะได้จากการคำนวณหรือประมวลผลต่าง ๆ หรืออาจจะได้
จากการบันทึกข้อมูลโดยผู้ใช้ [1] 
2.2 ภาษา HTML 
HTML ย ่อมาจาก Hypertext Markup Language ส ่วนของ
ไฮเปอร์เท็กซ์มาจาก HTML ซึ่งทำให้สามารถใส่ไฮเปอร์ลิงค์และ
เป้าหมายลงในเว็บไซต์ของเราได้ สำหรับการกระโดดออกจากจุด
หนึ่งซึ่งนำพาไปยังที่อื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ใช้ตกแต่งเว็บไซต์และ
แสดงเนื้อหาข้อมูล [5]   
2.3 ภาษา PHP 
ภาษา PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิม
ย่อมาจาก Personal Home Page Tools เขียนด้วย PHP จะทำ
การประมวลผลตามคำสั่งที่มีอยู่ให้เสร็จก่อน แล้วจึงค่อยส่งผล
ลัพธ์ที่ได้ให้เรา ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือเว็บเพจที่เราเห็นนั่นเอง ถือได้
ว่า PHP เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง 
Dynamic Web Pages (เว็บเพจท่ีมีการโต้ตอบกับผู้ใช้) [2] 
2.4 ภาษา JavaScript 
ภาษาคอมพ ิวเตอร ์สำหร ับการเข ียนโปรแกรมบนระบบ
อินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript 
เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งใน
การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์
ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น 
ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะ "แปลความและดำเนินงานไปทีละ

คำสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object 
Oriented Programming) ที ่มีเป้าหมายในการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนด้วยภาษา 
HTML สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานร่วมกับ 
ภาษา HTML  และภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) 
และ ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) [3] 
     JavaScript ถูกพัฒนาขึ ้นโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชันส์ 
(Netscape Communications Corporation)  โดยใช ้ช ื ่ อว่ า 
Live Script ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator 2.0 เพื่อใช้
สร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ต่อมาเน็ต 
สเคปจึงได้ร่วมมือกับ บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ปรับปรุงระบบของ
บราวเซอร์เพื่อให้สามารถติดต่อใช้งานกับภาษาจาวาได้ และได้
ปรับปรุง Live Script ใหม่เมื ่อ ปี 2538 แล้วตั ้งชื ่อใหม่ว่า 
JavaScript สามารถทำให้ การสร้างเว็บเพจ มีลูกเล่น ต่าง ๆ 
มากมาย และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันที เช่น การใช้
เมาส์คลิก หรือ การกรอกข้อความในฟอร์ม เป็นต้น 
     เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างเว็บเพจ
ได้ตรงกับความต้องการ และมีความน่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับ
เป็นภาษาเปิด ที่ใครก็สามารถนำไปใช้ได้ ดังนั้นจึงได้รับความ
นิยมเป็นอย่างสูง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูก
กำหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA การทำงานของ JavaScript 
จะต้องมีการแปลความคำสั ่ง ซึ ่งขั ้นตอนนี ้จะถูกจัดการโดย
บราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น client-side script) ดังนั้น JavaScript 
จึงสามารถทำงานได้ เฉพาะบนบราวเซอร์ที่สนับสนุน ซึ่งปัจจุบัน
บราวเซอร์เกือบทั้งหมดก็สนับสนุน JavaScript [4] 
2.5 ภาษา CSS 
CSS คือ ภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มี
หน้าตา สีสัน ระยะห่าง พื้นหลัง เส้นขอบและอื่นๆ ตามที่ต้องการ 
CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลักษณะเป็นภาษา
ที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกกำหนด
มาตรฐานโดย W3C เป็นภาษาหนึ่งในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น ใช้ในการตกแต่งหน้า
เว็บไซต์ ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้ใช้งาน [4] 
2.6 ภาษา SQL 
SQL มาจากคำว ่ า  Structured Query Language เป ็นภาษา
มาตรฐานในการเข้าถึง ฐานข้อมูล สามารถใช้ภาษา SQL ในการดึง
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ข้อมูล (Retrieve Data) จากฐานข้อมูล และเป็นมาตรฐานกลางที่
ใช ้ ในระบบฐานข ้อม ูลต ่างๆ โดยเป ็นมาตรฐานของ ANSI 
(American National Standard Institute) [6] 
2.7 W3.CSS 
W3.CSS เป็นกรอบ CSS ที่ทันสมัยที่มีในตัวการตอบสนอง มี
ขนาดเล็กกว่าและเร็วกว่ากรอบอื่น ๆ CSS ง่ายต่อการเรียนรู้และ
ใช้งานง่ายกว่ากรอบอื ่น ๆ เพิ ่มความเร็วในการใช้งานบน 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ ยกตัวอย่างเช่น ใช้ใน
การพัฒนารูปแบบของเว็บไซต์ให้ดูมีความทันสมัยและตอบสนอง
ต่อผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น [8] 
2.8 MySQL 
เป็นสคริปต์ติดต่อฐานข้อมูลที่สร้างโดยภาษา PHP ซึ่งใช้จัดการ
ฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยสามารถที่จะทำการ
สร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือทำการสร้างตารางใหม่ และยังมีฟังก์ชัน
ที่ใช้สำหรับการทดสอบการสืบค้นข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อม
ก ั นน ั ้ น  ย ั ง ส ามารถทำการ  Insert Delete Update หรื อ
แม้กระทั่งใช้ คำสั่งต่างๆ เหมือนกับการใช้ภาษา  SQL ในการ
สร้างตารางข้อมูล [7] 
 

3. วิธีการดำเนินงาน 
3.1 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 

3.1.1 ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility)  
เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลตู้จดหมาย เป็นระบบที่มีการพัฒนาให้
เป็นเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL มาช่วยใน
การเก็บข้อมูลจดหมาย พัสดุ ระหว่างผู้รับและผู้ส่ง โดยระบุวัน
เวลาที่ส่งพัสดุ และนำภาษา HTML PHP และ Java script มา
ช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์การรับฝากพัสดุและจดหมายให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ 
ลดเวลาและขั้นตอนในการดำเนินงาน 

3.1.2 ความเป็นไปได้ทางการปฏิบัติงาน (Operational 
Feasibility) เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลตู้จดหมาย จะสะดวกมาก
ยิ่งขึ้นจากการทำงานในรูปแบบเดิมที่ต้องมีการไปติดต่อรับพัสดุ 
ดังนั ้น ไม่สามารถยืนยันได้ว่าพัสดุถึงปลายทาง หรือพัสดุติด
กระบวนการขนส่งอยู่ พนักงานต้องติดต่อผู้รับพัสดุ และทำใหไ้ม่
พบเจอผู้รับ และส่งผลให้พัสดุที่ส่งนั้นไม่มีผู้รับและค้างอยู่กับ
พนักงาน 

 
3.2 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (System Analysis) 

3.2.1 ศึกษาปัญหา 
ปัจจุบันปัญหาการรับส่งจดหมายหรือพัสดุของอพาร์ทเมนท์ ผูอ้ยู่
อาศัยหรือลูกบ้านไม่สามารถตรวจสอบสถานะได้ว่าจดหมายหรือ
พัสดุนั้นมาส่งถึงหรือยัง ต้องไปตรวจสอบผ่านนิติบุคคลเพื่อทราบ
ถึงสถานะจดหมายหรือพัสดุนั ้น ทำให้เกิดความยุ ่งยากและ
เสียเวลาในการดำเนินงาน  
       3.3.2 วิเคราะห์และออกแบบ 
การวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับระบบการรับส่งจดหมายและ
พัสดุ คือ มีจดหมายหรือพัสดุมาส่ง แต่ผู้รับไม่สามารถตรวจสอบ
สถานะได้ว่าจดหมายหรือพัสดุนั้นมาส่งถึงปลายทางหรือยัง ต้อง
ไปตรวจสอบผ่านนิติบุคคลเพื่อทราบถึงสถานะจดหมายหรือพัสดุ
นั ้น ทำให้เกิดความยุ ่งยากและเสียเวลาในการดำเนินงาน จึง
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการรับ ส่ง จดหมายและพัสดุ
สำหรับอพาร์ทเมนท์ โดยสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูล
และสามารถตรวจสอบสถานะจดหมายและพัสดุได้ โดยออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการรับส่งจดหมายและพัสดุระหว่างนิติ
บุคคลและลูกบ้าน โดยมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบตาม
ภาพที่ 1 – 4 ตามลำดับ 

 
ภาพที ่1 ER-Diagram 

      ภาพที่ 1 เป็นการออกแบบระบบฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลลูกบ้าน ข้อมูลตู้จดหมาย ข้อมูลการรับส่งจดหมาย ข้อมูล
การรับส่งพัสดุ และข้อมูลนิติบุคคล 
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ภาพที่ 2 Use Case Diagram 

      ภาพที่ 2 เป็นการออกแบบการเข้าใช้งานระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ นิติบุคคล และลูกบ้าน 
 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพกิจกรรมการฝากจดหมายและพัสดุ 

      ภาพที่ 3 เป็นแผนภาพกิจกรรมขั้นตอนการฝากจดหมาย
และพัสดุของนิติบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แผนภาพกิจกรรมการรับจดหมายและพัสดุ 

      ภาพที่ 4 เป็นแผนภาพกิจกรรมขั้นตอนการรับจดหมายและ
พัสดุของลูกบ้าน 
 
3.3 การพัฒนาระบบ (System Development) 
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการรับส่งจดหมายและพัสดุของ 
อพาร์ทเมนท์ โดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับภาษา JavaScript และใช้ 
MySQL เป็นระบบฐานข้อมูล 

 
4. ผลการดำเนนิงาน 

4.1 เว็บแอปพลิเคชันตู้จดหมายอพาร์ทเมนท ์Apartment 
Mailbox Application ประกอบด้วยหน้าจอการทำงานดังนี ้
     4.1.1 หน้าจอหน้าแรกของเว็บไซด์ 
หน้าจอเข้าเว็บแอปพลิเคชันระบบตู้จดหมายอพาร์ทเมนท์ โดย
จะให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ User สามารถเข้าใช้งานได้  ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงรายละเอียดของหน้าล็อคอิน 
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เมื่อเข้าสู่ระบบโดยเจ้าหน้าที่จะแสดงหน้าจอแสดงรายการ 
โดยการเข้าสู่ระบบมี 3 แบบ  คือ 1. หน้าของนิติบุคคล 2. หน้า
ของลูกบ้าน ให้สมัครสมาชิกของลูกบ้าน และ 3. หน้าของ 
Admin ดังภาพที ่6 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงรายละเอียดของหน้า Admin 

หน้าเพิ่มนิติบุคคล Admin จะเป็นผู้เพิ่มโดยการกอกข้อมูล 
ตามแบบฟอร์ม ดังภาพที ่7 

 

 
ภาพที ่7 แสดงรายละเอียดการเพิ่มข้อมูลนิติบุคคล 

Admin สามารถ เร ียกดู ข ้อม ู ลล ู กบ ้ านท ั ้ งหมด  ดั ง
ตารางข้อมูลลูกบ้าน ภาพที่ 8 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ภาพที ่8 แสดงรายละเอียดข้อมูลลูกบ้านของ Admin 

 
Admin สามารถเรียกดูข้อมูลนิติบุคคล ดังตารางข้อมูลใน

ภาพที่ 9 
 

 
ภาพที ่9 แสดงรายละเอียดข้อมูลนิติบุคคลของ Admin 

Admin สามารถเรียกดูข้อมูลจดหมายและพัสดุได้ เช่น รหัส
จดหมาย รหัสพัสดุ เลขที่ห้อง นิติบุคคล เป็นตัน ดังภาพที ่10 

 

ภาพที ่10 แสดงรายละเอียดข้อมูลจดหมายหรือพัสดุ 

เข้าสู่หน้านิติบุคคลซึ่งจะแสดงเมนูที่นิติบุคคลมีสิทธิทำได้ 
เช่น เพิ่มจดหมาย ดูจดหมาย ดูข้อมูลลูกบ้าน เป็นต้น ดังภาพที่ 11 

 

 
ภาพที ่11 แสดงรายละเอียดของหน้านิติบุคคล 

หน้าเพิ่มข้อมูลจดหมายทีน่ิติบุคคลได้รับมาจากผู้ส่ง กรอก
ข้อมูล เช่น ผู้รับ ผู้ส่ง วันที่ส่ง วันที่รับ เป็นต้น ดังภาพที่ 12

 

ภาพที ่12 แสดงรายละเอียดการเพิ่มข้อมูลจดหมายโดย
นิติบุคคล 
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หน้าเพิ่มข้อมูลพัสดุของนิติบุคคลที่ได้รับมาจากผู้ส่ง กรอก
ข้อมูล เช่น ผู้รับ ผู้ส่ง วันที่ส่ง วันที่รับ เป็นต้น ดังภาพที่ 13 

 

 
ภาพที่ 13 แสดงรายละเอียดการเพิ่มข้อมูลพัสดุโดยนิตบิุคคล 

นิติบุคคลสามารถเรียกดูข้อมูลจดหมายและพัสดุทีไ่ด้รบัมา
จากผู้ส่งได้ เช่น รหัสจดหมาย รหัสพัสดุ เลขที่ห้อง ดังภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 14 แสดงรายละเอียดการเรียกดูข้อมูลจดหมายหรือพัสดุ

โดยนิติบุคคล 

การแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล เช่น username password ชื่อ
นามสกุล เป็นต้น โดยนิติบุคคล ดังภาพที่ 15 

 
 

 
ภาพที ่15 แสดงรายละเอียดหน้าแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล 
 
การแก้ไขข้อมูลจดหมายที่รับมา ก่อนที่จะนำไปใส่ในกลอ่ง 

โดยนิติบุคคล รายละเอียดดังภาพที่ 16 
 

 
ภาพที ่16 รายละเอียดหน้าแก้ไขจดหมายโดยนติิบุคคล 
การแก้ไขข้อมูลพัสดุที่รับมา ก่อนที่จะนำไปใส่ในกล่อง โดย

นิติบุคคล ดังภาพที่ 17 
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ภาพที่ 17 รายละเอียดหน้าแก้ไขข้อมูลพัสดุโดยนิติบุคคล 

      นิติบุคคลสามารถเรียกข้อมูลประวัติลูกบ้านได้ เช่น รหัส
ลูกบ้าน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทร เป็นต้น ดังภาพที่ 18 
 

 
ภาพที ่18 แสดงรายละเอียดข้อมูลลูกบ้าน   

 
หน้าเมนูของลูกบ้าน แสดงเมนูการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ลูกบ้าน และเมนูดูจดหมายหรือพัสดุ ดังภาพที่ 19 
 

 

 
ภาพที ่19 แสดงรายละเอียดเมนขูองลูกบ้าน  

 
ลูกบ้านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช ่น username  

password ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น ดังภาพที ่20 

 
ภาพที ่20 แสดงรายละเอียดหน้าแก้ไขข้อมูลลูกบ้าน   

 
ลูกบ้านสามารถดูข้อมูลจดหมายหรือพัสดุที ่ส่งมา และ

สามารถกดรับจดหมายหรือพัสดุเพื่อปรับสถานะได้ ดังภาพที่ 21 
 

 
ภาพที ่21 แสดงรายละเอียดข้อมูลจดหมายหรือพัสดุที่ส่งมาถึง

ลูกบ้าน 
 

5. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
จากการพัฒนาระบบ ได้มีการประเมินผลจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี ่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ จำนวน 10 คน ค่าเฉลี่ยของระดับ
ประสิทธิภาพของระบบ  เท่ากับ 3.93 ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑท์ี่ดี 
ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 สรุปการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน  S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1. การประเมินด้าน
หน้าท่ีของโปรแกรม 

4.00 0.47 ดี 
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2. การประเมินด้าน 
ความสามารถ
ทำงานตามความ
ต้องการผู้ใช้ 

4.10 0.57 ดี 

3. การประเมินด้าน
การใช้งานโปรแกรม 

4.20 0.42 ดี 

4. การประเมินด้าน
ความปลอดภัย 

3.40 0.52 ปานกลาง 

ผลสรุปการประเมิน 
ประสิทธิภาพระบบ 

3.93 0.49 ดี 

 
       ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ จำนวน 40 
คน ประกอบด้วย ผู้ใช้งานที่เป็นนิติบุคคลจำนวน 10 คน และ
ผู ้ใช ้งานที ่ เป ็นลูกบ้านจำนวน 30 คน ค่าเฉลี ่ยของระดับ
ประสิทธิภาพของระบบ  เท่ากับ 3.99 ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี 
ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 สรุปการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน  S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1. การประเมินด้าน
หน้าท่ีของโปรแกรม 

4.03 0.42 ดี 

2. การประเมินด้าน 
ความสามารถ
ทำงานตามความ
ต้องการผู้ใช้ 

4.18 0.59 ดี 

3. การประเมินด้าน
การใช้งานโปรแกรม 

4.20 0.41 ดี 

4. การประเมินด้าน
ความปลอดภัย 

3.58 0.50 ดี 

ผลสรุปการประเมิน 
ประสิทธิภาพระบบ 

3.99 0.48 ดี 

   
5.2 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต  

5.2.1 พัฒนาต ่อร ่วมก ับโมบายแอปพล ิ เคช ันท ั ้ ง ใน
ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพื ่อการเข้าถึงข้อมูลที่

สะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
จากการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์  

5.2.2 พัฒนาระบบให้เป็นระบบแบบ Real-Time System 
เพื ่อให้ระบบที่มีการตอบสนองทันที เมื ่อมีข้อมูลเข้า ผู ้ใช้จะ
สามารถติดตามงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
5.3 ข้อเสนอแนะ  

5.3.1 ควรศึกษาการทำงานอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุม 
และนำไปสู่งานวิจัยที่ดียิ่งขึ้น  

5.3.2 ควรออกแบบหน้าจอการใช้งานให้สามารถทราบถึง 
ลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ 
ได้ง่ายขึ้น 
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เว็บแอปพลิเคชนัสำหรับการจัดการร้านเสื้อผ้า 
(กรณีศึกษา : ร้านเจ้าหญิงฮิปโป) 
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บทคัดย่อ 
เว็ปแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการร้านเสื ้อผ้าได้พัฒนาขึ้น
สำหรับร้านเจ้าหญิงฮิปโปในการจัดการข้อมูลต่างๆของร้าน 
ตั้งแต่การจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งสินค้า 
ข้อมูลการรับเข้าสินค้าและการจัดการข้อมูลการจัดส่งสินค้า เว็ป
แอปพลิเคชันสำหรับการจัดการร้านเสื ้อผ้าจะช่วยแก้ปัญหา
ระบบการจัดเก็บและลดปัญหาการบันทึกข้อมูลลงเอกสาร
แบบเดิมที่ทำให้ข้อมูลเกิดการสูญหายและล่าช้า 

 โดยทำการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.3 อยู่ในระดับดี ,ด้านการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล โดย
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5 อยู่ในระดบัดีมาก ,ด้านความสามารถในการ
ทำงานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 อยู่ใน
ระดับดีมาก และทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.84 อยู่ในระดับปานกลาง ,ด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.25 อยู่ในระดับปานกลาง,ด้าน
ความสามารถในการทำงานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบโดย
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 อยู่ในระดบัดีมาก  

 
คำสำคัญ –  เว็บแอปพลิเคชัน; เส้ือผ้า; 
 

ABSTRACT 
Web Applications for clothes shop management is 
developed for the Princess Hippo shop to manage the 
various information of the store. Since the management 
of product data base data Item ordering information, 

product receipt information, and shipping information 
management Web Applications for clothes shop 
management will help to resolve the storage system 
and reduce data logging issues to the original 
documents that result in data loss and delays.  
By evaluating the performance of the system by experts 
in 3 areas, namely, ease of use of the system With an 
average of 4.3 at a good level, Information security With 
an average of 4.5 at a very good level, The ability to 
work according to the function of the system, with an 
average value of 4.9 at a very good level.  And 
evaluated the users' satisfaction in 3 aspects, using the 
remaining payment system at 3.84 at a moderate level, 
data security with a value of 3.25 at a moderate level, 
in terms of ability Working according to the system 
function, with a value of 4.9 at a very good level. 
 
Keyword -- Web Application; Clothes; 
 

1. บทนำ 
ร้านเจ้าหญิงฮิปโป ตั้งอยู่ที่ 57/4 ถนน ประจันตะคาม ต.หน้า
เมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เป็นการจำหน่ายสินค้าปลีก ร้านได้
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2554 ร้านทำกิจการขายเส้ือผ้า เช่น เส้ือยืด เดรส 
กางเกง กระโปรง เป็นต้น จนปัจจุบันมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อ
ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ร้านเจ้าหญิงฮิปโป พบว่าเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า
พนักงานจะทำการรับรายการสั ่งซื ้อ จดบันทึกลงสมุด และ
จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า ทางร้านพบสินค้าภายในร้านไม่

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เนื่องจากบางครั้งรายการ
การสั่งสินค้าสูญหาย ทำให้เสียเวลาและเกิดความล่าช้าในการ
บริการแก่ลูกค้า ทำให้พลาดโอกาสในการขายสินค้า 
 ดังนั้น ร้านเจ้าหญิงฮิปโปจึงต้องการระบบเพื่อช่วยใน
การจัดการร้าน คือ เว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยตรวจสอบสินค้าและ
ช่วยจัดการการขายสินค้า ช่วยจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื ่อความ
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้ทางร้านสามารถบริการลูกค้าได้
รวดเร็วและทำให้เกิดความทันสมัยกับทางร้านมากยิ่งขึ้น 
และจะมีการประเมินประสิทธิภาพการทำเว็บแอปพลิเคชันโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และ ประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอปพลิเค
ชันโดยบุคคลท่ัวไป  
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
 1. ความหมายของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้า คือ สิ่งที่
ทอด้วยเส้นใยใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเครื่องแต่ง
กายจึง หมายถึงการใช้ส่ิงทอด้วยเส้นใยมาผลิตเป็นรูปแบบต่าง ๆ 
ตามความต้องการ 
 2. ความสำคัญและประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
ความสำคัญของการแต่งกายสามารถบอกถึงค่านิยมและการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชนชาตินั้น ๆ ประโยชน์ของ
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เพื่อป้องกันความร้อนหนาว บ่งบอกถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจ บ่งบอกอาชีพของผู ้สวมใส่ ตลอดจน
เสริมสร้างบุคลิกภาพและสะท้อนวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มให้สง่ า
งามถูกกาลเทศะ 
 3. การเลือกซื้อผ้า 
การเลือกซื้อผ้ามีความสำคัญ เพราะถ้าได้ผ้าที่เหมาะสมกับแบบ
ตัดเหมาะกับบุคลิกของผู้ใช้ สถานที่และโอกาส ผ้ามีความสำคัญ
เพราะจะทำให้ผู้สวมใส่ดูดีขึ ้นในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้ผู้
สวมใส่ดูแย่ลงถึงแม้ว่าผ้านั้นจะราคาแพงก็ตาม เนื้อผ้าสีของผ้า 
ลวดลายผ้าช่วยทำให้เสื้อ กางเกงและกระโปรงดูมีราคา ถ้าเลือก
แบบได้เหมาะสมกับผ้า ผสมกับการตัดเย็บด้วยฝีมือประณีต ชวน
ให้สวมใส่และใช้ได้นาน หลายโอกาส ไม่เบื่อง่าย[1] 
2.2 ชื่อผ้าและลักษณะเนื้อผ้า   
 ปัจจุบันเนื้อผ้าที่นำมาตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่ง
กาย หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านนั้นมีหลากหลายแบบ 
หลายชนิด ซึ่งผู้ผลิตต่างก็นำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน

กระบวนการผลิตทักทอ จึงก่อให้เกิดเนื้อผ้าในแบบต่าง ๆ ที่มี
คุณสมบัติเหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภท   
 ผ้า (Fabric)  คือ สิ่งที่ได้จากการนำวัสดุธรรมชาติหรือ
วัสดุที่สังเคราะห์  ผ่านกระบวนการผลิต จนได้เป็นเส้นด้าย และ
ผ่านกรรมวิธีผลิตผสมผสานหรือถักทอจนได้เป็นผืนผ้า เช่น ฝ้าย 
ใยไหม ไนลอน เป็นต้น 
      วัสดุที่ใช้ในการผลิตผ้านั้นมีหลายประเภท ดังนี้         
 1. สัตว์ วัสดุที่ได้จะนำมาจากผม ขน ผิวหนัง และเส้น
ใย (ดักแด้) ที่ได้จากสัตว์ เช่น ขนแกะ ขนแพะ เป็นต้น ตัวอย่าง
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ เส้ือขนแกะ และผ้าไหม  
 2. พืช วัสดุที ่ได้จะนำมาจากเส้นใยของพืช เช่น ใย
สัปปะรด ใยฝ้าย เป็นต้น ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ เสื้อใย
สัปปะรด เสื้อที่ทำจากฝ้ายสำหรับเด็กอ่อน  
 3. แร่ธรรมชาติ วัสดุที ่ได้จะนำมาจากเส้นใยของแร่
ธรรมชาติ เช่น ใยหิน และใยบะซอลต์ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่
ได้คือ ผ้าคลุมด้านล่างของประตูที่มีความทนทานมาก ๆ (นิยมใน
ต่างประเทศ) สำหรับป้องกันรอยขีดข่วนจากสัตว์โดยเฉพาะ เช่น 
สุนัข แมว เป็นต้น    
 4. สังเคราะห์เคมี วัสดุที่ได้มาจากการสังเคราะห์ขึ้น
ด้วยกระบวนการทางเคมี เช่น ไนลอน เส้นใยทนไฟ เป็นต้น 
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ถุงน่องของผู้หญิง เส้ือคลุมที่ติดไฟ
ยากสำหรับนักดับเพลิง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าทาง
การแพทย์อีกด้วย เช่น ชุดสำหรับแพทย์ในห้องผ่ าตัดที ่มีการ
เคลือบสารพิเศษสำหรับฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น [2] 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.3.1 พีระพล เลิศศรีสุทธิพงศ์ และ วรวุฒิ พุฒตาล ได้
จัดทำระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการร้านกาแฟ จัดทำเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน คือ ร้าน Flok Coffee ให้มี
ความสะดวกรวดเร็วในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มความสะวดก 
รวดเร็วในการทำงาน ได้แก่ การบันทึก ค้นหา ลบ และแก้ไข 
รวมทั้งการออกรายงานด้วย ทำให้ข้อมูลเสียหายได้น้อย และลด
การสิ้นเปลืองในการใช้แฟ้มเอกสารจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการร้านกาแฟ ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ ภาษา 
Microsoft Visual Basic 2010 และฐานข้อมูลที ่ใช้จัดการคือ 
Microsoft SQL Server 2010 Express มีการติดตั้งระบบแบบ 
Stand Alone [3] 
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 2.3.2นภัสภร พูลเหลือได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชันร้าน
อะไหล่รถจักรยานยนต์ จัดทำเพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับ
หน่วยงานร้านคือ ร้านชนะยนต์ เพื่อปรับปรุงระบบงานเดิมที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน ทั้งจัดการปัญหาการจัดเก็บข้อมูล จำนวนสินค้า 
การสั่งซื้อสินค้า การบริการต่างๆ ให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น เว็บแอปพลิเคชันร้านอะไหล่
รถจักรยานยนต์ ถ ูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP, HTML, CSS, 
JSON, Java Script และAngular  ผลที ่ ได ้จากการนำระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการการขายกล้วยไม้ม็อคคาร่าไปใช้คือ 
สามารถช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของสวนได้เป็น
อย่างดี ทำให้ผู ้ด ูแลกิจการ พนักงาน และลูกค้าได้รับความ
สะดวกในการทำงานและการใช้บริการ [4] 
 2.3.3 พัณณิตา บุษราภรณ์ได้จัดทำระบบสารสนเทศ
การจัดการร้านขนม เพื่อปรับปรุงระบบให้มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ระบบดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้ใช้จากระบบงานแบบเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้ม
เอกสาร ทำให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยัง
มีการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทำให้มีความเป็นระเบียบมาก
ขึ ้น สามารถค้นหา แก้ไข และออกรายงานต่าง ๆ ได้สะดวก
รวดเร็วขึ ้น และยังช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงาน ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการร้านขนมได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ ภาษา 
Microsoft Visual Basic 2010 และฐานข้อมูลที ่ใช้จ ัดการคือ 
Microsoft SQL Server 2008 Microsoft word  แ ล ะ 
Microsoft Excel ซ ึ ่ ง ง ่ ายต ่อการพ ัฒนา การต ิดต ั ้ ง  และ
บำรุงรักษา มีการตัดตั้งระบบ Client/Server [5] 
 

3. ขั้นตอนและวิธีการดำเนนิงาน 
ในการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการร้านเสื ้อผ้าได้มีการ
วิเคราะห์การทำงานของระบบ และออกแบบระบบ เพื่อให้ทราบ
ถึงลักษณะการทำงานและชนิดของข้อมูล ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อ
กัน รวมถึงทิศทางการไหลของกระแสข้อมูลต่าง ๆ และโครงสร้าง
ของฐานข้อมูล ที่เกิดขึ้นในเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการร้าน
เส้ือผ้า เพื่อให้สามารดำเนินงานในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้  

3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 

 ภาพที่ 1. แสดงภาพระบบการทำงานเดิมของร้านเจ้า
หญิงฮิปโป 

 จากการท่ีได้ไปศึกษาระบบการทำงานของร้านเจ้าหญิง
ฮิปโป จะพบว่ามีรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลสินค้า ข้อมูลการ
สั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการรับสินค้า ข้อมูลการขายสินค้าและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร สมุด และการ
จัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั ้งและ
พบว่ามีความยุ่งยากและล่าช้าในการจัดเก็บ การค้นหา อีกท้ังการ
เก็บข้อมูลแบบเอกสารนั้นทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญหายของ
ข้อมูลและชำรุดได้ง่าย และการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของ
สินค้าภายในคลังสินค้าน้อยครั้งในหนึ่งเดือน จึงทำให้บางครั้ง
สินค้าไม่เพยีงพอต่อการจำหน่าย 
3.2 ปัญหาระบบงานเดิม 
 1. ข้อมูลมีการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารทำให้ยากต่อ
การจัดการ 
 2. การจัดเก็บข้อมูลด้วยรูปแบบเอกสาร ทำให้เสี่ยงต่อ
การสูญหายได้ 
 3. ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าภายในคลังไม่
ตรงกับความเป็นจริง 
3.3 การออกแบบระบบใหม่ 
จากข้อมูลที่ได้มาในขั้นตอนการสอบถามและการวิเคราะห์ถึง
ความต้องการการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการจัดการร้าน
เสื้อผ้า ได้มีความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น จึงได้เกิดแนวทางการพัฒนาระบบตามผลการวิเคราะห์ 
เพื่อปัญหาในระบบงานเดิม ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการพัฒนาเป็นไป
ได้อย่างรวดเร็วตามกำหนดและถูกต้องตามความต้องการ และได้
จัดทำการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานเว็บแอปพลิดคชนัโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บแอป
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พลิเคชันโดยบุคคลทั่วไปด้วย โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้านมี
เนื้อหาของการประเมินดังนี้ 

ภาพที่ 2. ภาพตัวอย่างรูปแบบการประเมินการใช้งานระบบ 
 
และมีขั้นตอนในการออกแบบระบบสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได้
ดังนี้ 
3.3.1 ผู้ที่มีสิทธิ์การใช้งานในระบบ 
3.3.1.1 ผู้บริหาร สามารถดูรายการสินค้าได้ทั้งหมด สามารถดู
รายงานได้ทั้งหมด 
3.3.1.2 ผู้ดูแลระบบ กำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งาน จัดการข้อมูล
พนักงาน 
3.3.1.3 พนักงาน จัดการคำนำหน้าชื่อ จัดการข้อมูลหน่วยวัด
จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลการสั่งสินค้า จัดการข้อมูลการ
รับเข้าสินค้า จัดการข้อมูลการขาย จัดการข้อมูลการจัดส่ง 
จัดการการออกรายงาน 
3.3.1.4 บุคคลทั่วไป -สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการต่าง ๆได้ทางเว็บไซต์ สามารถดูข้อมูลสินค้าหน้าเว็บไซต์ 
3.3.2 ส่วนของการวิเคราะห์ระบบ 
3.3.2.1 Context Diagram  เพื่อแสดงการทำงานของมูล 
3.3.2.2 Data Flow Diagram เพื ่อใช้ในการแสดงทิศทางการ 
ไหลของข้อมูล    
3.3.2.3 Data Store อธิบายถึงส่วนการจัดการบันทึกจดเก็บ 
ข้อมูล  

3.3.2.4 Process Specification  เพ ื ่ออธ ิบายถึงล ักษณะการ 
ประมวลผลของข้อมูลว่า ทำงานอย่างไร เมื่อ ประมวลผลเสร็จ
แล้วจะส่งข้อมูลที่ได้ไปที่ใดต่อไป 
3.3.2.5 Data Element เป ็นการอธ ิบายรายละเอ ียดและ 
ความหมายของแต่ละข้อมูล 
3.3.3 ส่วนของการออกแบบระบบ  
3.3.3.1 Entity Relationship Diagram  
3.3.3.2 Table Layout  
3.3.3.3 Table Lists  
3.3.3.4 Screen Layout 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 3. แสดงภาพ DFD Level 0 เว็บแอปพลิเคชัน 
ร้านเสื้อผ้า 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4. E-R Diagram ของเว็บแอปพลิเคชันร้านเสื้อผ้า 
 

4. ผลการดำเนนิงาน 
ระบบที่จัดทำ สามารถแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลต่างๆทำให้การ
จัดเก็บข้อมูล สะดวกถูกต้องมากยิ่งขึ้นและลดการสิ้นเปลืองและ
ปัญหาข้อมูล สูญหายของเอกสารในการจัดเก็บข้อมูลเว็ปแอป
พลิเคชันสำหรับ การจัดการร้านเสื ้อผ้าออกแบบเป็น Web 
Application ใช้ MySql ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล พัฒนาโดย
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ใช้ภาษา PHP, HTML และ CSS ผลที ่ได้จากการนำเว็ปแอป
พลิเคชันสำหรับการ จัดการร้านเสื้อผ้าไปใช้คือสามารถช่วยใน
การบริหารจัดการ ข้อมูลต่างๆ ของร้านได้เป็นอย่างดี ทำให้
เจ้าของกิจการ พนักงาน และลูกค้าได้รับความสะดวกในการ
ทำงานและการใช้บริการมากขึ้น 
4.1 รายละเอียดการทำงานของโปรแกรม  
ตัวอย่างหน้าสิทธิ์ของพนักงาน 
ส่วนของหน้าจอหลักของระบบ 

ภาพที่ 5. แสดงหน้าจอหลักของระบบ 
ตัวอย่างหน้าจอในส่วนของการจัดการข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

ภาพที่ 7. แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลคำนำหน้าชื่อ 
 

  
ภาพที่ 8. แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลคำนำหน้าชื่อ 

 

 
 

ภาพที่ 9. แสดงหน้าจอลบข้อมูลคำนำหน้าชื่อ 
ตัวอย่างหน้าจอในส่วนการทำงานในการจัดการข้อมลูต่างๆ 

 

  ภาพที่ 11. แสดงหน้าจอข้อมูลสินค้า 

ภาพที่ 10. แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลสินค้า 
 

ภาพที่ 6. แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลคำ
นำหน้าชื่อ 
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ตัวอย่างหน้าจอในการทำงานของผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพที่ 14. แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลพนักงาน 

 

 
 

 
ภาพที่ 16. แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลพนักงาน 

ภาพที่ 13. แสดงหน้าจอแกไ้ขข้อมูลสินค้า 

ภาพที่ 15. แสดงหน้าจอข้อมูลพนักงาน 
 

ภาพที่ 12. แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลสินค้า 

ภาพที่ 12. แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลสินค้า 
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 ภาพที่ 17. แสดงหน้าจอแกไ้ขข้อมูลพนักงาน 
 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพในส่วนของการออกและการใช้งาน
แอปพลิเคชันจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเบื้องต้นจำนวน 2 คน เป็น
เพศชายจำนวน 1 คน (ร้อยละ 50) และเป็นเพศหญิงจำนวน 1
คน(ร้อยละ 50) โดยแบ่งระดับการให้ผลสำรวจเป็น 1 น้อยที่สุด 

 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก และ 5 มากที่สุด 
 

 
 ภาพที่ 18. ผลการประเมนิประสิทธิภาพจากการใช้งานระบบ

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ภาพที่ 19. ผลการประเมินประสิทธิภาพจากการใช้งานระบบ
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

 ภาพที่ 20. ผลการประเมินประสิทธิภาพจากการใช้งานระบบ
ด้านความสามารถในการทำงานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจในส่วนของการออกและการใช้งาน

แอปพลิเคชันจากกลุ่มผู้ใช้งานในเบื้องต้นจำนวน 5 คน เป็นเพศ
ชายจำนวน 2 คน (ร้อยละ 40) และเป็นเพศหญิงจำนวน 3 คน 
(ร้อยละ 60) โดยแบ่งระดับการให้ผลสำรวจเป็น 1 น้อยที่สุด 2 
น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก และ 5 มากที่สุด 

 

 
 ภาพที่ 21. ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบ

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบโดยบุคคลท่ัวไป 
 

 
  ภาพที่ 22. ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบ

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยบุคคลท่ัวไป 
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ภาพที่ 23. ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบ
ด้านความสามารถในการทำงานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบโดย
บุคคลท่ัวไป 

 
5. สรุปผลการดำเนินงาน 

  ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและผลการประเมิน
 ความพึงพอใจโดยบุคคลท่ัวไป สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
  ผลที่ได้รับจากประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี ่ยวชาญ 

คือ ประสิทธิภาพจากการใช้งานระบบด้านความง่ายต่อการใช้
งานระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3  คิดเป็นเกณฑ์อยู่ในระดับ
มาก  

  ประสิทธิภาพจากการใช้งานระบบด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 4.5 คิดเป็น
เกณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด 

  ประสิทธิภาพจากการใช้งานระบบด้านความสามารถ
ในการทำงานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.9 คิดเป็นเกณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด 

  ผลที่ได้รับจากการประเมินความพึงพอใจโดยบุคคล
ทั่วไป คือ ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 คิดเป็นเกณฑ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

  ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.25 คิดเป็น
เกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง 

  ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านความสามารถ
ในการทำงานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.9 คิดเป็นเกณฑ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการนำเสนอระบบเครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติ ที่ได้
ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประหยัดเวลาในการทำงานบ้าน เพราะการ
ดำรงชีวิตได้มีการเปลี่ยนแปลง มีการเร่งรีบ เกิดการแข่งขันสูงขึ้น 
รวมถึง ทำให้มีเวลาในการทำงานต่าง ๆ ภายในบ้านน้อยลง 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวย
ความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างเครื่อง
เก็บผ้าอัตโนมัติ สำหรับเก็บในเวลาที่ฝนจะตก โดยใช้นำบอร์ด 
Adriano Uno R3 Sensor หลอด LED บอร์ดทดลอง และ
มอเตอร์ มาประกอบต่อเป็นวงจร พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C 
สำหรับ Arduino ผลการทดลองพบว่าเครื่องตากผ้าอัตโนมัติจะมี 
สถานะไฟแจ้งเตือนในการนำผ้าออกตากแดดและในการเก็บผ้า
เข้าในร่ม เครื่องตากผ้าอัตโนมัติจะช่วยประหยัดเวลาในการนำผ้า
ออกตากเองรวมไปถึงช่วยลดปัญหาเสื้อผ้าเปียกเวลาฝนตก
เพราะ เครื่องตากผ้าสามารถเก็บเองได้อัตโนมัติ 
 
คำสำคัญ : เครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติ, ภาษา C สำหรับ Arduino,
เทคโนโลยี 
 

ABSTRACT 
This article is an introduction to the automatic fabric 
collection system. That has been invented to save 
time doing housework because living conditions have 
changed, there is a rush, competition increases and 
there is less time to work in the house. The researcher 
therefore considers that the application of technology 
to facilitate everyday life with the objective build an 
automatic fabric machine for keeping in the rainy time. 

It works by using Arduino Uno R3 , sensor, LED lamp, 
breadboard and motor to assemble into circuit and 
develop programs with C language for Arduino. The 
results show that the automatic fabric collection 
system will have warning light status in the sun and 
when storing the clothes indoors. The automatic fabric 
collection system will save you the time to take the 
clothes to dry by yourself, as well as help reduce wet 
clothes when raining because fabric collection system 
can be collected automatically. 
 
Keywords : automatic fabric collection system, 
C language for Arduino, Technology 
 

1. บทนำ 
ปรากฎการณ์ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เหนือการคาดเดาของมนุษย์ทุก
คน ฝนเป็นรูปแบบหนึ่งของปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่ทุกคน
สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป เมื่อฝนตกหลายคนมักจะเกิดปัญหา
กับการคอยเก็บผ้าเข้าร่ม และในชีวิตประจำวันของคนใน
กรุงเทพฯส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องออกไปทำงานนอกบ้าน และกลับ
จากที่ทำงานในเวลาเย็น [1] 

ในการปฏิบัติงานบ้านในแต่ละงานนั้นจะต้องใช้ เวลาในการ
ปฏิบัติงานแต่ละอย่างไม่ใช่น้อย จนบางคนหลีกเลี่ยงที่จะ
ปฏิบัติงานบ้านด้วยตนเอง จึงคิดหาวิธีการ หรือเครื่องมืออำนวย
ความสะดวกที่จะเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานบ้าน อย่างเช่น
เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น เครื่องถูบ้าน และอื่น ๆ อีกมากมาย 
เครื่องซักผ้าเป็นสิ่งที่ช่วยลดเวลาในการทำความสะอาดเสื้อผ้าได้
ดีเป็นอย่างมาก แต่เมื่อซักผ้าเสร็จแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
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นำผ้าที่ซักแล้วนั้นมาตากเพื่อที่จะให้ผ้าที่ซักนั้นแห้งสนิท ใน
กระบวนการ ตากผ้านั้นจะต้องใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์
เพื่อที่จะทำให้ผ้าแห้งสนิทได้ แต่ในบางครั้ง แสงจากดวงอาทิตย์ก็
ไม่ได้มีตามที่เราต้องการ อีกทั้งยังอาจเกิดฝนตกลงมาทำให้ผ้าที่
ตากไว้นั้นถูกฝนเปียกได้ทำให้เสียเวลาในการที่ต้องนำผ้าที่เปียก
ฝนมาตากใหม่ [2] เพื่อแก้ปัญหาการตากผ้าทิ้งไว้แล้วเปียกฝน
เมื่อไม่อยู่บ้าน โดยการสร้างระบบราวตากผ้าที่เป็นแบบอัตโนมัติ 
สามารถเก็บผ้าเข้าร่มได้เลย [3] 

จากปัญหาข้างต้นจึงได้สนใจในการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบ
ราวตากผ้าอัตโนมัติเผ่ือนำมาแก้ปัญหาเร่ืองการทำงานบ้านใน
ขณะที่เราไม่อยู่บ้านเพื่อความสะดวกสบายและประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานแม่บ้าน 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อสร้างโมเดลเครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติ 
2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน 

 
3. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ระบบที่ออกแบบขึ้น ได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆดังต่อไปนี้ 
 3 .1.1  Arduino [4] Arduino เ ป็ น บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการ พัฒนาแบบ Open 
Source ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมา ให้ใช้งานได้ง่าย 
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาทั้งนี้ผู้ใช้งานยัง สามารถดัดแปลง
เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือ แพลตฟอร์ม Arduino 
สำหรับการเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้ าดูดัชนีของบอร์ด 
Arduino โปรแกรมต่อได้อกี  
 3.1.2 Arduino Sketch [5] 
Arduino Sketch ซอฟ ต์ แวร์ที่ ใช้ ในการเขี ยน โค้ ดส ำหรับ 
Arduino จะใช้ภาษา C/C++ ดังนั้นสามารถเขียนโปรแกรมเชิง 
วั ต ถุ ได้  (Object-oriented Programming/ OOP) สาม ารถ 
สร้างและใช้งานคลาส หรือ ออปเจค เกี่ยวข้องกับการใช้งาน 
ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์มีชุดคำสั่งสำหรับใช้ 
งาน สำหรับ Arduino มีการสร้างฟังก์ชัน หรือคำสั่งไว้ให้เรียกใช้ 
งานหลายคำสั่ง และจัดทำให้อยู่ในรูปไลบลารี่ C++ Library   
เพื่อ สะดวกต่อการนำไปใช้งาน  
 

3.2 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
วีระวัฒน์ วานิช ปริญญา (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการ
ออกแบบระบบควบคุมแสงสว่างภายในอาคารสำนักงาน แบบ
ชาญฉลาดโดยพิจารณาองค์ประกอบแสงจากธรรมชาติพบว่าแสง
สว่างภายในอาคารที่มีแสงจากธรรมชาติเข้ามาภายในอาคาร 
แนวความคิดหลักเกิดจากปัญหาจากแสงธรรมชาติที่ เข้ามา
ภายในอาคารทำให้แต่ละบริเวณการทำงานมีความเข้มแสงไม่
เท่ากันพบว่าส่วนของห้องที่อยู่ใกลห้นา้ต่างนั้นม ีความเข้มแสงสูง
เกินมาตรฐานในขณะที่อีกส่วนมีความเข้มแสงต่ำเกินมาตรฐาน
กว่าค่าที่ตั้งไว ้[6] 
 อรพรรณ แซ่ตั้ง (2560) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการ
ออกแบบภายในโรงเรือนสำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จะมีการติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุมและสั่งการได้ผ่านทางเทคโนโลยี
อิน เทอร์เน็ ตของสรรพสิ่ ง อาทิ  Microcontroller, Sensor, 
Router, Heater และเครื่องพ่นน้ำ โดยจะมีการเลือกใช้อุปกรณ์
ที่มีการติดตั้ง IP Address เพื่อเชื่อมต่อเข้าด้วยกันสัญญาญ Wi-
Fi ซึ่งแต่ละอุปกรณ์จะมีการตั้งอุณหภูมิและความชื่นที่เหมาะสม
กับการเพาะเลี้ยงเห็ดแครง หากอุณหภูมิและความชื่นเกินกว่า
ที่ตั้งค่าไว้ Microcontroller ที่ เชื่อมต่อสัญญาญ Wi-Fi จะทำ
การส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยัง Application บนโทรศัพท์มือถือ
และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องควบคุม ซึ่งเกษรตผู้เพาะเลี้ยงเห็ด
แครงสามารถควบคุมและส่ังกการได้ตลอดเวลา [7] 
 พัฒนชัย จันทร (2546) การหาประสิทธิภาพการ
ทำงานของราวตากผ้าอัตโนมัติจากการสร้างราวตากผ้าอัตโนมัติ
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเปรียบเทียบกับค่า
แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่มอเตอร์ ได้แก่ 2 โวลต์ , 4 โวลต์ , 6 
โวลต์, 8 โวลต์, 10 โวลต์, 12 โวลต์, 14 โวลต์, 16 โวลต์, 18 
โวลต์, 20 โวลต์, 22 โวลต์ และ 24 โวลต์ ตามลำดับ โดยให้
มอเตอร์ของราวตากผ้าอัตโนมัติทำงานด้วยการยกมวล 3 
กิโลกรัม ขึ้นในแนวดิ่งแทนการลากผ้าบนราวตากผ้าในแนวราบ 
และทดลองปรับค่าความต้านทานในวงจร เพื่อให้รีเลย์ในวงจร
ทำงานได้ พบว่าแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 3 โวลต์ขึ้นไปสามารถยกมวล 
3 กิโลกรัมขึ้นไปได้ [1] 
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4. เครื่องมือท่ีใช้ในการออกแบบ 
4.1 บอร์ด Arduino Uno R3 [8] 
เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ ATmega328 แผ่นข้อมูล มี

อินพุต /  เอาต์พุต 14 อินพุต  6 สามารถใช้เป็นเอาท์พุท PWM, 
6 อินพุตแบบอนาล็อก, ตัวเรโซเนเตอร์เซรามิก 16 MHz, การ
เชื่อมต่อ USB, แจ็คไฟ , ส่วนหัว ICSP และปุ่มรีเซ็ต มันมีทุก
อย่างที่จำเป็นในการ สนับสนุนไมโครคอนโทรลเลอร์ ; เพียง
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB หรือใช้อะแดป 
เตอร์หรือแบตเตอรี่ AC-to-DC เพื่อเริ่มต้นใช้งานUno แตกต่าง
จากบอร์ดก่อนหน้าทั้งหมด เนื่องจากไม่ได้ใช้ชิปควบคุม USB 
แบบอนุกรมของ FTDI แต่มีคุณลักษณะของ Atmega16U2 
Atmega8U2 ถึงเวอร์ชั่น R2 ซึ่งได้รับการตั้งโปรแกรมเป็นตัว
แปลงสัญญาณแบบ USB-toserialRevision 2 ของบอร์ด Uno 
มีตัวต้านทานดึงสายHWB 8U2 ไปยังพื้นทำให้ง่ายต่อการใส่ลง 
ในโหมด DFURevision 3 ของบอร์ดมีคุณสมบัติใหม่ ดังต่อไปนี้  :
1.0 pinout: เพิ่ม หมุด SDA และ SCLที่อยู่ใกล้กับหมุด AREF 
และอีก 2 หมุดใหม่ที่วางอยู่ใกล้กับขา RESET IOREF ที่อนุญาต
ให้โล่ปรับให้เข้ากับแรงดันไฟฟ้าที่จัดหามาจากบอร์ด ในอนาคต
โล่จะเข้ากันได้กับ ทั้งบอร์ดที่ใช้AVR ซึ่งทำงานร่วมกับ 5V และ
ด้วย Arduino Due ที่ทำงานกับ 3.3V ที่สองคือขาที่  ไม่ ได้
เช่ือมต่อซึ่งสงวนไว้สำหรับวัตถุประสงค์ในอนาคตวงจร RESET ที่
แข็งแกร่งขึ้น  Atmega 16U2  เปลี่ยน 8U2"Uno" หมายถึง
ภาษาอิตาลีและมีชื่อว่า Arduino1.0 Uno และเวอร์ชัน 1.0 จะ
เป็น เวอร์ชั่นอ้างอิงของ Arduino ก้าวไปข้างหน้า Uno เป็นชุด
บอร์ด USB Arduino รุ่นล่าสุดและเป็นโมเดลอ้างอิงสำหรับ
แพลตฟอร์ม Arduino 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 Arduino Uno R3 
ที่มา mcucity.com [9] 

 
 
 

4.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC motor) [10] 
หลักการของมอเตอร์ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำซึ่งอยู่ใน
สนามแม่เหล็กนั้น จะทำให้เกิดแรงขึ้นในตัวนำทิศทางของแรงที่
เกิดขึ้นหาได้โดยใช้กฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง แรงที่เกิดขึ้นนี้จะอยู่
ในแนวที่ตั้งฉากกับเส้นแรงแม่เหล็กและกระแสที่ไหลผ่านใน
ตัวนำนั้นๆ ดังนั้นเมื่อมีกระแสไหลในขดลวดตัวนำพันอยู่บนแกน
เหล็กอาร์เมเจอร์ จะเกิดเส้นแรงแม่เหล็กขึ้นรอบๆตัวนำและจะ
เกิดเส้นแรงแม่เหล็กขึ้นรอบๆตัวนำและจะเกิดการทำปฏิกิริยากับ
เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์ ทำให้เกิดแรง
ผลักขึ้นบนตัวนำ จึงทำให้อาร์เมเจอร์หมุนไปได้ 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

ที่มา probots.co.th [10] 
 

4.3 เซนเซอร์น้ำฝน (Rain Sensor Modules Arduino) 
[11] 
เป็ น อุ ป ก รณ์ ที่ ใช้ ร่ ว ม กั บ เค รื่ อ งตั้ ง เว ล า รด น้ ำ ต้ น ไม้
อัตโนมัติ(Controller) หน้าที่ของมันคือมันจะตัดระบบรดน้ำ
ต้นไม้ไม่ให้ทำงาน ถ้า Rain Sensor ตรวจจับว่ามีฝนตกแล้ว 
ก่อนหน้าท่ีจะถึงเวลารดน้ำต้นไม้ หรือในระหว่างการรดน้ำต้นไม้
หลักการทำงานของมันคือเมื่อมีฝนตกตัวมันจะเปียก เมื่อมัน
เปียกมันจะตัดวงจรการทำงานของระบบสปริงเกอร์ โดยมันจะ
ตัดการทำงานของสปริงเกอร์จนกว่าตัวมันแห้ง สรุปคือ เมื่อถึง
เวลารดน้ำต้นไม้ที่เราได้ตั้งเอาไว้แล้ว แต่ตัว Rain Sensor เปียก
อยู่ ระบบสปริงเกอร์ในรอบรดน้ำต้นไม้เวลานั้นจะไม่ทำงาน โดย
จะเว้นเวลาการรดน้ำนั้นไปเป็นรอบต่อไป เราสามารถตั้งได้ว่าฝน
ตกมากน้อยแค่ไหน ตัว Rain Sensor ถึงจะตัดการทำงาน และ
ตั้งได้ว่าหลังจากที่มันตรวจจับน้ำฝนได้แล้ว จะให้มันแห้งเร็ว 
หรือแห้งช้า 
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ภาพที่ 3 เซนเซอร์น้ำฝน 

ที่มา ab.in.th [12] 
 

4.4 บอร์ดทดลอง (breadboard) [13] 
อุปกรณ์พื้นฐานที่นักทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์รู้จักและใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ก้าวเข้าสู่วงการ นี่คือตัวช่วยสำคัญในการเรียนรู้ 

ทดลอง ทดสอบ และพัฒนาโครงงานต้นแบบในการเรียนรู้ และ

ทดลองวงจร หรือโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ การต่อวงจรเพื่อ

ทดสอบการทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง มีวิธีการมากมายใน

การต้อหรือสร้างวงจรทางฮาร์ดแวร์ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการต่อ

วงจรโดยใช้ปากคีบ การใช้สายไฟมาพันที่ขาอุปกรณ์ การบัดกรี

ขาอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันแบบตรงไปตรงมา การใช้แผ่นวงจร

พิมพ์เอนกประสงค์ การทำแผ่นวงจรพิมพ์จริงๆ ขึ้นมา หรือการ
ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เบรดบอร์ด (BREADBOARD) หรือเรียกเป็น
ภาษาไทยว่าแผงต่อวงจร 

 
ภาพที่ 4 บอร์ดทดลอง 
ที่มา pololu.com [14] 

 
4.5 ตรวจจับวัตถุผ่านด้วยอินฟาเรส (Photoelectric 
infrared reflective Switch) [15] 
เป็นที่ใช้งานตรวจจับวัตถุหรือสิ่งกีดขวางระยะใกล้ ๆ ใช้สำหรับ
ตรวจจับเส้นขาวดำของพื้นสนามหุ่นยนต์หรือสิ่งกีดขวาง ระยะ
ตรวจจับอยู่ที่ช่วง 2- 8 CM มุม 35 องศา สามารถปรับความไว
ได้ที่ตัวต้านทานปรับค่าได้บนบอร์ด ใช้ไฟเลี้ยง 3-5V เอาต์พุตให้
ค่าปกติเป็น 1 และเมื่อตรวจพบเส้นหรือวัตถุกีดขวาง จะให้ค่า
เอาต์พุตเป็น 0 พร้อมแสดงไฟที่เซนเซอร์ 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 5 ตรวจจับวัตถุผ่านด้วยอินฟาเรส 

ที่มา ab.in.th [12] 
 

4.6 ไดร์ขับมอเตอร์ (Dual Motor Driver Module) [16] 
L298N เป็นโมดูลสำหรับขับมอเตอร์ 2 ตัว อิสระต่อกัน ขับแต่
ล่ะตัวสูงสุด 2A สามารถควบคุมโดยสั่งงานเป็น PWM เพื่อ
ควบคุมความเร็วได้ ใช้ชิปจาก ST coperation ติด Heat Sink 
ระบายความร้อนอย่างดี มีไฟ 2 ชุดในการใช้งานคือ 5V สำหรับ
เลี้ยงวงจร และไฟ 5v-35vdc สำหรับจ่ายให้มอเตอร์ เหมาะ
สำหรับนำไปใช้กับหุ่นยนต์ ระบบรถ smart car ขับมอเตอร์
ต่ า งๆ ส าม ารถ ใช้ ง าน ร่ ว ม กั บ  arduino ห รื อ  nodemcu 
raspberry pi ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ไดร์ขับมอเตอร์ 
ที่มา 4atomscom [17] 

 

4.7 ไฟ LED [18] 
ไดโอดเปล่งแสง (light-emitting diode) เรียกย่อ ๆ ว่า LED คือ 
ไดโอดซึ่ งสามารถเปล่งแสงออกมาได้แสงที่ เปล่งออกมา
ประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียวและเฟสต่อเนื่องกัน ซึ่งต่างกับแสง
ธรรมดาที่ตาคนมองเห็น อันประกอบด้วยคลื่นซึ่งมีเฟสและ
ความถี่ต่าง ๆ ดันมารวมกัน ไดโอด ซึ่งสามารถให้แสงออกมาได้ 
ทั้งชนิดที่เป็นสารกึ่งตัวนำของเหลวก๊าซ ในที่นี้จะกล่าวถึงชนิดที่
เป็นสารกึ่งตัวนำเท่านั้น 
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ภาพที่ 7 ไฟ LED 
ที่มา ake-remake.blogspot.com [19] 

 
5. วิเคราะห์ระบบงาน (FLOWCHART) 
การทำงานของเครื่องตากผ้าอัตโนมัติ โดยเร่ิมจากการรับค่าแสง
และค่าความชื้น โดยค่าแสงจะมีท้ังหมด 3 ตำแหน่ง ก็คือ 
1.บนหลังคา (ค่าแสงที่ 1) 
2.หลังราวผ้าในบ้านจำลอง (ค่าแสงที่ 2) 
3.หน้าราวผ้านอกชานบ้าน (ค่าแสงที่ 3) 
เมื่อบอร์ดได้รับค่าแสงและค่าความชื้นแล้วเครื่องก็จะทำงานตาม
เง่ือนไขที่เรากำหนดว่าถ้าค่าแสงกับค่าความชื้นถึงเท่าไรเครื่องถึง
จะทำงาน ดังภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 ผังการทำงานของเครื่องตากผ้าอัตโนมัติ 

 
6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ในขั้นตอนของการสร้างโมเดลเครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
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6.1 ตัดไม้อัด 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 การตัดไม้อัด 

 
6.2 ประกอบโมเดลบ้าน 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 10 ประกอบไม้อัดให้เป็นโมเดลบ้าน 

 
6.3 ประกอบอุปกรณ์มอเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ติดมอเตอร์เข้ากับโมเดลบ้าน 

 
 
 

6.4 ต่อวงจรและติดตั้งสายพาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 12 ติดตั้งสายพานกับต่อวงจร 

 
6.5 ทาสีโมเดลบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 13 ทาสีโมเดลบ้าน 

 
6.6 ตกแต่งภายนอกให้สวยงาม 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 ตกแต่งภายนอก 
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7. ผลการดำเนนิงาน 
โมเดลเครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
 
7.1 โครงสร้างด้านข้าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 15 โครงสร้างบ้านด้านข้าง 

 
7.2  โครงสร้างด้านราวตากผ้า 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 16 โครงสร้างราวตากผ้า 

 
7.3 โครงสร้างบนหลังคา ประกอบด้วย sensor แสง และ 
sensor ตรวจจับความชื้น 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 17 โครงสร้างหลังคากับเซนเซอร์ 

 

7.4 มอเตอร์ใช้สำหรับหมุนเข้า -ออก อัตโนมัติ ในการตากผ้าและ
เก็บผ้า 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 18 ตัวมอเตอร์กับสายพาน 

 
7.5 บอร์ด , ไดร์ขับมอเตอร์ , บอร์ดทดลอง 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 19 บอร์ดกับแผงวงจร 

 

8. การทดสอบ 
 8.1 เมื่อ sensor แสง จับแสงแดดได้ และ sensor วัด
ความชื้นไม่ได้ สายพานจะหมุนออก เพื่อตากผ้าอัตโนมัติ และมี
ไฟ LED แจ้งสถานะไฟเป็นสีเขียว 
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ภาพที่ 20 การทดสอบแบบที่ 1 
 

 8.2 เมื่อ sensor แสง จับแสงแดดได้ และ sensor วัด
ความชื้นได้ สายพานจะหมุนเข้า เพื่อ เก็บผ้าอัตโนมัติ และมีไฟ 
LED แจ้งสถานะไฟเป็นสีแดง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 การทดสอบแบบที่ 2 
 
 
 
 
 
 

 8.3 เมื่อ sensor แสง จับแสงแดดไม่ได้ และ sensor 
วัดความช้ืนไม่ได้ สายพานจะไม่หมุน ออก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 22 การทดสอบแบบที่ 3 
 

8.4 เมื่อ sensor แสง จับแสงแดดไม่ได้ และ sensor 
วัดความช้ืนได้ สายพานจะหมุนเข้า เพื่อเก็บผ้าอัตโนมัติ และมีไฟ 
LED แจ้งสถานะไฟเป็นสีแดง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23 การทดสอบแบบที่ 4 
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9. สรุป 
เครื่องตากผ้าอัตโนมัติ ได้นำบอร์ด Adriano ไดร์ฟขับมอเตอร์ 
Sensor หลอด LED บอร์ดทดลอง และมอเตอร์ มาประกอบต่อ
เป็นวงจร โดยการทำงานโดยรวมของเครื่องตากผ้าอัตโนมัติ จะ
สามารถเก็บผ้าได้อัตโนมัติในขณะที่ฝนตก หรือนำผ้าออกตาก
อัตโนมัติได้ในขณะแดดออก และยังสามารถเก็บผ้าอัตโนมัติได้อีก
หากไม่มีแสงสว่าง เช่น ในยามค่ำคืน เครื่องตากผ้าอัตโนมัติจะมี 
สถานะไฟแจ้งเตือนในการนำผ้าออกตากแดดและในการเก็บผ้า
เข้าในร่ม เครื่องตากผ้าอัตโนมัติจะช่วยประหยัดเวลาในการนำผ้า
ออกตากเองรวมไปถึงช่วยลดปัญหาเสื้อผ้าเปียกเวลาฝนตก
เพราะ เครื่องตากผ้าสามารถเก็บเองได้อัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลว่า
ผ้าจะเปียกในขณะอยู่นอกบ้าน 

 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อ 

จากปัจจุบันผู้ วิจัย ได้ทำระบบเครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติ เป็น
แบบจำลองบ้าน และจะทำการต่อยอดโดยทำเป็นขนาดที่ใช้ได้ 
จริงและนำระบบไป ติดตั้งกับอาคารบ้านเรือน เพื่อที่จะสามารถ
นำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน 
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แอปพลิเคชันคัดกรองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่เบื้องตน้ 
Application Screening Depression Patients in Adolescents Introductory 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้นำเสนอแอปพลิเคชันในการคัดกรองผู ้ป่วยภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่นเบื้องต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 
18-24 ปี เนื ่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีนั ้นสามารถนำมา
ประยุกต์ให้เข้ากับสื่อต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันคัดกรองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
เบื้องต้นขึ้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อทำให้การคัด
กรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้านั้นเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย โดยอาศัย
หลักการ Chatbot เป็นหลักในการเก็บข้อมูลเพื่อคัดกรองและ
ประเมินอาการ บอกความเสี ่ยงและแนวโน้มของการเป็นโรค
ซึมเศร้า นอกจากนั ้นยังมีในส่วนที่ผู้ ใช้สามารถเลือกทำการ
ประเมินอาการเบื้องต้นในรูปแบบของการทำแบบทดสอบโรค
ซึมเศร้าได้ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำเก่ียวกับวิธีการดูแลรักษา
เบื้องต้น และแสดงข้อมูลของโรงพยาบาลที่มีศูนย์โรคซึมเศร้า
และแผนที่นำทางไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ และผู้ดูแลระบบ
สามารถนำข้อมูลของผู้ที่ทำแบบประเมินที่เก็บอยู่บนฐานข้อมูล 
Firebase มาแสดงผลการทำแบบทดสอบเป็นสถิติข้อมูลได้ 
 
คำสำคัญ: แชทบอท, โรคซึมเศร้า, โมบายแอปพลิเคชัน 
 

ABSTRACT 
The objective of this paper is to develop and improve 
screening for primary depressive disorder patients. The 
target group is teenagers aged 18-24 years, because 
today the technology can be applied to various media. 
To increase work efficiency Basic screening program for 
adolescent depression in adolescents. It was 
developed to make screening for depressive patients 
easy to understand, effective in taking tests and 

recommendations. In addition, administrators can store 
test results more easily. The primary adolescent 
depression screening application was developed as a 
mobile application. By using Chatbot principles as a 
basis for conducting user tests Tell the result of doing 
Advice after doing In addition, the system administrator 
will use the Firebase as a database to store user data 
and test results 
 
Keywords: Chatbot, Depression, Mobile application 
 

1. บทนำ 
จากรายงานการศึกษาร่วมกันระหว่างองค์การอนามัยโลก , 
Harvard School of Public Health และ ธน าค า ร โ ลก เพื่ อ
คาดการณ์ภาระของโรค (burden of disease) โดยวัดความ
สูญเสียเป็นจำนวนปีที่ดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี ปรากฏว่า โรค
ซึมเศร้า ได้เปล่ียนแปลงอันดับของโรคที่เป็นภาระจากอันดับที่ 4    
ในปี ค.ศ. 1990 มาเป็นอันดับที่ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอด
เลือด ในปี ค.ศ. 2020 สำหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พ.ค.
2561 นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดี
กรมสุขภาพจิต กล่าวถึงปัญหาโรคซึมเศร้าว่า ผลการศึกษาของ
กรมสุขภาพจิตคาดว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคนี้ร้อย
ละ 3 หรือมีประมาณ 1.5 ล้านคน แต่เข้าถึงการรักษายอดสะสม
จนถึงขณะนี้เกือบร้อยละ 59 อีกร้อยละ 41 ยังไม่ได้รับการดูแล
รักษา [1] เป็นอันดับที่ 1 ในหญิงไทย และ อันดับ 2 ในชายไทย 
เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวชพบว่า
โรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) สูง
ที่สุด แต่มีผู ้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการเพียง ร้อยละ 3.7 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) … 
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เท่านั้น ซึ่งหมายถึง ผู้ป่วยก็ต้องทนอยู่กับอาการเจ็บป่วยเป็น
เวลานานกว่าโรคอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่ง
ถ้าหากผู้ป่วย โรคซึมเศร้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องจะมีการ
เกิดซ้ำและเป็นเรื้อรัง อาจนําไปสู่การฆ่าตัวตายและก่อให้เกิด
ความสูญเสียด้านสุขภาพอย่างมาก โรคซึมเศร้าเป็นโรคเกี่ยวกับ
อารมณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งหากมีปัญหาเรื่องอารมณ์แล้ว ผู้ป่วยก็จะมี
ปัญหาของพฤติกรรมตามมาด้วย คนกลุ่มนี้จะมีภาวะซึมเศร้า 
หรือบางครั้งก็แสดงออกมาเป็นอารมณ์หงุดหงิด อาการของโรค
ซึมเศร้าคือ ความอดทนลดน้อยลงไปจากท่ีเคยมี หมดความสนใจ
ต่อสิ่งรอบข้าง กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ไม่มีเรี ่ยวแรง รู้สึกผิด มี
ความคิดอยากทำร้ายตัวเอง และไม่มีสมาธิ จากที่กล่าวมาข้างต้น
จะเห็นได้ว่าสถานการณ์โรคซึมเศร้าในประเทศไทยถือเป็นปัญหา
ที่ควรเฝ้าจับตามองเป็นอันดับต้นๆซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมต้องให้
ความสำคัญ บทความนี้จึงได้เสนอการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้
ผู้ใช้งานสามารถสำรวจตัวเอง, ประเมินเหตุการณ์ความคิดเห็น 
และความรู ้สึกของผู ้ใช้งานได้ว่ามีความเสี ่ยงต่อโรคซึมเศร้า
หรือไม่ เนื่องจากผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคซึมเศร้า
ที่มีต่อวัยรุ่นซึ่งในปัจจุบันที่ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ไม่กล้าเข้าพบ
หรือรับการรักษาทางด้านจิตแพทย์ ทำให้เกิดปัญหาในระยะยาว
ในภายหลัง ทั้งนี้ยังมีการให้คำแนะนำสำหรับโรคซึมเศร้าพร้อม
ทั้งอธิบายความเป็นมาของโรคซึมเศร้าเบื้องต้นอีกด้วย 
 

2. ลักษณะและขอบเขต 
โครงงานนี้เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นบนโมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้
โปรแกรม Android Studio ในการพัฒนา ส่วนภาษาที ่ใช้คือ
ภาษา JAVA โดยกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน คือวัยรุ่นในข่วงอายุ 
18-24 ปี โดยแอปพลิเคชันสามารถพูดคุยโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ใน
รูปแบบของการแชท และใช้หลักการทำงานของ NLP (Natural 
Language Processing) เข้ามาช่วยเพื่อให้ระบบสามารถเรียนรู้
และตอบสนองต่อคำถามและคำตอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เพื่อให้
เกิดความยืดหยุ่นและหลากหลายระหว่างการแชทของผู้ใช้งาน
และบอท โดยตัวของบอทนั้นเราใช้ Google Dialogflow เข้ามา
ช่วยเพื ่อให ้เก ิดความสะดวกในการคัดกรองคำมากขึ ้น มี
แบบทดสอบโรคซึมเศร้าเพื่อตรวจสอบอาการของผู้ใช้งานว่ามี
ความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้าหรือไม่ โดยผู้พัฒนาได้รวบรวม
ข้อมูลของโรคซึมเศร้าเพิ่มเติมจากทางแพทย์ผู้เชี ่ยวชาญและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใจในภาวะโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นและ

นำมาพัฒนาในแอปพลิเคชันต่อไปโดยผู ้ใช ้งานจะต้องทำ
แบบทดสอบโรคซึมเศร้าโดยใช้ความรู ้สึกที่ เกิดในช่วงเวลา 2 
สัปดาห์แบบสอบถามเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ที่เหมาะสมกับวัยรุ่น
ในช่วงอายุ 18-24 ปี มีดังนี้ 

• แบบทดสอบวิเคราะห์ความเครียด 
• แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าท่ัวไป (2Q 9Q 8Q) 
• แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น  
แอปพล ิ เคช ันสามารถว ิ เคราะห ์ผลคำตอบจาก

แบบทดสอบ และแสดงผลการทดสอบให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าตนเองมี
ภาวะโรคซึมเศร้าหรือไม่ หากผลการทดสอบพบว่าผู้ใช้งานมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคซึมเศร้า แอปพลิเคชันจะแนะนำ
วิธีการรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการเบื้องต้น รวมทั้ง
ช่วยแนะนำแผนที่ของโรงพยาบาลท่ีมีศูนย์โรคซึมเศร้าให้ผู้ใช้งาน
หากผู้ใช้งานต้องการที ่จะเข้าพบแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญ โดยการ
ทำงานในส ่วนน ี ้ จะทำงานโดยการสล ับการทำงานจาก 
Dialogflow เข้ามาใช้ Rule-based แทนเพื่อให้สามารถคำนวณ
และวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น แอปพลิเคชัน
สามารถเก็บข้อมูลและผลการวิเคราะห์แบบทดสอบของผู้ใช้งาน
เพื่อนำมาจัดเรียงข้อมูลทางสถิติ เช่น ผู้ใช้งานเพศชายมีกี่คน 
และมีแนวโน้มโรคซึมเศร้ากี่คน ไม่มีแนวโน้มโรคซึมเศร้ากี่คน 
เป็นต้น โดยเก็บข้อมูลไว้ใน Firebase ซึ่งแสดงแผนผังการทำงาน
ของแอปพลิเคชันได้ดังภาพที่ 1 
 

3. การดำเนินงาน 
ผู้พัฒนาได้พัฒนาระบบส่วนผู้ใช้ที่สามารถให้ผู้ใช้ประเมินภาวะ
ซึมเศร้าเบื้องต้นผ่านการ แชทกับระบบ จากนั้นระบบจะแปลผล
คำตอบของผู ้ใช้ แล้วจึงจะนำผลมาคำนวนแล้วแสดงผลลัพธ์
ให้กับผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมี การให้คำแนะนำเบื้องต้น และมีข้อมูล
นำทางโรงพยาบาลแก่ผู้ใช้ โดยมีตัวอย่างการทำงานดังนี้ เมื่อเข้า
สู่แอปพลิเคชันจะเข้าสู่หน้า LOGIN  ดังภาพที่ 2 

1203



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

ภาพที่ 1 แผนผังการทำงานของแอปพลิเคชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้า LOGIN 

จากนั้นเมื่อผู้ใช้ LOGIN ผ่าน GMAIL หรือ FACEBOOK 
โดยผู้ใช้สามารถสมัคร ID เองได้เช่นกัน หลังจาก LOGIN จะเข้า
สู่หน้าแชทเพื่อเก็บข้อมูลของผู้ใช้โดยจะบันทึกข้อมูลผู้ใช้ไว้ใน 
FIREBASE ดังภาพที่ 3 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลผู้ใช ้

 
เมื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้เสร็จสิ้นจะเข้าสู่แบบทดสอบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างแบบทดสอบของแอปพลิเคชัน 

 
จากนั ้นเม ื ่อทำแบบทดสอบเสร ็จจะข ึ ้น DIALOG 

แนะนำให้ไปที่หน้าเมนู หรือเริ่มทำแบบสอบถามใหม่ 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างการทำงานของ ALERT DIALOG 

 
หากกดยกเลิกจะเป็นการคุยกับบอทของแอปพลิเคชัน

ต่อ แต่ถ้าผู้ใช้งานกดเมนูหลัก ระบบจะส่งต่อไปยังหน้าเมนูต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างเมนูหลัก 

 
1. เมนูของระบบมีการแนะนำโรคซึมเศร้า จะเป็นส่วนที่แนะนำ
โรคซึมเศร้าให้ผู้ใช้งานได้รู้จักรวมถึงอาการ และวิธีการรักษาแบบ
คร่าว ๆ ให้ผู้ใช้งาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างเมนูแนะนำโรคซึมเศร้า 

 
2. มีเมนูสมุดบันทึกโดยจากการแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้พัฒนาได้นำสมุดบันทึกข้ามาให้ผู้ใช้งานได้จดข้อความตามที่
ต้องการโดยการจดบันทึกข้อความลงบนสมุดบันทึกสามารถทำ
ให้ผู้ใช้งานเกิดความสบายใจได้ในระดับหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างเมนูสมุดบันทึก 

 
3. เมนูคุยกับเราจะเป็นการกลับไปยังหน้าแชทและเริ่มการ
ทำงานของบอทใหม่ทั้งหมด 
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างเมนูคุยกับเรา 

 
4. เมนูแบบทดสอบจะเป็นบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9 โดย
จะเป็นแบบทดสอบคนละชุดกับแบบทดสอบที่บอทถามในหน้า
แชท โดยเมื ่อผู ้ใช้กดเข้าไปจะมี Dialog แนะนำการก่อนที่
ผู้ใช้งานจะเข้าไปทำแบบทดสอบ 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างเมนูสมุดบันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างเมนูแบบทดสอบ 

5. เมนูศูนย์ช่วยเหลือ จะเป็นส่วนที่จะบอกผู้ใช้งานว่าในภาค 
ต่าง ๆ จะมีโรงพยาบาลที่มีศูนย์โรคซึมเศร้าอยู่ที่ไหนบ้าง พร้อม
ทั้งส่งต่อเป็นแผนที่ของ Google Map 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างเมนูศูนย์ช่วยเหลือ1 

 
เมื่อกดเลือกภาคแล้วจะเข้าสู่รายชื่อโรงพยาบาลที่มี

ศูนย์โรคซึมเศร้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 ตัวอย่างเมนูศูนย์ช่วยเหลือ2 

เมื่อเลือกโรงพยาบาลแล้ว แอปพลิเคชันจะส่งต่อไปยัง 
Google Map 
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างเมนูศูนย์ช่วยเหลือ3 

ในส่วนสุดท้ายเมนูออกจากระบบเมื่อกดเข้าไปแล้วจะ
ทำการเคลีย Session ทั้งหมดของระบบการ และจะกลับไปยัง
หน้าแรกของระบบคือหน้าเมนู 
 

4. สรุปผลการดำเนินงาน 
การใช้งานของแอปพลิเคชันคัดกรองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
เบื้องต้นนี้ได้ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานจากแบบสอบถาม
ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมประเมินทั ้งหมด 15 คน โดยได้แบ่งเกณฑ์การ
ประเมินระดับความพึงพอใจของการใช้งานระบบ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ช่วงคะแนนของการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 

 
 
 
 
 

 
 

ซึ่งจากการท่ีให้ผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น อายุ 
ระหว่าง 18-24 ปี จำนวน 15 คน ได ้ใช ้งานแอปพลิเคชัน 
คัดกรองผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเบื้องต้นนี้ จากนั้นก็ได้ ให้
ผู้ใช้ทำการประเมินระดับความพึงพอใจของการใช้งานระบบ โดย
การทำแบบสอบถาม ซึ่งสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ในส่วนของการใช้งานของระบบ สามารถแสดงดังตารางที่ 2 ที่มี

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชัน
ในด้านความสวยงามของ User Interface มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 
คะแนนและในด้านความง่ายในการใช้งานของระบบ มีค่าเฉลี่ย
นอยู ่ที ่ 3.1 คะแนน และในด้านความถูกต้องของผลลัพธ์ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.9 คะแนน ส่วนในด้านของความต่อเนื่องในการ
สนทนานั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 คะแนน ซึ่งเมื่อนำผลการประเมิน
การใช้งานในแต่ละด้านมาหาค่าเฉลี่ย แล้วมีค่าเท่ากับ 4.0 ดังนั้น
การใช้งานระบบนั ้นมีประสิทธิภาพอยู ่ในระดับดีมาก ผู ้ใช้
สามารถเข้าใจคำถามและสนทนากับบอทได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ผลลัพธ์ทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้ทราบระดับของภาวะซึมเศร้าได้
อย่างถูกต้อง และมีคำแนะนำได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ผู้ใช้
แนะนำให้ควรปรับปรุงในส่วนการถามคำถามของบอท ซึ่งมีการ
ใช้คำถามที่ยาวและต่อเนื่องกันมากเกินไป 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินการใช้งานของระบบ 

 
 5. ข้อจำกัด 

เนื่องจากโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่มีความละเอียดอ่อนและความ
แตกต่างของผู ้ป่วยมีมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของผู ้ป่วย หรือ
บุคลิกนิสัยของผู้ป่วยทำให้แอปพลิเคชันนี้สามารถทำได้เพียงคัด
กรองและให้คำแนะนำเบื ้องต้นได้เท่านั ้นการวินิจฉัยโรคยัง 
จำเป็นต้องใช้ความสามารถของแพทย์ผู้เชี ่ยวชาญ นอกจากนี้
แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้เพียงบนระบบปฎิบัติการ Android 
เท่านั้น ยังไม่สามารถทำงานบนระบบ IOS ได้ และหากไม่มีการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็จะไม่สามารถใช้งานในส่วนของแชทบอท 
ได้ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบต่อไป คือแอปพลิเคชันควรจะ
สามารถทำให้ใช้งานได้โดยไม่ต้องเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ทำงานได้
หลายแพลตฟอร์ม สามารถสร้าง คำถามสำหรับแบบประเมินที่
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ละเอียดมากขึ้น ปรับปรุงคำถามให้สั้นกระชับ และลดจำนวน
คำถามเพื่อช่วยให้สามารถคัดกรอง ผู้มีภาวะซึมเศร้าได้ดียิ่งขึ้น   
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เว็บไซต์สนามแบดมินตัน  
Badminton Court Website 
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บทคัดย่อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดให้บริการสนามแบดมินตัน
ให้ก ับนักศึกษาและบุคลากรทั ่วไป ปัจจุบ ันย ังไม ่ม ีระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยอำนวยสะดวกให้ในการจองสนาม และการ
จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน และการจัดการคอร์สเรียน
แบดมินต้น  ผู้จัดทำจึงออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ให้ผู้ใช้บริการ
สามารถจองสนามผ่านทางเว็บไซด์และสมัครเรียนแบดมินตัน
ผ่านเว็บไซด์ได้ และผู้ดูแลระบบสามารถจัดการชำระเงินในการ
ใช้สนามและการสมัครเรียนได้ รวมถึงระบบจัดการการแข่งขัน
แบดมินตัน โดยผู้สมัครสามารถสมัครและดูผลการแข่งขันผ่าน
ทางเว็บไซด์ ซึ่งระบบจับคู่ทีมแข่งขันโดยอัตโนมัติแบบสุ่ม พัฒนา
เวบ็ไซด์โดยด้วยภาษา PHP, JavaScript , HTML และ Boostrap 
โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL เป็นฐานข้อมูล  
  
คำสำคัญ: จอง, แข่งขัน, แบดมินตัน, คอร์ส, เว็บไซด์  
 

ABSTRACT 
Chiang Rai Rajabhat University has provided a 
badminton court for students and general personnel. 
Currently, there is no information system to reserve 
courts, register badminton course and organize 
badminton competitions. The author therefore designs 
and develops websites for users to reserve courts via 
the website and apply for badminton classes through 
the website. And administrators can manage payment 
for field use and enrollment. Including the badminton 

competition management system Which the applicant 
can apply and view the competition results via the 
website. In which the team will automatically match 
randomly. To develop the website use PHP, JavaScript, 
HTML and Boostrap which use MySQL to be a database. 
 
Keywords: reserve, match, badminton, course, 
website 
 

1. บทนำ 
กีฬาเป็นกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อ
ผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต รวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือ
ทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมี
จุดมุ ่งหมายเพื ่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน 
ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็น
กิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน กีฬาหลาย
ประเภทได้มีการจัดการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย ระดับเขต 
ระดับประเทศ และระดับโลก เช่น กีฬาแบดมินตัน (badminton) 
เป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่ใช้ไม้ตีลูก ลูกสำหรับใช้ตีนั้น เรียกว่า ลูกขน
ไก่ เพราะสมัยก่อนกีฬานี้ใช้ขนของไก่มาติดกับลูกบอลทรงกลม
ขนาดเล็ก ปัจจุบันลูกขนไก่ผลิตจากขนเป็ดที่คัดแล้ว ลูกบอลทรง
กลมขนาดเล็กที ่ทำเป็นหัวลูกขนไก่ทำด้วยไม้คอร์ก ก ีฬา
แบดมินตันจะแบ่งผู ้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย และแบ่งการเล่น
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว แบ่งผู้เล่นออกเป็นฝ่ายละ 
1 คน ประเภททีม แบ่งผู้เล่นออกเป็นฝ่ายละ 2 คน 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ในปัจจุบันนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้หันมาดูแล
สุขภาพตัวเองมากขึ ้น โดยการออกกำลังกายกีฬาประเภท
แบดมินตัน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสนามแบดมินตันใน
ร่มรองรับนักกีฬา 3 สนามหลัก มีกลุ่มนักกีฬาหลากหลาย ท้ัง
น ั กก ีฬามหาว ิทยาล ั ย  น ั กศ ึ กษาท ั ่ ว ไป  อาจารย ์  และ
บุคคลภายนอก มาใช้สนามแบดมินตันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย การจับทีมของกลุ่มนักกีฬาแบดมินตันในมหาวิทยาลัย
ราชภ ัฏเช ียงราย น ักศ ึกษาพบว ่าน ักก ีฬาท ี ่มาใช ้สนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ใช้การแบ่งทีมเล่นโดยการใช้
ปากกากับกระดาษในการแบ่งทีม และมีความล้าช้าในการจัดการ
แข่งขัน 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สนามแบดมินตัน 
2. เพื่อพัฒนาระบบจัดการแข่งขัน การจองสนามและจัดการ

เรียนการสอนแบดมินตัน 
 

3. ขอบเขตโครงงาน 
1. จัดการข้อมูลหลัก 

1.1. ข้อมูลผู้สอน 
1.2. ข้อมูลคอร์ส 
1.3. ข้อมูลจัดการแข่งขัน 

2. ลงทะเบียนเรียนแบดมินตัน 
2.1. ลงทะเบียน 
2.2. ชำระเงิน 
2.3. พิมพ์ใบเสร็จ 

3. จองสนาม 
3.1. จองสนาม 
3.2. ยกเลิกการจอง 
3.3. พิมพ์ใบเสร็จ 

4. จัดการแข่งขัน 
4.1. สมัครแข่งขัน 
4.2. จับคู่การแข่งขัน 
4.3. บันทึกกำหนดการการแข่งขัน 
4.4. บันทึกผลการแข่งขัน 
4.5. แสดงกำหนดการการแข่งขัน 
4.6. แสดงผลการแข่งชัน 

5. พิมพ์รายงาน 
5.1. พิมพ์ตารางเรียน 
5.2. พิมพ์รายงานสถานะการลงทะเบียนเรียน 
5.3. พิมพ์รายงานสรุปยอดรายได้จากคอร์สเรียน 
5.4. พิมพ์รายงานรายได้จากการจองสนามตามช่วงเวลา 
5.5. พิมพ์รายงานการจองสนามตามช่วงเวลา 
5.6. พิมพ์รายงานสถิติการใช้สนามตามช่วงเวลา 

 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

ทำให้การจองสนาม การสมัครเรียนและการจัดการการแข่งขัน
แบดมินตันมีความสะดวกมากขึ้น  
 

5. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  
การทำงานเว็บไซต์การจัดการแข่นขันแบดมินตัน (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย) มีการทำงานอยู่ 3 ส่วน คือการลงทะเบียน
เรียน จะรับข้อมูลการลงทะเบียนเมื่อมีนักศึกษามาลงทะเบียน
เพื่อเรียนจะเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล และมีการรับชำระเงินการ
ลงทะเบียนตามยอดที่ลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงิน ส่วนที่ 
2 คือ การจองสนาม รับข้อมูลผู้ลงทะเบียน เลือกวันที่จองสนาม 
เลือกสนามที ่ต ้องการจอง บันทึกเข ้าฐานข้อมูล และออก
ใบเสร็จรับเงิน ส่วนที่ 3 คือการจับคู่การแข่งขัน การจับคู่การ
แข่งขัน ตามทีมที่ลงทะเบียนการแข่งขัน โดยการจัดสุ่ม 
กีฬาแบดมินตัน  [1] 
วิธีการนับคะแนน  
1. ต้องชนะให้ได้มากที่สุดใน 3 เกม 
2. ทุกประเภทของการแข่งขัน ฝ่ายที่ได้ 21 คะแนนก่อนเป็น

ฝ่ายชนะในเกมนั้น ยกเว้นเมื่อได้ 20 คะแนนเท่ากันต้องนับ
ต่อให้มีคะแนนห่างกัน 2 คะแนน ฝ่ายใดได้คะแนนนำ 2 
คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ แต่ไม่เกิน 30 คะแนน หมายความว่า
หากการเล่นดำเนินมาจนถึง 29 คะแนนเท่ากัน  ฝ่ายใดได้ 
30 คะแนนก่อน เป็นผู้ชนะ 

3. ฝ่ายชนะเป็นฝ่ายเสิร์ฟในเกม นัดต่อไป 
4. ฝ่ายชนะการเสี่ยงสิทธิ์เป็นฝ่ายส่งลูกได้ก่อน หากฝ่ายตรง

ข้ามทำลูก "เสีย" หรือลูกไม่ได้อยู่ในการ เลือกส่งลูกก่อนจะ
ได้คะแนนนำ 1-0 และได้ส่งลูกต่อ แต่หากผู้ส่งลูกทำลูก 
"เสีย" หรือลูกไม่อยู่ในการเล่น ฝ่ายตรงข้ามจะได้คะแนน
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ตามมาทันทีเป็น 1-1 และฝ่ายตรงข้ามจะได้สิทธิ์ส่งลูกแทน  
ดำเนินเช่นนี้ต่อไปจนจบเกม 

5. ประเภทคู่ให้ส่งลูกฝ่ายละ 1 ครั้ง ตามคะแนนที่ได้  ขณะที่
เปลี ่ยนฝ่ายส่งลูก หากคะแนนเป็นจำนวนคี่ ผู ้อยู ่คอร์ด
ด้านซ้ายเป็นผู้ส่งลูก หากคะแนนเป็นจำนวนคู่ผู้อยู่คอร์ด
ด้านขวาเป็นฝ่ายส่งลูก 

SDLC [2] [3] 
SDLC เป็นตัวย่อมาจาก Systems Development Life Cycle 
วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System development Life 
Cycle : SDLC) ว ั ฎ จ ั ก ร ก า รพ ัฒน า ร ะบบ ง าน  ( System 
development Life Cycle : SDLC) หมายถ ึง  ข ั ้ นตอนหรือ
กระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการทํางาน
และจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการพัฒนาระบบ เริ่ม
จาก (1) ค้นหาปัญหา โอกาสและ(2) ศึกษาความเป็นไปได้ (3) 
วิเคราะห์ความต้องการของระบบ (4) การออกแบบระบบ (5) 
พัฒนาซอฟต์แวร์และจัดทำ (6) ทดสอบและบำรุงรักษาระบบ (7) 
ดำเนินงานและประเมินผล 
Adobe Dreamweaver [4] 
Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ 
และเหมาะสมสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มือใหม่ โดยสามารถนำ
รูปภาพหรือข้อความมาประกอบเป็นเว็บเพจ อีกท้ังยังเพิ่มลูกเล่น
ต่าง ๆ เช่น เสียง ภาพเคลื ่อนไหว วีดิโอ ซึ ่งไม่จำเป็นต้องรู้
หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML ก็สามารถสร้างเว็บไซต์
ได้ อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) หรือ ชื่อเดิม
คือ แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร์ (Macromedia Dreamweaver) 
เป ็นโปรแกรมแก้ไข HTML พัฒนาโดยบริษ ัทแมโครมี เดีย 
(ปัจจุบันควบกิจการรวมกับบริษัท อะโดบีซิสเต็มส์) ดรีมวีฟเวอร์
มีทั้งในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และไมโครซอฟท์วินโดวส์ 
ดรีมวีฟเวอร์ยังสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ 
ผ่านโปรแกรมจำลองอย่าง WINE ได้ โปรแกรม Dreamweaver  
โปรแกรม Adobe Dreamweaver ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นนี่คือ
ข้อดีอันดับต้นๆของ Dreamweaver เมื่อก่อนนั้นถ้าเราต้องการ
สร้างเว็บเพจ  จะต้องเขียนภาษา HTML ขี้นมาเพื่อให้แสดงผล
ผ่าน browser เป็นรูปภาพหรือข้อความออกมา  ซึ่งทำให้ทำงาน
ได้ช้าลง  เพราะจะต้องเขียน HTML ไปและดูการแสดงผลผ่าน 
browser ไปว่าให้ผลถูกต้องตามที่เราต้องการหรือไม่  แต่สำหรับ
ใน Dreamweaver โปรแกรมจะแสดงหน้าจอที่แสดงผลให้เรา

สามารถปร ับแต ่งหน ้าตาของเว ็บเพจของ ได ้ เลย  โดย 
Dreamweaver จะทำการเขียน slots online spielen HTML 
ให้เอง และเป็น Editor ที ่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่ง  ในกรณีที
ต้องการเขียน HTML เอง Dreamweaver ก็เป็นเครื ่องมือที่
อำนวยความสะดวกให้ได้ดีมาก  ไม่เพียงแต่การใช้การกับ HTML 
เท่านั้น Dreamweaver ก็รองรับภาษาต่างมากมายเช่น CFML, 
PHP, ASP, ASP.NET และอื่นอีกมากมาย  ช่วยให้สามารถเขียน 
Code ได้ง่ายขึ้น [4] 
Bootstrap [5] 
Bootstrap ค ื อ  Frontend Framework ท ี ่ ร วม  HTML, CSS 
และ JS เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนา Web ที ่รองรับทุก Smart 
Device หรือ เรียกว่า Responsive Web หรือ Mobile First 
Bootstrap ถู กพ ัฒนาข ึ ้ น โ ดยท ี ม ง านจาก  Twitter หรื อ 
Twitter.com ซึ่งจะเห็นว่าหน้าตาคล้ายกันมาก ซึ่งปัจจุบันทีม
พัฒนาหลัก  
AppServ [6] 
แอปเซิร์ฟ (AppServ) คือ ชุดโปรแกรมในลักษณะของWAMP 
ในการสร้างเว ็บเซ ิร ์ฟเวอร์สำเร ็จร ูปบนระบบปฏิบ ัต ิการ
ไมโครซอฟท์ เป็นการรวมโปรแกรมจำนวน 4 ตัวในการสร้างเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ Apache HTTP Server, PHP, MySQL, และ 
phpMyAdmin เวอร์ชั่นปัจจุบันได้แก่ 2.4.9 (สำหรับ PHP 4) 
และ 2.5.10 (สำหรับ PHP 5) จุดประสงค์หลักของการรวมรวบ 
Open Source Software เหล่านี้เพื่อทำให้การติดตั้งโปรแกรม
ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาให้ง่ายขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการติดตั้งที่ยุ่งยาก
และใช้เวลานาน โดยผู้ใช้งานเพียงดับเบิ้ลคลิก setup ภายใน
เวลา 1 นาที ทุกอย่างก็ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ระบบต่างๆ ก็พร้อมที่
จะทำงานได้ทันทีทั้ง Web Server, Database Server  
PHP [7] 
PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่งต่างๆจะเก็บ
อยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัย
ตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl 
เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ 
คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื ่อใช้งานในการ
สร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไข
เนื ้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั ้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่
เ ร ี ย ก ว ่ า  server-side ห ร ื อ  HTML-embedded scripting 
language เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถ
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สร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีลูกเล่นมากขึ้น 
 

6. วิธีการดำเนินโครงการ 
 6.1  ศึกษารวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีต่าง ๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

  - ภาษา PHP, JavaScript, HTML และ Bootstrap  
- ฐานข้อมูล MySQL 

6.2 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของระบบงานใหม่ 
6.2.1 เว็บการลงทะเบียนเรียนคอร์สแบดมินตัน 

- สามารถเพิ่มข้อมูล ลบ แก้ไขผู้สอนได้ 
- สามารถเพิ่มคอร์ส ลบ คอร์สได้ 
- สามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สแบดมินตันได ้
- สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ 

6.2.2 เว็บการแข่งขัน 
- สามารถเพิ่มข้อมูลการแข่งขันได้ 
- สามารถสมัครการแข่งขันผ่านเว็บไซด์ได้ 
- สามารถจับคู่การแข่งขันโดยอัตโนมัติแบบสุ่มได ้
- สามารถบันทึกกำหนดการได้ 
- สามารถบันทึกคะแนนและผลการแข่งขันได้ 
- สามารถแสดงกำหนดการและผลการแข่งขัน
ผ่านทางเว็บไซด์ได้ 

6.2.3 เว็บจองสนาม 
- สามารถจองสนามแบดมินตันผ่านเว็บไซด์ได้ 
- สามารถยกเลิกการจองได้ 
- สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ 

6.3 ออกแบบระบบ 
- เขียน Process Hierarchy Chart ของระบบงาน 
- เขียน Data Flow Diagram ของระบบงาน 
- ออกแบบการนำเข้า  การประมวลผล การแสดงผล

ข้อมูล และส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน  
- ออกแบบฐานข้อมูล 

6.4 พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบ โดยเลือกใช้ภาษา 
PHP , HTML,  JavaScript  และ Bootstrap 

6.5 ทดสอบระบบ เพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผลถูกต้องสมบูรณ์ 

6.6 จัดทำคู่มือการใช้งาน 
 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบเดิม รวบรวมความต้องการของ
เว็บไซด์แบดมินตัน โดยการออกแบบระบบ ซึ่งประกอบด้วย 
 
 

 
ภาพที่ 1 Process Hierarchy Chart เว็บไซต์สนามแบดมินตัน 

 
ภาพที่ 2 Context Diagram เว็บไซต์สนามแบดมินตัน 

 

 
ภาพที่ 3 Data Flow Diagram ของเว็บไซต์สนามแบดมินตัน 

 

ผููสอนู   ู ู ู  
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ภาพที่ 4 การออกแบบฐานข้อมูล (ER-Diagram)  

ของเว็บไซต์สนามแบดมินตัน 

 
7. ผลการพัฒนาระบบ 

จากการพัฒนาเว็บไซต์สนามแบดมินตัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายได้ดำเนินการตามขั้นตอน ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
การจองสนาม 
 

 

 
ภาพที่ 1 หน้าจอจองสนามแบดมินตัน 

 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอยกเลิกการจองสนามแบดมินตัน 

 
 

 
ภาพที่ 3 พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

 

 
ภาพที่ 4 ใบเสร็จรับเงิน 

 

 
ภาพที่ 5 รายงานการจอง 

 

 
ภาพที่ 6 รายงานสถิติการจอง 
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การลงทะเบียนเรียนแบดมินตัน 
 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอเพิ่มคอร์ส 

 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอเพิ่มผู้สอน 

 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอบันทึกตารางเรียน 

 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอลงทะเบียนเรียน 

 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอแจ้งชำระเงิน 

 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอตรวจสอบการชำระเงิน 

 

 
ภาพที่ 13 หน้าจอยกเลิกการลงทะเบียนที่ไม่ได้ชำระเงิน 

 
การจัดการการแข่งขนัแบดมินตัน 
 

 
ภาพที่ 14 หน้าจอสร้างรายการการแข่งขัน 
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ภาพที่ 15 หน้าสมัครแข่งขัน 

 

 
ภาพที่ 16 หน้าจอการประมวลผลจับคู่การแข่งขัน 

 

 
ภาพที่ 17 หน้าจอคะแนน 

 

 
ภาพที่ 18 หน้าจอบันทึกกำหนดการแข่งขัน 

 

 
ภาพที่ 19  แสดงกำหนดการแข่งขัน 

 

 
ภาพที่ 20 แสดงผลการแข่งขัน 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มการบันทึกหารใช้สนามเพื่อจัดแข่งขันและการสอน
แบดมินตันในตารางการใช้สนามโดยอัตโนมัติ   

2. เพิ่มช่องทางการอำนวยความสะดวกโดยสามารถจองผ่าน 
แอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนได้ 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านชุดแต่งงาน 
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บทคัดย่อ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านชุดแต่งงานได้พัฒนาขึ้น
สำหรับร้านคุณเต้ เวดดิ้ง สตูดิโอ ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ 
ของร้าน ตั้งแต่การจัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการลูกค้า ข้อมูล
พนักงาน ข้อมูลสินค้า และข้อมูลการเช่า-คืน ระบบสารสนเทศ
เพื ่อการจัดการร้านชุดแต่งงานจะช่วยแก้ปัญหาระบบการ
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลลงเอกสารแบบเดิม ระบบที่จัดทำ
สามารถแก้ปัญหาการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อที่ล่าช้าได้ ทำให้
การจัดเก็บข้อมูลสะดวกและถูกต้องมากยิ ่งขึ้น และลดการ
สิ้นเปลืองเอกสารในการจัดเก็บข้อมูล  ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจ ัดการร ้านช ุดแต ่งงานออกแบบเป ็น  Information 
System ใช ้MySql ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล พัฒนาโดยใช้
ภาษา PHP, HTML, CSS และ Java Script ผลที่ได้จากการนำ
ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการร้านชุดแต่งงานไปใช้คือ
สามารถช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของร้านได้เป็น
อย่างดี ทำให้ผู้ดูแลกิจการ พนักงาน และลูกค้าได้รับความ
สะดวกในการทำงานและการใช้บริการ และการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านประสิทธิภาพการ
ใช้งานระบบ 2) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบ 
 และ 3) ด้านความสามารถในการทำงานได้ตามฟังก์ชันงาน
ของระบบ สำหรับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์ผู้มีความชำนาญ
การณ์จำนวน 2 ท่าน มีผลการประเมินทั้ง 3 ด้านอยู่ที่ระดับ

มาก (𝑥̅ = 4) และสำหรับผู ้ใช้งานซึ ่งเป็นนักศึกษาทั ่วไปใน

มหาวิทยาลัยจำนวน 5 ท่าน มีผลการประเมินทั้ง 3 ด้านอยู่ที่

ระดับมาก (𝑥̅ = 4.3) 
 

คำสำคัญ – ระบบสารสนเทศ;ร้านชุดแต่งงาน; 

 
ABSTRACT 

Wedding Studio Management Information System was 
created and developed for ' KhunTae Wedding Studio  
to handle the aspects such as basic data 
management, customer data employee data, Product 
details, and catalogues for varied species. The 
Information System will help with the managerial 
problems faced when traditionally categorizing and 
recording data. The Information System can also 
record late or delayed purchase order, making the 
information management process more accurate and 
more convenient while eliminating unnecessary 
expenses which could be caused by the process. 
Wedding Studio Management Information System was 
created using MySql to help with the database 
management. The web application was further 
developed using PHP, HTML, CSS and Java Script. 
Wedding Studio Management Information System will 
greatly benefits the information management process 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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for the shop and assists the owner, staff, and 
customers in service and trading. 
 
Keyword – Management Information System; 
Wedding Studio 
 

1.บทนำ 
  กิจการร้านคุณเต้ เวดดิ้ง สตูดิโอ ตั้งอยู่ที่ 60/2  ถนนหน้า
เมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 
เป็นกิจการร้านค้าที่บริการเกี่ยวกับงานแต่งงาน โดยมีการให้
เช่าชุดเช่าเครื่องประดับและเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานแต่งงานและจัดการบรรยากาศในงานแต่งงานตามรายการ
ที่ลูกค้าต้องการ ทางร้านจะมีการควบคุมกิจการโดยเจ้าของ
กิจการเป็นหลัก กิจการได้มีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่นการเช่า
สินค้ และหลักฐานทางการเช่าที่สำคัญ ๆ ไว้อย่างครบถ้วน ซึ่ง
กิจการร้านคุณเต้เวดดิ้งสตูดิโอนี ้จะนำข้อมูลทั้งหมดที่มีมา
รวบรวมและสรุปผลลงในกระดาษ หรือบางครั้งอาจเป็นการ
จดจำเอาเอง ซึ ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั ้ง  เกิดการ
บกพร่องในการบริการ และเกิดความล่าช้าในการทำงาน  

ดังนั้นร้านคุณเต้ เวดดิ้ง สตูดิโอ จึงมีความต้องการนำ
ระบบสารสนเทศการจัดการร้านชุดแต่งงาน เพื่อให้มีการเก็บ
ข้อมูลอย่างมีระบบระเบียบ มีความเรียบร้อย เก็บข้อมูลทุก
อย่างให้ครบถ้วน และมีการจัดการข้อมูลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เพ ื ่อเป ็นการอำนวยความสะดวกต ่อการใช ้งานและลด
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น มารองรับการทำงานโดยหวังให้ระบบ
สามารถดำเนินการจัดการ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการเช่า -คืน
สินค้า เพื่อให้ร้านมีความเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยมากขึ้น 

 
2.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 การแต่งงาน  
การแต่งงาน หรือมงคลสมรส คือการที่ชาย-หญิงที่มีความรัก
ต่อกัน ทำความรู้จักกันโดยศึกษานิสัยใจคอกันจนเข้าอกเข้าใจ
กันดีและไว้เนื้อเชื่อใจกัน พอจะฝากชีวิตไว้ซึ ่งกันและกัน มี
ความรักจนความรักสุกงอม และพร้อมที ่จะดำเนินใช้ชีวิต

ร่วมกัน เป็นครอบครัวหรือเป็น “สามีภรรยา” กันและได้ทำพิธี
แต่งงานกันโดยเชิญแขกมาเป็นสักขีพยานรับรู้กันว่า ชายหญิงคู่
กันได้เป็นผัวเมียหรือสามีภรรยากันแล้ว การแต่งงานจะมีผล
สมบูรณ์ก็ต่อเมื ่อชายหญิงคู ่นั ้นได้จดทะเบียนสมรสกันต่อ
เจ้าหน้าที่ทางอำเภอและจะได้รับใบสมรส 2 ใบ ชีวิตสมรส ถือ
ว่าเป็นชีวิตเดียวกัน สามีภรรยาเสมือนเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
ชีวิตสมรส ประดุจล้ินกับฟัน คืออาจจะมีการกระทบกระทั่งกัน
เป็นธรรมดา หลักธรรมะสำหรับยึดเป็นข้อยึดเหนี่ยวสำหรับ
ชีวิตสมรส คือ หลักฆราวาสธรรม คือ ซื่อสัตย์ต่อกัน รู้จักข่มใจ
ไว้เอาใจเขามาใส่ใจเรามีความอดทนอดกลั ้นและประการ
สำคัญคือมีการเสียสละและให้อภัยกันได้ 
2.2 ชุดแต่งงาน 
ตามวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ประเทศ และชนชั้นทาง
สังคม พิธีการแต่งงานส่วนใหญ่ต้องมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของ
แทนใจกันระหว่างคู่สมรส มักจะนิยมใช้แหวนเป็นตัวแทนของ
ความรัก สิ่งที่สำคัญคู่แต่งงานมักสวมชุดแต่งงาน ตามประเพณี
ของประเทศนั ้น ๆ ในตอนเช้า และมักตามด้วยงานเลี ้ยง
แต่งงานในชุดแต่งงานสีขาว สีขาวแบบสากลนั้น ที่นิยมใส่ใน
งานเลี้ยงเชื่อกันว่าได้รับความนิยมมาเป็นเวลา จนกลายเป็น
ประเพณีนิยมสากล 
2.3ระบบสารสนเทศ (Information system) 
ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง
ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์  ระบบเครือข่าย  ฐานข้อมูล  ผู้พัฒนา
ระบบ ผู้ใชร้ะบบ  พนักงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในสาขา  
ทุกองค์ประกอบนี้ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนด  รวบรวม จัดเก็บ
ข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล เพื ่อสร้างสารสนเทศเพื ่อช่วย
สนับสนุนการทำงาน การตัดสินใจ  การวางแผน  การบริหาร 
การควบคุม  การวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานของ
องค์กร 
2.4 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
ฉัตรทิพย์ สง่า และ ฆัมภิชา ตันติสันติสม (2560 : บทคัดย่อ) 
ด้วยปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจร้านเช่าชุดและ
เครื่องประดับ พร้อมด้วยความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย 
เม ื ่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์พบว่าควรพัฒนาระบบ
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สารสนเทศออนไลน์การเช่าชุดและเครื่องประดับขึ้นมา ซึ่ง
พ ัฒนาตามหล ักการของวงจรพ ัฒนาระบบ ( System 
Development Life Cycle: SDLC)โดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับ
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL จากผลการวิจัยพบว่าระบบ
สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามความ
ต้องการของล ูกค้าและเจ ้าของร้าน อีกทั ้งการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ 4ด้าน คือ 1) ด้านการทำงานตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 2) ด้านการทำงานได้ตามหน้าที่ 
และ 3) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั ้น ระบบ
สามารถตอบสนองความต้องการในแต่ละด้านได้อย่างครบถ้วน 
สำหรับ 4) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.5) 
 

3.ขั้นตอนละวิธีดำเนินงาน 
เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ จากนั้นทำการวิเคราะห์การทำงานของ
ระบบ และออกแบบระบบ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการทำงาน
ของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน และทราบถึงโครงสร้างของ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านคุณเต้ เวดดิ้ง 
สตูดิโอ เพื ่อให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.1วิเคราะห์ระบบงานเดิม  

ภาพที่ 1.แสดงการวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
จากระบบงานเดิม ลูกค้าจะมาที่หน้าร้านดูสินค้าและทางร้าน
จะมีการจดบันทึก ในกรณีที ่เป็นชุดอย่างเดียว ลูกค้าจะ
สามารถมารับสินค้าเองได้เลยแต่ถ้าเป็นการเช่าในส่วนของ

แพคเกจที่จะมีพวกอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบ ทางร้าน
จะบริการส่งให้ 
3.2 ปัญหาระบบงานเดิม  
1. การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารทำให้ยากต่อตรวจสอบ
ข้อมูลการส่ังซื้อ  
2. การจัดเก็บข้อมูลด้วยรูปแบบเอกสารทำให้เสี่ยงต่อการสูญ
หายได้ 
3. การจัดเก็บข้อมูลด้วยรูปแบบเอกสารทำให้เกิดความล่าช้าใน
การให้บริการลูกค้า 
3.3 การออกแบบระบบใหม่  
จากข้อมูลที ่ได้มาในขั ้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้าน 
ชุดแต่งงาน ได ้ม ีความต้องการที ่จะนำระบบเข้ามาช่วย
แก้ป ัญหาที ่ เก ิดข ึ ้น จ ึงเก ิดแนวทางในการพ ัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื ่อลดปัญหาในระบบงานเดิม ขั ้นตอนในการ
ออกแบบระบบสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  
1.ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ 
1.1 ผู้บริหาร เรียกดูรายงานสำหรับผู้บริหารได้  
1.2 ผู้ดูแลระบบ กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานของผู้ใช้งานระบบได้ 
จัดการข้อมูลพนักงาน  
1.3 พนักงาน จัดการข้อมูลคำนำหน้าชื่อ จัดการข้อมูลประเภท
สินค้า จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูล
การเช่า จัดการคืนสินค้า จัดการข้อมูลการจัดการสินค้าบริการ 
จัดการข้อมูลการจัดส่งสินค้า  
1.4 บุคคลท่ัวไป ดูข้อมูลสินค้าทางหน้าเว็บไซต์ได้ 
2.ส่วนของการวิเคราะห์ระบบ  
2.1 Data Flow Diagram เพื่อใช้ในการแสดงทิศทางการไหล
ของข้อมูล  
2 .2  Process Specification เพื่ ออธ ิบายถ ึ งล ักษณะการ
ประมวลผลข้อมูลว่าทำงาน  
อย่างไรเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วจะส่งข้อมูลที่ได้ไปที่ใดต่อไป  
2 . 3  Data Element เป ็ นการอธ ิ บายรายละ เอ ี ยดและ
ความหมายของแต่ละข้อมูล  
2.4 Data Store อธิบายถึงส่วนการจัดการบันทึกข้อมูล  
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3.3 ส่วนของการออกแบบระบบ  
3.1 ER Diagram  
3.2 Table Layout  
3.3 Input / Output Design 

 
ภาพที ่2.แสดงภาพ DFD Level 0 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการร้านคุณเต้เวดดิ้งสตูดิโอ 

 
ภาพที ่3.แสดงแผนภาพ E-R Diagram ของระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการร้านคุณเต้เวดดิ้งสตูดิโอ 
ตารางที่ 1.แบบการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ร้านชุดแต่งงาน 

 
 

4.ผลการดำเนินงาน 
4.1รายละเอียดการทำงานของโปรแกรม 
 ผลการดำเนินงานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ร้านคุณเต้เวดดิ้งสตูดิโอ มีดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่างหน้าสิทธิ์ของพนักงาน 
ส่วนของหน้าจอการเข้าใช้งานระบบ 

 
ภาพที่ 4.แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานระบบ 

ตัวอย่างหน้าจอในส่วนของการจัดการข้อมูลพื้นฐาน 
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ภาพที่ 5.แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลคำนำหน้าชื่อ 

 
ภาพที่ 6.แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลเช่าสินค้า 

 
ภาพที่ 7.แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลเช่าสินค้า 

 
ภาพที่ 8.แสดงหน้าจอลบข้อมูลเช่าสินค้า 

 
ภาพที่ 9.แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้า 

ตัวอย่างหน้าจอในส่วนการทำงานในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ 

 
ภาพที่ 10. แสดงหน้าจอเการจัดการข้อมูลลูกค้า 

 
ภาพที่ 11. แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลสินค้า 

 
ตัวอย่างหน้าจอในการทำงานของผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพที่ 12. แสดงหน้าจอการจัดการข้อมลูพนักงาน 

 
ภาพที่ 13. แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลพนักงาน 
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ภาพที่ 14. แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงาน 

 
ภาพที่ 15. แสดงหน้าจอลบข้อมูลพนักงาน 

 
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

ตารางที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 

 
ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบจากผู้เช่ียวชาญ
ผลคือระดับประสิทธิภาพจากการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก 
ตารางที่ 3 การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบ 

 
ผลการประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 
ผลคือระดับประสิทธิภาพจากการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 4 การประเมินด้านความสามารถในการทำงานได้ตาม
ฟังก์ชันงานของระบบ 

 
ผลการประเมินด้านความสามารถในการทำงานได้ตามฟังก์ชัน
งานของระบบจากผู้เช่ียวชาญ 
ผลคือระดับประสิทธิภาพจากการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินจากผู้ใช้งาน 

ตารางที่ 5 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจากผู้ท่ีใช้งาน
ผลคือระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ตารางที่ 6 การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบ 

 
ผลการประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบจากผู้ท่ีใช้งาน 
ผลคือระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ตารางที่ 7 การประเมินด้านความสามารถในการทำงานได้ตาม
ฟังก์ชันงานของระบบ 
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ผลการประเมินด้านความสามารถในการทำงานได้ตามฟังก์ชัน
งานของระบบจากผู้ใช้งาน 
ผลคือระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 
5.สรุปผลการดำเนินงาน 

 ผลการดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ร้านคุณเต้ เวดดิ้ง สตูดิโอ พบว่าผู้ใช้งานสามารถดำเนินงานได้
อย่างสะดวกและประหยัดเวลาในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น 
จากการทดสอบการปฏิบัติงานของโปรแกรมพบว่า ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการร้านคุณเต้ เวดดิ้ง สตูดิโอ สามารถ
ดำเนินการปฏิบัติงานให้กับทางร้านคุณเต้ เวดดิ้ง สตูดิโอ ได้
จริง และช่วยให้การดำเนินงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบร้านมีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
  ผลการประเม ินความพึงพอใจในการใช ้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการร้านชุดแต่งงาน จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
โดยแบ่งตามระดับความพึงพอใจเป็น 1คือระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด 2คือระดับความพึงพอใจน้อย 3คือระดับความพึง
พอใจปานกลาง 4คือระดับความพึงพอใจมากและ 5คือระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้
งานระบบผลคือ ระบบประสิทธิภาพจากการใช้งานระบบอยู่ใน

ระดับมาก (𝑥̅ = 4.2) ผลการประเมินด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ระบบผลคือ ระบบความพึงพอใจจากการใช้

งานอยู่ในระบบระดับมาก(𝑥̅ = 4.125) และด้านการประเมิน
ความสามารถในการทำงานได้ตามฟังก์ชันผลคือ ระบบความ

พึงพอใจจากการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก(𝑥̅ = 4.4) 
 ผลการประเม ินความพึงพอใจในการใช ้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการร้านชุดแต่งงาน จากกลุ่มผู้ใช้งาน
ทั่วไปโดยแบ่งการระดับความพึงพอใจเป็น 1คือระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุด 2คือระดับความพึงพอใจน้อย 3คือระดับความ

พึงพอใจปานกลาง 4คือระดับความพึงพอใจมาก และ 5คือ
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด การประเมินด้านการใช้งาน
ระบบผลคือ ระบบความพึงพอใจจากการใช้งานระบบอยู่ใน

ระดับมาก(𝑥̅ = 4) ผลการประเมินด้านการรักษาความปลอดภัย
ของผู้ใช้ระบบผลคือ ระบบความพึงพอใจจากการใช้งานระบบ

อย ู ่ ใ น ระด ั บมากท ี ่ ส ุ ด (𝑥̅ = 4.5) และผลการประ เมิน
ความสามารถในการทำงานได้ตามฟังก์ชันผลคือ ระบบความ

พึงพอใจจากการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก(𝑥̅ = 4.4) 
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บทคัดย่อ 

เว็บแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อนใน
อาหารน้ี พัฒนาข้ึนเพ่ือใช้กับการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนในอาหารส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
ในปัจจุบันที่มักจะประสบปัญหาในการจัดการการตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนในอาหาร  โดยจะน าข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อน
ในอาหารทั้งหมดที่มีมารวบรวมและสรุปผลลงในกระดาษ ซึ่งท า
ให้เกิดความล่าช้าในการท างาน การค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ไม่
สะดวกและอาจท าให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งเว็บแอป
พลิเคชันจะช่วยแก้ปัญหาที่มีในระบบเดิม โดยท าการวิเคราะห์
ระบบงานใหม่ และช่วยการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล เพ่ือ
เพ่ิมความสะดวกในการค้นหา และแก้ไขข้อมูลที่เร็ว ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันการจัดการ
ข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารจากผู้เชี่ยวชาญผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี 

 
ค ำส ำคญั: สารปนเปื้อน, เว็บแอปพลิเคชัน 
 

ABSTRACT 
Web Application for Food Contamination Inspection 
Management was developed to assist Food 
Contamination Inspection Management for Prachinburi 
Provincial Public Health Office. As the original system 
that is currently used faces difficulties at handling data 
for food contamination inspection management by 
using all food contaminant inspection data will be 
recorded, compiled and summarized data on paper. 
Which causes delays in work, not easy to search 
information and may cause data to be incorrect. This 
Project Will help solve problems that exist in the old 

system by analyzing the new system and storing data 
into the database. To increase search convenience and 
Edit data faster. To increase the efficiency of the 
system. The results of evaluating the effectiveness of 
Web Application for Food Contamination Inspection 
Management from the experts were initially 
preliminary, the results were very good and the results 
of user satisfaction were evaluated. To a good level 
 
Keyword: Contaminant, Web Application 

 
1. บทน า 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ต้ังอยู่เลขที่ 104 หมู่ 8 
ต าบลรอบเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 
25000 ปัจจุบันส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีมีการ
ให้บริการทางด้านสาธารณสุขการควบคุมโรคติดต่อ ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ทันตสาธารณสุข นิติการ และการบริหารทรัพยากรบุคคล [1] 
ทางเจ้าหน้าที่ ด้านกลุ่มง านคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสั ช
สาธารณสุขมักจะประสบปัญหาในการจัดการ ข้อมูลการ
ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยจะน าข้อมูลการตรวจสอบ
สารปนเปื้อนในอาหารทั้งหมดที่มีมารวบรวมและสรุปผลลงใน
กระดาษ ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน การค้นหาข้อมูล
ต่างๆ ได้ไม่สะดวกและอาจท าให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาดได้  
ดังน้ันส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีจึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาระบบส าหรับการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อน
ในอาหารโดยจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลการ
ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารส าหรับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเว็บแอปพลิเคชัน
การจัดการข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารน้ี ได้มีการ
จัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่, จัดการข้อมูลชุดทดสอบ, จัดการข้อมูล

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ตัวอย่างอาหาร, จัดการข้อมูลผลการตรวจสอบและสรุปรายงาน
ผลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้  
เป็นต้น ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีเป็นอย่าง
มากและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีสามารถน า
รายงานผลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารมาวิเคราะห์เพ่ือ
แก้ไขปัญหาทางด้านสารปนเปื้อนในอาหารในอนาคตได้ 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 

2.1  ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
      2.1.1  สารปนเปื้อนในอาหาร 
               สารปนเปื้อนในอาหาร (Contaminants) หมายถึง 
สารที่ปนเปื้อนมากับอาหารโดยซึ่งอาจมาจากกระบวนการผลิต 
ทั้งในกรรมวิธีการผลิต ซึ่ง เว็บแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลการ
ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารน้ี ได้มีการจัดการข้อมูลชุด
ทดสอบสารที่ใช้ในการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารและใช้การ
บันทึกผลการตรวจสอบ โดยมีทั้งหมด 5ชุดทดสอบ ได้แก่ 
1.) บอแรกซ์ (Borax) เป็นสารเคมีสังเคราะห์  ลักษณะเป็นผงสี
ขาว ไม่มีกลิ่น อาหารที่มักมีการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์ส่วนจะ
เป็นอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น และผลไม้ดองเป็นต้น ซึ่ง
จะใช้ชุดทดสอบบอแรกซ์ในการตรวจสอบ 
2.) สารกันราหรือกรดซาลิซิลิค (Salicylic acid) เป็นกรดอินทรีย์
ชนิดหน่ึง ที่ใช้เป็นวัสดุในการท าเครื่องส าอาง และการผลิตยา
บางชนิด มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มักมีการน าสารชนิดน้ีใส่ในน้ า
ดองผักผลไม้เพ่ือให้ดูใสเหมือนใหม่อยู่เสมอ ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
มนุษย์ และเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร ซึงจะใช้ชุดทดสอบกรดซา
ลิซิลิคในอาหาร (สารกันรา) ในการตรวจสอบ 
3.) สารฟอกขาว (Sodium hydrosulfite) เป็นสารเคมีที่มี
คุณสมบัติในการยับย้ังการเปลี่ยนสีของอาหารไม่ให้เป็นสีน้ าตาล
ใช้ในการฟอกแหวนท าให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ มักมีการใช้สาร
ฟอกขาวใน ถ่ัวงอก หน่อไม้ ขิงซอย ขนมจีน น้ าตาลทรายหรือ
สินค้าอาหารอื่นๆ ที่มีสีขาว ซึงจะใช้ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัล
ไฟต์ (สารฟอกขาว) ในการตรวจสอบ  
4.) ฟอร์มาลิน (Formalin) หรือสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ 
(Formaldehyde)  คนทั่วไปรู้จักกันว่าเป็นสารที่ใช้ส าหรับดอง
ศพเพ่ือไม่ให้ศพเน่าเปื่อย ใช้ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อรา และท าความ
สะอาดห้องคนป่วย มักมีการน ามาใช้กับอาหารที่เน่าเสียได้ง่าย 
เช่น อาหารทะเลสด เครื่องในสัตว์ เน้ือสัตว์ ผักสดชนิดต่างๆ เป็น
ต้น ซึงจะใช้ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร ในการตรวจสอบ 
5.) ยาฆ่าแมลง เป็นสารเคมีที่มีพิษและใช้เพ่ือป้องกันศัตรูพืชซึ่ง
ทางสาธารณสุขฯ ได้อนุญาตให้ใช้ได้แค่บางชนิดและต้องรอให้
พิษหมดก่อนแล้วค่อยเก็บเก่ียวผลผลิต อาหารที่มักตรวจพบว่ามี
สารพิษตกค้างพวกยาฆ่าแมลงได้แก่ ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ 
อาหารตากแห้งบางชนิด เป็นต้น เมื่อรับประทานเข้าไปสารพิษ

เหล่าน้ีจะสะสมในร่างกายนานเข้าก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังเป็น
อันตรายต่อระบบสมองและประสาท ซึงจะใช้ชุดทดสอบยาฆ่า
แมลงในพืชผักผลไม้ MJPK (กลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต)  ในการ
ตรวจสอบ [2] 
      2.1.2  เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 

ทางผู้จัดท าได้จัดท าในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน 
(web application) เพ่ือให้สะดวกต่อผู้ใช้งานและง่ายต่อการ
จัดเก็บ ข้อมูลและค้นหาข้อมูล ต่างๆ โดยมี เครื่ องมือทาง
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ ภาษาPHP และ
เครื่องมือในการจัดเก็บฐานข้อมูลคือ PhpMyadmin   
 

3. หลักการออกแบบและพฒันาระบบ 
ข้ันตอนและวิธีการในการด าเนินงานจัดท าเว็บแอปพลิเคชันการ
จัดการข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร เพ่ือศึกษา
วิธีการวิเคราะห์และการออกแบบระบบในแต่ละข้ันตอน ซึ่งจะ
ท าให้เข้าใจระบบที่พัฒนาย่ิงข้ึน และท าให้ทราบถึงโครงสร้าง
และข้ันตอนกระบวนการท างานของระบบเว็บแอปพลิเคชันการ
จัดการข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารโดยมีการ
ออกแบบและพัฒนาระบบดังน้ี  
 
3.1  วิเคราะห์ระบบงานเดิม 

 
ภาพท่ี 1 แสดงแผนภาพการท างานของระบบงานเดิม 

  
 เจ้าหน้าที่ ได้น าข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อนใน
อาหารมาเก็บรวบรวมและบันทึกผลข้อมูลโดยใช้กระดาษ และดู
รายงานในกระดาษ ซึ่งมีโอกาสที่เอกสารจะสูญหาย ยากต่อการ
สืบค้นซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน และอาจท าให้ข้อมูล
เกิดความผิดพลาดได้  
3.2  วิเคราะห์ระบบงานใหม่ที่จะพัฒนา 
 หลังจากท่ีได้วิเคราะห์ระบบงานเดิมและทราบปัญหาของ
งานเดิมแล้วจึงได้ออกแบบระบบงานใหม่โดยมีข้ันตอนการ
ท างานดังต่อไปน้ี ในส่วนแรกของระบบคือการจัดท าแผนงานโดย
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกไปท าการตรวจสอบสารปนเปื้อนตาม
ร้านค้าต่างๆน้ันต้องท าการบันทึกแผนงานลงในระบบก่อน และ
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หลังจากที่ เจ้าหน้าที่ ได้ออกไปตรวจสอบสารปนเปื้อนตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ในระบบแล้วน้ันก็น าผลการตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนในอาหารมาบันทึกผลลงระบบเพ่ือรวบรวมผลการ
ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารแล้วน าไปวิเคราะห์ สรุปผล
ออกมาเป็นรายงานในรูปแบบของกราฟ 
ผู้ที่มีสิทธิการใช้งานในระบบ  
3.2.1  ผู้บริหาร ดูรายงานสรุปแบบต่าง ๆ ดูกราฟรายงานสรุปผล
การตรวจแบบต่างๆได้ 
3.2.2  ผู้ดูแลระบบ  สามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน และก าหนด
สิทธ์ิผู้ใช้งาน 
3.2.3  เจ้าหน้าที่ จัดการข้อมูลร้านค้า จัดการข้อมูลชุดทดสอบ 
จัดการข้อมูลตัวอย่างอาหาร จัดการข้อมูลแหล่งที่มา จัดการ
ข้อมูลการก าหนดแผนงาน จัดการข้อมูลบันทึกผลการตรวจสอบ
สารปนเปื้อนในอาหาร ดูรายงานสรุปแบบต่าง ๆ ดูกราฟรายงาน
สรุปผลการตรวจแบบต่างๆได้ 

ในการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานเว็บแอปพลิเค
ชันการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารจาก
ผู้เชี่ยวชาญและผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานทั่วไป
โดยมีหัวข้อการประเมินผลดังน้ี 

1. การประเมินความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
2. การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลในระบบ 
3. การประเมินด้านความสามารถในการท างานได้

ตามฟังก์ชั่นงานของระบบ 
โดยแบ่งระดับการให้ผลการประเมินเป็น 5 ระดับดังน้ี 5 คือ 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4 ความพึงพอใจมาก 3 ความพึง
พอใจปานกลาง 2 ความพึงพอใจน้อย 1 ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
3.3  ส่วนของการวิเคราะห์ระบบ 
      3.3.1  Data Flow Diagram เพ่ือใช้ในการแสดงทิศทางการ

ไหลของข้อมูล 
      3.3.2  Data Store อธิบายถึงการจัดการบันทึกข้อมูล 
      3.3.3  Process Specification เพ่ืออธิบายถึงลักษณะการ

ประมวลผลของข้อมูล ว่ า ท างานอย่างไร เมื่อ
ประมวลผลเสร็จแล้วจะส่งข้อมูลที่ได้ไปที่ใดต่อไป 

      3.3.4  Data Element เป็นการอธิบายรายละเอียดและ
ความหมายของแต่ละข้อมูล 

3.4  ส่วนของการออกแบบระบบ 
      3.4.1  Entity Relationship Diagram 
      3.4.2  Table Layout 
      3.4.3  Table Lists 
      3.4.4  Screen Layout 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดง Data Flow Diagram Level 0  
เว็บแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดง E-R Diagram  
เว็บแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 

 
4. ผลการด าเนินการ 

4.1  รายละเอียดการท างานของโปรแกรม 
      ผลการด าเนินงานส่วนการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันการ
จัดการข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร  ตัวอย่าง
หน้าจอสิทธ์ิการใช้งานมดัีงน้ี 
      ส่วนหน้าจอแสดงการท างานของผู้ดูแลระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานของระบบ 
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ภาพท่ี 5  แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลค าน าหน้าชื่อ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน 
 

ส่วนหน้าจอแสดงการท างานของเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลชุดทดสอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลร้านค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลตัวอย่างอาหาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 11 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลแหล่งที่มาตัวอย่างอาหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 แสดงหน้าจอการจัดการแผนงาน 
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ภาพท่ี 13 แสดงหน้าจอเพิ่มแผนงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 แสดงหน้าจอแก้ไขแผนงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 แสดงหน้าจอลบแผนงาน 
 

จากผลการประเมินที่ได้ท าการประเมินประสิทธิภาพ
การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนในอาหารจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมีดังน้ี  

 
ตารางท่ี 1 การประเมินความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

 
 

 

ตารางท่ี 2 การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 

 

ตารางท่ี 3 การประเมินด้านความสามารถในการท างานได้ตามฟังก์ชั่นงาน
ของระบบ 

 
 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานทั่วไปมีดังน้ี 
ตารางท่ี 4 การประเมินความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

 
 

ตารางท่ี 5 การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ

 
 

ตารางท่ี 6 การประเมินด้านความสามารถในการท างานได้ตามฟังก์ชั่นงาน
ของระบบ 

 

  
 
 
 
   

  

  

  

  

  

1228



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินประสิทธิภาพในการท างานของเว็บแอปพลิเคชัน
การจัดการข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 2 คน เป็นเพศชาย 1 คน เพศหญิง 1 คน 
การประเมินความง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับความพึง
พอใจที่มากที่สุด ด้านการประเมินด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้าน
ประเมินด้านความสามารถในการท างานได้ตามฟังก์ชั่นงานของ
ระบบอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานงานแอป
พลิเคชันการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
จากกลุ่มผู้ใช้งานในเบื้องต้นจ านวน 5 คน เป็นเพศชายจ านวน 1 
คน เป็นเพศหญิงจ านวน 4 คน ผลการประเมินความง่ายต่อการ
ใช้งานระบบอยู่ในระดับความพึงพอใจที่มาก ด้านการประเมิน
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ด้านการประเมินด้านความสามารถใน
การท างานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบอยู่ในระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด 

ผลจากการด าเนินงานเว็บแอปพลิเคชันการจัดการ
ข้อมูลการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าการด าเนินงานในการบันทึก
ผลและออกรายงานการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารมีความ
สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน การเพ่ิม การแก้ไขข้อมูล สามารถท า
ได้สะดวก งานมีระเบียบมากข้ึน และประหยัดเวลามากข้ึนด้วย 
ระบบดังกล่าวน้ีจะช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความ
สะดวกและมีความถูก ต้องแม่นย า  ลดการล่าช้าและ ลด
ข้อผิดพลาดของข้อมูลได้อีกด้วย และมีการแสดงกราฟรายงาน
สรุปผลในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจ
ได้ง่ าย ย่ิง ข้ึน ในอนาคตอาจมีการ พัฒนาระบบงาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย่อ 
เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ ได้พัฒนาขึ้น
สำหรับฟาร์มสุขใจในการจัดการข้อมูลต่างๆ ของฟาร์ม ตั้งแต่การ
จัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการรับสินค้า ข้อมูลการขายสินค้า 
และการจัดการข้อมูลการจัดส่งสินค้า เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับ
การจัดการฟาร์มปศุสัตว์จะช่วยแก้ปัญหาระบบการจัดเก็บ และ
ลดการบันทึกข้อมูลลงเอกสารแบบเดิม ระบบที่จัดทำสามารถ
แก้ปัญหาการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ล่าช้าได้ทำให้การจัดเก็บข้อมูล
สะดวกถูกต้องมากยิ่งขึ้น และลดการสิ้นเปลืองของเอกสารใน
การจัดเก็บข้อมูล เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการฟาร์มปศุ
สัตว์ออกแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันใช้ MySql ช่วยในการจัดการ
ฐานข้อมูล พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP, HTML และ CSS ผลที่ได้
จากการนำเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ไป
ใช้คือสามารถช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ของฟาร์มได้
เป็นอย่างดี เพื ่อออกแบบและพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น
สำหรับการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ ลดการสิ้นเปลืองของเอกสารใน
การจัดเก็บข้อมูล เเละเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นใน การทำงาน
ให้กับเจ้าของกิจการ ทำให้ผู้ดูแลกิจการ พนักงาน และลูกค้า
ได้รับความสะดวกในการทำงานและการใช้บริการ  

ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานเว็บ
แอพพลิเคช่ันจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งาน ผลการประเมินอยู่
ในระดับความพึงพอใจมากทีสุ่ด 

 
คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน; ฟาร์มปศุสัตว์;  

ABSTRACT 
A web management application for farms developed 
for farms that are happy to manage farm data from 
basic information management, product data, product 
sales information and application delivery data 
management. For ranch management And reducing the 
saving of information to the original document.  The 
system can solve various data recording problems. The 
delay makes data storage more convenient and 
accurate. And reduce the waste of documents for data 
storage.  Web application for ranch management is 
designed as a web application using MySql to help with 
database management.  Developed using PHP, HTML 
and CSS.  The results of using a web application for 
ranch management can help manage data. Of the farm 
as well to design and develop a web application system 
for ranch management, reducing the waste of 
documents for data storage And increase the 
convenience of working for business owners, helping 
businessmen, employees and customers to be 
comfortable working and using services. 
The result of satisfaction evaluation from using web 
application from expert groups and users.  The 
evaluation results are at the highest level of 
satisfaction. 
 
Keyword: Web application; Farm Management; 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  

เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ 
Web Applications for Livestock Farm Management 

 

*กรรณิการ์ สกจิขวา1, อนธุิดา ฉุนฉิม1 และ พาฝัน ดวงไพศาล2 

 
1คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

Emails: 5906021633019@fitm.kmutnb.ac.th1, 5906021623013@fitm.kmutnb.ac.th2 และ pafan.d@fitm.kmutnb.ac.th3 

 

 

 

 
 

 

1230

mailto:5906021623013@fitm.kmutnb.ac.th


The 8th ASEAN Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

1. บทนำ 
ฟาร์มสุขใจ ตั ้งอยู ่บ้านเลขที่ 59/1 หมู่ 14 ตำบลหนองเเซง 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160 มีพื้นที่โดยรวม 2 ไร่ 60 
ตารางวารวมพื้นที่พักอาศัย ลูกค้าหลักๆ ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม คือลูกค้าที่ซื ้อหน้าฟาร์ม และกลุ่มลูกค้าออนไลน์ โดย
ช่องทางออนไลน์ มีอยู่ 2 ช่องทางหลัก คือ Facebook Fanpage 
และ Line รายได้ต่อเดือนตั้งแต่เริ ่มทำฟาร์มในปี 2552 จนถึง
ปัจจุบัน แต่ละเดือนมีการขายปศุสัตว์โดยรวมอยู่ที ่ประมาณ 
19,000 ถึง 20,000 บาท แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนของ
การขายสุกร ส่วนที่สองคือการขายเป็ด และส่วนที่สามคือการ
ขายจิ ้งหรีด แต่เดิมทางฟาร์มจะใช้วิธีบันทึกข้อมูลลูกค้าและ
ข้อมูลสัตว์ต่างๆ ลงในสมุดบันทึกตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2561 เริ่มเปิด
การขายปศุสัตว์ที่ฟาร์มทำให้ไม่มีค่อยมีเวลาบันทึกข้อมูลลูกค้าลง
สมุดบันทัก และวิธีการเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารเพื่อบันทึก
สรุปรายการของลูกค้า เนื่องจากการสั่งซื้อนั้นมีทั้งแบบการขาย
หน้าฟาร์มและทางออนไลน์ การเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารจึง
ทำให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกข้อมูลและทำให้เกิดความ
ยุ่งยากในการตรวจสอบการส่ังซื้อแบบต่างๆ ใ น ส ่ ว น ขอ ง
การติดต่อสั ่งซื ้อออนไลน์เกิดปัญหาทางด้านการให้บริการ 
เนื่องจากมีช่องทางการติดต่อมากกว่าหนึ่งช่องทาง ทั้งการขาย
ทางหน ้ าฟ าร ์ ม  Facebook Fanpage และ  Line เพ ื ่ อ ให้
กระบวนการจัดการการซื้อขายปศุสัตว์ของฟาร์มสุขใจถูกต้อง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น[1] 
 ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการ
จัดการฟาร์มปศุส ัตว ์ เพ ื ่อช ่วยให้เก ิดความสะดวกในการ
ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและการขาย สามารถจัดเก็บข้อมูลได้
อย่างเป็นระบบมากขึ้น ลดปัญหาในด้านการให้บริการลูกค้าที่
ล่าช้า ยกเลิกการทำงานด้วยเอกสารที่ข้อมูลอาจสูญหายและลด
ความยุ่งยากให้การค้นหา 

 

2. ทฤษฏีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมลูท่ัวไปของฟาร์มสุขใจฟาร์มสุขใจ คือ ฟาร์มปศุสัตว์ที่ดำเนิน
กิจการธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 มีสัตว์
ดังนี้ สุกร เป็ด และจิ้งหรีด ที่ทำการขายกับลูกค้าโดยทางหน้า
ฟาร์มอย่างเดียว แต่ปัจจุบันมีการนำสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วย
โปรโมท และทำการสั่งซื้อผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจของฟาร์มสุข
ใจกับลูกค้ามากขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่เจ้าของกิจการ 

2.1 ลักษณะเด่นของฟาร์มสุขใจ 

ฟาร์มสุขใจมีลักษณะพิเศษ คือ การผลิต การเลี้ยง การดูแลที่ดี
และเลี้ยงระบบปิดทั้งจิ้งหรีด สุกร และเป็ด ทำให้สัตว์ของฟาร์มมี
คุณภาพทีด่ี จึงทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการของลูกค้า[1] 

สินค้าประเภทท่ี 1 จิง้หรีด 
จิ้งหรีด เป็นแมลงท่ีมีลำตัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขาคู่หลังส่วน
ต้นมีขยายใหญ่ และแข็งแรง ใช้สำหรับกระโดด ขาคู่หน้ามีขนาด
เล็กกว่าขาคู่หลังมาก ใช้สำหรับเดิน และเขี่ยอาหารมีหนวดยาว 
2 เส้น ขนาดเท่าเส้นผมคนเรา ความยาวหนวดประมาณ 3-5 
ซม. และมากกว่าลำตัว หนวดมีหน้าท่ีรับความรู้สึก และรับกลิ่น
อาหาร มีปากเป็นแบบกัดกิน ปีกขวาทับปีกซ้าย ปีกคู่หน้าปก
คลุมด้วยฟิล์บางๆ[4] 

สินค้าประเภทท่ี 2 สุกร 
หมู หรือ สุกร (ชื่อวิทยาศาสตร์: Sus scrofa domesticus) เป็น
สัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ ซึ่งมีบรรพบุรุษ คือ หมูป่า (Sus scrofa) 
สามารถจำแนกเป็นสปีชีส์ย่อยของหมูป่าหรือเป็นอีกสปีชีส์หนึ่ง
แยกต่างหาก หัวและความยาวลำตัวอยู ่ระหว่าง 0.9 ถึง 1.8 
เมตร ตัวโตเต็มวัยหนักระหว่าง 50 ถึง 350 กิโลกรัม สุกรแม้จะ
เป็นสัตว์กีบคู่ซึ่งมักกินพืชเป็นอาหาร แต่กินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็น
อาหารเหมือนกับบรรพบุรุษหมูป่า สุกรมีวิวัฒนาการกระเพาะ
อาหารใหญ่ขึ้นและลำไส้ยาวขึ้นเพราะพืชย่อยได้ยาก[6] 

สินค้าประเภทท่ี 3 เป็ด 
เป็ด เป็นสัตว์ปีกในวงศ์นกเป็ดน้ำ (Anatidae) ปากแบน ตีนแบน 
ระหว่างนิ้วมีพังผืดยึดติดกันเพื่อสะดวกในการว่ายน้ำ ตัวมีหลาย
สี เช่น น้ำตาล ขาว เขียว ชมพู ม่วง ขนาด เล็กกว่าห่าน ว่ายน้ำ
เก่ง กินปลา พืชน้ำและสัตว์เล็กๆ มีต้นตระกูลมาจากเป็ดแมล
ลาร์ด (Anas platyrhynchos) เป็ดเป็นนกน้ำที่มีขนาดเล็กกว่า
หงสแ์ละห่านในน้ำจืด[8] 
2.2 ข้อมูลทั่วไปของคลังสินค้า 
คือสถานที่สำหรับวาง จัดเก็บ พักสินค้า คลังสินค้า มีช่ือเรียกที่
ต่างกัน เช่น ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จำหน่ายสินค้า และโกดัง  
คำว่าคลังสินค้าจึงเป็นคำท่ีมีความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่า
อะไร ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่ละประเภท 
2.3 ประโยชน์ของคลังสินคา้ 
1. ทำให้ต้นทุนของสินค้าลดลง  
2. เป็นการป้องกันการขาดมือของสินค้าที่จะขาย  
3. ช่วยลดปัญหาอันจะเกิดขึน้เนื่องจากการขนส่ง  
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4. สามารถผลิตได้ในปริมาณเกินกว่าความต้องการตามฤดูกาล  
5. ช่วยให้ได้ใช้สินค้านั้นๆ ได้ทันเวลาตามต้องการ  
6. ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
7. ช่วยให้การผลิตดำเนินไปได้โดยปกติ 
2.4 การซื้อ 
การซื้อ คือการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ 
วัตถุดิบ ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของธุรกิจ  
2.4.1 กลุ่มผู้ซื้อ  
ในปัจจุบันมีผู้ซื้ออยู่หลายกลุ่ม บทความนี้กล่าวถึง 4 กลุ่ม ได้แก่  
1. ผู้บริโภคที่ซื ้อสินค้าเพื่อสนองความต้องการของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว  
2. คนกลาง เช่น ตัวแทน พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก ที่ซื้อสินค้าเพื่อไป
จำหน่ายต่อ  
3. ผู ้ประกอบการ ที ่ซื ้อวัตถุดิบไปแปรรูปให้กลายเป็นสินค้า
สำเร็จรูป  
4. หน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจซึ่งซื้อไปเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ 
2.4.2 ประเภทการซ้ือ  
มี 2 ประเภท ดังนี้  
1. การซื้อเพื่อจำหน่ายต่อ คือ การซื้อของตัวแทนจำหน่าย พ่อค้า
ส่ง พ่อค้าปลีก ซึ่งเป็นการซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาเพื ่อจำหน่าย
ต่อไปยังผู้บริโภค 
2. การซื้อเพื่อใช้หรือเปลี่ยนสภาพ คือ การซื้อของกิจการอุตสำ
หกรรมที่ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบและ
ซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาแปรสภาพให้ลายเป็นสินค้า 
2.5 การขาย 
คือ การวิเคราะห์ความต้องการ และความจำเป็นที่จะต้องซื้อ
สินค้าหรือคาดว่าจะซื้อสินค้า เพื่อนำข้อมูลความต้องการของผู้
ซื้อมาสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีมีขนาด สีสัน จำนวน ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้ำคือการสั่งซื้อสินค้าที่มีอยู่ภายใน Stock ไม่
จำเป็นต้องรอการผลิตสินค้าและไม่มีระยะเวลาที่ต้องรอรับสินค้า 
สามารถรอรับสินค้าได้ภายใน 1 – 2 วัน[5] 

 2.6 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรือที่เรียก 
ทับศัพท์ว่า เว็บแอปพลิเคชัน (อังกฤษ: web application) คือ 
โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต เว็บแอปพลิเคชัน 
เป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัปเดท และดูแล โดยไม่ 
ต้องแจกจ่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ ตัวอย่างเว็บ 
แอปพลิเคชันได้แก่ เว็บเมล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ 
ประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วิกิ เป็นต้น[7] 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พรีญา ณ นคร และวิลาวรรณ์ กิร ิม ิตร (2552 : บทคัดย่อ) 
โครงงานจะบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการซื้อ-ขายไก่ไข่ได้
จัดทำขึ ้นเพื ่อใช้อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานซึ่งก็คือ 
ฟาร์มคุณแอ๋ว ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในด้านการทำงานมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในด้านการ
เขียนโปรแกรมทางด้านฐานข้อมูล โดยนักศึกษาจะได้นำความรู้
ความสามารถทางด้านนี้ไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้า ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ การซื้อ – ขายไก่ไข่ จะประกอบไป
ด้วยฝ่ายซื้อ และฝ่ายขาย โดยแต่ละฝ่ายงานนั้นจะมีการกำหนด
สิทธิการเข้าใช้งานระบบ และทุกฝ่ายจะใช้ฐานข้อมูลอันเดยีวกัน 
จึงทำให้แต่ละฝ่ายงานนั ้นมีการเชื ่อมต่อกันแบบ Client / 
Server จึงทำให้ระบบมีความสะดวกในด้านการจัดการฐานข้อมูล 
โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การซื้อ – ขายไก่ไข่  
ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษา Visual Basic 2008 ส่วนฐานข้อมูล
ที่ใช้จัดการระบบคือ SQL Server 2008 โดยจะมีการทำงานของ
ระบบแบบ Client / Server[3] 

นารีรัตน์ สิงหาเพ็ญ และวนปรัสถ์ วานิชสรรพ์ (2561 : บทคัดย่อ) 
เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการซื้อขายไม้โฮย่าได้พัฒนาขึ้นสำหรับ
สวนสวยการ์เด้นส์ ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของสวน ตั้งแต่การ
จัดการข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลสินค้าคงคลัง และ
การจัดการชนิดพันธุ์ไม้ เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการซื้อขายไม้โฮ
ย่าจะช่วยแก้ปัญหาระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลลงเอกสาร
แบบเดิม ระบบที่จัดทำสามารถแก้ปัญหาการบันทึกข้อมูลการ
สั่งซื้อที่ล่าช้าได้ ทำให้การจัดเก็บข้อมูลสะดวกและถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น และลดการสิ้นเปลืองเอกสารในการจัดเก็บข้อมูล  เว็บ
แอพพลิเคชั ่นสำหรับการซื ้อขายไม้โฮย่าออกแบบเป็น Web 
Application ใช ้MySql ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล พัฒนาโดย
ใช้ภาษา PHP, HTML, CSS และ Java Script[2] 
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3. ขั้นตอนและวิธีการดำเนนิงาน 
ในการจัดทำแอปพลิเคชั่นเพื่อการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ ได้มีการ
วิเคราะห์การทางานของระบบ และออกแบบระบบ เพื่อให้ทราบ
ถึงลักษณะการทำงาน รวมถึงทิศทางการไหลของกระแสข้อมูล
ต่าง ๆ และโครงสร้างของฐานข้อมูล โดยสามารถดำเนินงานใน
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังขั้นตอน
การทำงานต่อไปนี้ 
3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 

 

ภาพที่ 1. แสดงภาพระบบงานเดิม 

จากการที่ได้ศึกษาระบบการทำงานของฟาร์มสุขใจ จะพบว่ามี
รูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลสินค้า ข้อมูลการรับสินค้า ข้อมูลการ
ขายสินค้า ข้อมูลการจัดส่งสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ มี
การจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร และสมุดทำให้เกิดความผิดพลาด
บ่อยครั้งและพบว่ามีความยุ่งยาก ล่าช้าในการบันทึก และการ
ค้นหาข้อมูล อีกทั้งการเก็บข้อมูลแบบเอกสารนั้นทำให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลและชำรุดได้ง่าย ดังนั้น ทางฟาร์ม
สุขใจ จึงต้องการระบบสารสนเทศ ที่ช่วยในการจัดการฟาร์มปศุ
สัตว์ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลของทางฟาร์มและกระบวนการ
ทำงานต่างๆ เกิดความสะดวกในการดำเนินงานมากขึ้น 
3.2 ปัญหาระบบงานเดิม 
1. ข้อมูลมีการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารทำให้ยากต่อการจัดการ
และค้นหาข้อมูล  
2. การจัดเก็บข้อมูลด้วยรูปแบบเอกสาร ทำให้เสี่ยงต่อการ สูญ
หายได้  
3. สินค้าในคลังบางครั้งมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
เนื่องจากมีการตรวจสอบคลังสินค้าน้อยครั้งในแต่ละเดือน 
3.3 การออกแบบระบบใหม่ 

ข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารที่ทางฟาร์มบันทึกและสอบถามการ
วิเคราะห์ถึงความต้องการในใช้งานเว็บแอปพลิเคชั ่น ซึ ่งการ
จัดการฟาร์มปศุสัตว์ มีความต้องการที่จะนำระบบสารสนเทศเข้า
มาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เกิดแนวทางการพัฒนาระบบขึ้น 
เพื่อจะให้ขั้นตอนการพัฒนาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและตรงความ
ต้องการมากที่สุด โดยขั้นตอนในการออกแบบระบบ สามารถ
แบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดผู้ที่มีสิทธิ์การใช้งานในระบบ 
แบ่งออกเป็น 4 สิทธิ์ 
1 ผู้บริหาร ดูรายงานข้อมูลการขาย 
2 ผู้ดูแลระบบ กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ จัดการข้อมูลฟาร์ม
ได้ จัดการข้อมูลพนักงานได้ 
3 พนักงาน จัดการข้อมูลตำแหน่งพนักงาน จัดการข้อมูลคำ
นำหน้าชื่อ จัดการข้อมูลหน่วยนับ จัดการข้อมูลประเภทจัดส่ง

สินค้า จัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลการ

รับสินค้า จัดการข้อมูลสินค้าพร้อมขาย จัดการข้อมูลการขาย 

จัดการข้อมูลการจัดส่งสินค้า จัดการข้อมูลการสั ่งซื ้อสินค้า 
จัดการข้อมูลการรับสินค้า จัดการข้อมูลการขายสินค้า  
4 บุคคลท่ัวไป ดูข้อมูลสินค้าทางหน้าเว็บไซต์ได้ 

ขั้นตอนที่ 2 ส่วนของการวเิคราะห์ระบบ  
1 Context Diagram (เป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้างที่ใช้บรรยาย
ภาพรวมของระบบโดยแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ หรือ
โพรเซส process ระบุแหล่งกำเนิดของข้อมูล การไหลของข้อมูล 
ปลายทางข้อมูล การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล) 
2 Data Flow Diagram (เป็นการแสดงการเคลื่อนที่ของข้อมูล
จากกระบวนการหนึ่งไปยังกระบวนการหนึ่ง หรือการไหลของ
กระแสข้อมูล) 
3 Data Store (แหล่งจัดเก็บข้อมูล) 
4 Process Specification (การอธิบายการทำงานของแต่ละ 
Process ว่ามีหลักการทำงานอย่างไร) 
5 Data Element (องค์ประกอบข้อมูล) 

ขั้นตอนที่ 3 ส่วนของการออกแบบระบบ  
1 Entity Relationship Diagram (แบบจำลองท ี ่ ใช ้อธ ิบาย
โครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของรูปภาพ 
การอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล Relationship 
ประกอบด้วย เอนทิตี้ Entity เป็นวัตถุ หรือสิ่งของที่เราสนใจใน
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ระบบงานนั้น ๆ แอททริบิว (Attribute) เป็นคุณสมบัติของวัตถุที่
เราสนใจ) 
2 Table Layout (เค้าโครงตาราง) 
3 Table Lists (รายการตาราง) 
4 Screen Layout (เค้าโครงหน้าจอ)  

 
ภาพที่ 2. แสดงภาพ DFD Level 0 เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการ

ฟาร์มปศุสัตว์ 

ภาพที่ 3. แสดงแผนภาพ E-R Diagram ของเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการ
จัดการฟาร์มปศุสัตว ์

 
ตารางแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน 

ตารางที่ 1. ด้านการประเมินความง่ายต่อการใช้งานระบบและด้านการ
ประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 

 
ตารางที่ 2. ด้านการประเมินด้านความสามารถในการทำงานได้ตามฟังก์ชั่น
งานของระบบ 

 
 

4. ผลการดำเนนิงาน  
4.1 รายละเอียดการทำงานของโปรแกรม 
ผลการดำเนินงานในการจัดทำโครงงานเว็บแอปพลิเคชั่นการ
จัดการฟาร์มปศุสัตว์ ตัวอย่างหน้าจอสิทธิ์การใช้งาน ดังนี้  
ตัวอย่างหน้าสิทธิ์ของพนักงาน  
ส่วนของหน้าจอการเข้าใช้งานของระบบเจ้าหน้าที่ 

 
ภาพที่ 4. แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานของระบบ 

ตัวอย่างหน้าจอในส่วนของการจัดการข้อมูลพื้นฐาน 

1234



The 8th ASEAN Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 
รูปที่ 5. แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลคำนำหน้าชื่อ 

 
ภาพที่ 6. แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลคำนำหน้าชื่อ 

 
ภาพที่ 7. แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลคำนำหน้าชื่อ 

 
ภาพที่ 8. แสดงหน้าจอลบข้อมูลคำนำหน้าชื่อ 

ตัวอย่างหน้าจอในส่วนการทำงานในการจัดการข้อมูลต่างๆ 

ภาพที่ 9. แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลสินค้า 

 
ภาพที่ 10. แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลสินค้า 

 
ภาพที่ 11. แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลสินค้า 

 
ภาพที่ 12. แสดงหน้าจอลบข้อมูลสินค้า 

 
ภาพที่ 13. แสดงหน้าจอค้าหาข้อมูลสินค้า 

ตัวอย่างหน้าจอในการทำงานของผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพที่ 14. แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลการพนักงาน 
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ภาพที่ 15. แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลพนักงาน 

 
ภาพที่ 16. แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงาน 

 
ภาพที่ 17. แสดงหน้าจอลบข้อมูลพนักงาน 

 

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน 
ด้านที่ 1 การประเมินความง่ายต่อการใช้งานระบบ 
ตารางที่ 3. การประเมินความง่ายต่อการใช้งานระบบจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4. การประเมินความง่ายต่อการใช้งานระบบจากกลุ่มผู้ใช้งาน 

 
 
ด้านที่ 2 การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ในระบบ 
ตารางที่ 5. การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

 
ตารางที่ 6. การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
จากกลุ่มผู้ใช้งาน 

 
ด้านที่ 3 การประเมินด้านความสามารถในการทำงานได้ตาม
ฟังก์ชั่นงานของระบบ 
ตารางที่ 7.การประเมินด้านความสามารถในการทำงานได้ตามฟังก์ชั่นงาน
ของระบบจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

 
ตารางที่ 8. การประเมินด้านความสามารถในการทำงานได้ตามฟังก์ชั่นงาน
ของระบบจากกลุ่มผู้ใช้งาน 
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5. สรุปผลการดำเนินงาน 
ในการดำเนินการจัดทำเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการฟาร์ม
ปศุสัตว์ ทำให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถดำเนินงานต่างๆ ได้สะดวกและ
ประหยัดเวลาในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น จากการทดสอบการ
ปฎิบัติงานของโปรแกรมพบว่า เว็บแอพพลิเคชั ่นสำหรับการ
จัดการฟาร์มปศุสัตว์สามารถดำเนินการปฏิบัติงานให้กับทาง
ฟาร์มได้จริง และช่วยให้การดำเนินงานของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับระบบงานมีความสะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงานมากขึ้น
เมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่มีระบบงานเข้าไปช่วย 
เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ ได้แบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ด้าน คือ 
1.การประเมินความง่ายต่อการใช้งานระบบ ได้รับผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้เช่ียวชาญได้ค่าฉลี่ย 4.3 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก จากผู้ใช้งานทั่วไปได้ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากท่ีสุด  
2.การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ ได้รับ
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าฉลี่ย 4.50 อยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก จากผู้ใช้งานทั่วไปได้ค่าเฉลี่ย 4.90 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.การประเมินความสามารถในการทำงานได้ตามฟังก์ชั่น ได้รับ
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าฉลี่ย 4.87 อยู่
ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด จากผู้ใช้งานทั่วไปได้ค่าเฉลี่ย 
5.00 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ระบบขายสินค้าบำรุงผิวออนไลน์ 
Skin Care Product Website 
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E-mail : pattarawarin.tcs59@ubru.ac.th  

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ขายสินค้า
บำรุงผิวออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าและเพื่อเป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้า ระบบแบ่งผู้ใช้งาน
ออกเป็น 3 ส่วน คือ (1)ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลสินค้า 
ตรวจสอบสินค้าในคลัง ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อสินค้า จัดการ
ข้อมูลสถานะจัดส่งสินค้า และออกใบสั่งซื้อสินค้าได้ (2)ส่วนของ
สมาชิก สามารถค้นหาสินค้า สามารถจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ
สินค้า ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อสินค้า 
และชำระเงินได้  (3)บุคคลทั่วไป สามารถค้นหาสินค้าและ
สามารถสมัครสมาชิกได้ เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการพัฒนาระบบ
คือ โปรแกรมลาราเวลเฟรมเวิร์ค และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 
คำสำคัญ: เว็บไซต์ สินค้าบำรุงผิว 

 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop a 
website selling online skincare products. Increase the 
efficiency of product delivery and to be a channel for 
publicizing product information. The system divides 
users into 3 parts which are (1) administrator Can 
manage product information Check products in the 
warehouse. Check order history. Manage delivery 
status information And able to issue purchase orders 
(2) Members section Can search for products Can 
manage product order information Cancel an order 
Check order history. And can pay (3) Individuals Can 
search for products and can apply for membership. 

The tools that the researcher uses in system 
development are Program Travel Network Framework 
And relational database 
 
Keywords: website, skin care product 

 
1. บทนำ 

 ปัจจุบันในการขายสินค้านั้นมีปัจจัยอยู่มากมายแต่มี
ปัจจัยสำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือทำเลหรือสถานที่ในการขายสินค้าซึ่ง
เป็นปัจจัยสำคัญในการขายสินค้าและเป็นปัจจัยสำคัญในการ
แข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นแต่ทำเลที่ดีนั้นถ้าผู้ค้าไม่ได้เป็นเจ้าของก็
อาจจะต้องไปเช่าที่ซึ่งในการเช่าที่นั้นจะมีราคาค่อนข้างสูงจึงทำ
ให้ผู้ค้าที่ไม่มีงบลงทุนมากก็ต้องคำนึงเป็นอย่างมากและผู้ค้าต้อง
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการทำการตลาดเพื่อให้ทันในความต้องการ
ของผู้บริ โภคและยังต้องนึกถึ งความสำคัญ ในการพัฒนา
กระบวนการให้แตกต่างและมีความหลากหลายมากกว่าผู้ค้าราย
อื่น  

จากเหตุผลข้างต้นผู้จัดทำได้พบปัญหาของร้านขาย
สินค้าบำรุงผิวจึงมีแนวคิดที่จะทำร้านขายสินค้าบำรุงผิวสามารถ
ขายได้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อลดต้นทุนในการเช่าร้านขายของและ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็วคน
ส่วนใหญ่จะใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากและใน
การค้าขายสินค้าในโลกออนไลน์นั้นเป็นช่องทางที่ดีในการขาย
สินค้าทำให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเลือกซื้อได้
อย่างสะดวก 
 

 
 

  * ผู้ประสานงานหลัก ((Corresponding Author) ……………… 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อพัฒนาระบบขายสินค้าบำรุงผิวออนไลน์ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าที่ไม่ผิดพลาด  
3. เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้า 
 

3. ทฤษฎีเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 สินค้าบำรุงผิว 
 ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า [1] เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการดู
ผิวหน้าท่ีขาดไม่ได้เพราะผิวหน้าเป็นสิ่งแรกที่คนเราจะพบเจอกัน
จะสร้างความประทับใจหรือไม่ประทับใจผิวหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญ
ข้อหนึ่งคงไม่มีใครอยากมีผิวหน้าหมองคล้ำเต็มไปด้วยสิว ริ้วรอย 
หรือหน้ามันเยิ้ม ครีมบำรุงผิวหน้าจึงเป็นเครื่องสำอางที่คนเรา
ต้องใช้ทุกวัน 
 ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย [2] หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า
โลชั่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไว้สำหรับดูแลสุขภาพผิวกายให้สุขภาพผิวดี
ขึ้นหรือบางตัวก็เป็นแบบป้องกันแสงแดดตามโฆษณาที่ทุกคน
เห็นกันอยู่บ่อยๆแต่ละยี่ห้อก็จะมีราคา และคุณสมบัติแตกต่างกัน
ออกไป คนส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกใช้ยี่ห้อที่ตอบโจทย์กับสภาพผิว
ของตนเอง 
3.2 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  
 E-Commerce [3] คือ การซื้อขายสินค้าหรือบริการ
โดยส่งข้อมูลด้วยสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่าย เช่น 
อินเทอร์เน็ต ถ้าผู้ใช้มีเครื่องคอมพิวเตอร์คู่สายโทรศัพท์โมเด็ม
และเป็นสมาชิกของบริการอินเทอร์ก็สามารถทำการค้าผ่าน
ระบบเครือข่ายได้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ 
โดยสามารถนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตสู่คนทั่วโลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็วทำ
ให้การดำเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
รายได้ในระยะเวลาอันส้ัน 
 ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทาง
การค้าที่น่าสนใจมากเพราะนับวันก็ยิ่งมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่ม
มากขึ้นเร่ือยๆซึ่งส่งผลให้การค้าทางอินเทอร์เน็ตขยายตัวได้อย่าง 
รวดเร็วและการทำธุรกิจบนเว็บไซต์นั้นสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีได้มากมายหลายประการ  
3.3 ฐานข้อมลู 

 ฐานข้อมูล [4] ประกอบด้วยกลุ่มการจัดการข้อมูล
สำหรับผู้ใช้หนึ่งคนหรือหลายๆคน โดยทั่วไปมักอยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลวิธีการแบ่งชนิดของฐานข้อมูลได้รูปแบบหนึ่งคือแบ่งตาม
ชนิดของเนื้อหา เช่น บรรณานุกรม เอกสารตัวอักษร สถิติ โดย
ฐานข้อมูลดิจิทัลจะถูกจัดการโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลซึ่ง
เก็บเนื้อหาฐานข้อมูลโดยอนุญาตให้สร้างดูแลรักษาค้นหาและ
การเข้าถึงในรูปแบบอื่นๆ  
 ระบบจัดการฐานข้อมู ล  (DBMS) ประกอบด้ วย
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล, จัดเตรียมพื้นที่ในการ
เก็บ, การเข้าถึง, ระบบรักษาความปลอดภัย, สำรองข้อมูล และ
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถแบ่ง
หมวดหมู่ได้ตามแบบจำลองฐานข้อมูล (Database Model) ที่
สนับสนุน อาทิเช่น แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (Relational Model) 
หรือ ฐานข้อมูล XML เป็นต้น แบ่งตามประเภทของคอมพิวเตอร์
ที่สนับสนุน อาทิเช่น Server Cluster หรือ โทรศัพท์พกพา เป็น
ต้น แบ่งตามประเภทของภาษาสอบถามที่ ใช้ในการเข้าถึง
ฐานข้อมูล อาทิเช่น ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง หรือ XQuery 
แบ่งตามประสิทธิภาพในการ Trade-Offs อาทิเช่น ขนาดที่ใหญ่
ที่สุด หรือ ความเร็วสูงสุด หรือ อื่นๆ เป็นต้น ในบาง DBMS จะ
ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งหมวดหมู่ เช่น สนับสนุนภาษาสอบถาม
ได้หลายๆ ภาษา ยกตัวอย่างเช่น ใน DBMS ที่นิยมใช้การอย่าง
แพ ร่ห ลาย  MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, SQL 
Server, FileMaker, Oracle, Sybase, dBASE,  Clipper, 
FoxPro อื่ น ๆ  ในทุ กๆ  ซอฟต์ แวร์ ฐานข้ อมู ลนั้ น มี  Open 
Database Connectivity (ODBC) Driver ม า ให้ ด้ ว ย  เพื่ อ
อนุญาตให้ฐานข้อมูลสามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลแบบอื่นๆ 
ได้ 
 การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Databases) มี
ความสำคัญต่อการจัดการระบบฐานข้อมูล (DBMS) ทั้ งนี้
เนื่ อ งจากข้ อมู ลที่ อยู่ ภ าย ในฐานข้ อมู ลจะ ต้ องศึ กษ าถึ ง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล โครงสร้างของข้อมูลการเข้าถึงข้อมูล
และกระบวนการที่โปรแกรมประยุกต์เรียกใช้ฐานข้อมูล 

 
4. ภาษาและเครื่องมือที่ใชใ้นการพัฒนาระบบ 

4.1 ภาษา PHP 
4.2 Visual Studio Code 
4.3 PhpMyAdmin 
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4.4 Laravel Framwork 
   

5. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
5.1 Use Case Diagram ระบบขายสินค้าบำรุงผิวออนไลน์ 
 

จัดการข้อมูลสินค้า

ออกรายงาน

การส่ังซ้ือสินค้า

การช าระเงิน

ผู้ดูแลระบบ

สมาชิก

ค้นหาสินค้า

สมัครสมาชิก

บุคคลท่ัวไป

เข้าสู่ระบบ

จัดการประเภทสินค้า

แจ้งสถานะการส่ังซ้ือ

จัดการข้อมูลส่วนตัว

 

ภาพที่ 1 ภาพ Use Case Diagram  
 

จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละยูส
เคสได้ดังนี้  

5.1.1 ค้าหาสินค้า สมาชิกสามารถค้นหาสินค้าใน
เว็บไซต์ขายสินค้าบำรุงผิวออนไลน์ บุคคลทั่วไปสามารถค้นหา
สินค้าในเว็บไซต์ขายสินค้าบำรุงผิวออนไลน์ 

5.1.2 สมัครสมาชิก ลูกค้าทั่วไปสามารถสมัครเป็น
สมาชิกได้ 

5.1.3 เข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบและสมาชิกสามารถเข้า
สู่ระบบได้ 

5.1.4 จัดการข้อมูลสินค้า ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม 
แก้ไข ข้อมูลสินค้าได้และผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูสินค้าในคลัง  

5.1.5 จัดการประเภทสินค้า ผู้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม 
แก้ไข ประเภทสินค้า 

5.1.6 จัดการข้อมูลส่วนตัว สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวได้ 

5.1.7 การสั่งซื้อสินค้า สมาชิกสามารถเลือกสินค้า 
สามารถส่ังซื้อสินค้าได้ สามารถยกเลิกรายการท่ีสั่งซื้อได้ 

5.1.8 แจ้งสถานะการสั่งซื้อ ผู้ดูแลระบบสามารถแจ้ง
สถานะการส่ังซื้อได้ 

5.1.9 การชำระเงิน สมาชิกสามารถแจ้งการชำระเงิน
ได้ 

5.1.10 ส่วนรายงาน สมาชิกและบุคคลทั่วไปสามารถ
พิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า สามารถรายงานการสั่งซื้อ สามารถรายงาน
การชำระเงิน สามารถรายงานการจัดส่งสินค้า 
 
5.2 E-R Diagram ระบบขายสินค้าบำรุงผิวออนไลน์ 
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ภาพที่ 2 ภาพ E-R Diagram 

จากภาพที่ 2 สามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละ   
ตารางได้ดังนี้ 
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5.2.1 ตารางประเภทสินค้า (category) ใช้เก็บข้อมูล
ประเภทสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ผลิตภัณฑ์บำรุง
ผิวหน้า เป็นต้น 

5.2.2 ตารางรูปภาพ (image) ใช้เก็บข้อมูลรูปภาพ
สินค้า รูปภาพหลักฐานการชำระเงินของสมาชิก 

5.2.3 ตารางรายการสั่งซื้อ (order number) ใช้เก็บ
ข้อมูลการส่ังซื้อ เช่น ชื่อผู้ใช้ ราคาสินค้า วันที่สั่งซื้อ เป็นต้น 

5.2.4 ตารางสินค้า (product) ใช้เก็บข้อมูลสินค้า เช่น 
ชื่อสินค้า ราคาสินค้า วันหมดอายุ จำนวนสินค้า รูปสินค้า      
เป็นต้น 

5.2.5 ตารางผู้ใช้ (user) ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้ เช่น ชื่อ 
รหัสผ่าน อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น 

5.2.6 ตารางตะกร้าสินค้า (basket) ใช้ เก็บข้อมูล
ตะกร้าสินค้า เช่น รหัสตะกร้าสินค้า จำนวนสินค้า ราคาสินค้า 
และการสั่งซื้อ เป็นต้น  
 
5.3 ขั้นตอนพัฒนาระบบ 

ในการพัฒนาระบบระบบขายสินค้าบำรุงผิวออนไลน์
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม VS Studio Code version 1.29 ในการ
พัฒนาใช้ภาษา PHP เป็นภาษาสคริปต์ในการเขียนระบบใช้
โปรแกรมฐานข้อมูล MYSQL โปรแกรม Framework Laravel 
ใช้ XAMPP ในการจำลองเครื่องของผู้ใช้ให้เป็นเว็บเซิฟเวอร์เพื่อ
ดูการทำงานของโปรแกรมที่เขียนขึ้น 

 
6. ผลการดำเนนิงาน 

6.1 ผลการพัฒนาระบบ  
ระบบบริหารจัดการเครื่องสำอางออนไลน์ที่ผู้วิจัยได้ทำ

การวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบขึ้นนี้ ช่วยให้การทำงาน
ของระบบใหม่มีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการทำงานแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของบุคคลท่ัวไป ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
ส่วนของสมาชิก 

6.1.1 ส่วนค้นหาสินค้า บุคคลทั่วไปและสมาชิกสมารถ
ค้นหาสินค้าได้ 

 
ภาพที่ 3 หน้าค้นหาสินค้าของบุคคลทั่วไปและสมาชิก 

 
 6.1.2 ส่วนสมัครสมาชิก บุคคลท่ัวไปสามารถสมัคร
สมาชิกได้ 

 
ภาพที่ 4 หน้าสมัครสมาชิกของบุคคลทั่วไป 

  

6.1.3 ส่วนเข้าสู่ระบบ สมาชิกและผู้ดูแลระบบสามารถ
เข้าสู่ระบบได้ 

 
ภาพที่ 5 หน้าเข้าสู่ระบบของสมาชิกและผู้ดูแลระบบ 

 
 6.1.4 ส่วนจัดการข้อมูลสินค้า ผู้ดูแลระบบสามารถ 
เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลสินค้าได้ 
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ภาพที่ 6 หน้าเพิ่มสินค้าของผู้ดูแลระบบ 

 
 6.1.5 ส่วนจัดการประเภทสินค้า ผู้ดูแลระบบสามารถ 
เพิ่ม แก้ไข ประเภทสินค้าได้ 

 
ภาพที่ 7 หน้าเพิ่มประเภทสินค้าของผู้ดูแลระบบ 

  
 6.1.6 ส่วนจัดการข้อมูลส่วนตัว สมาชิกสามารถแก้ไข

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 
 ภาพที่ 8 หน้าจัดการข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก 

 
  
 
 
 
 

6.1.7 ส่วนการส่ังซื้อสินค้า สมาชิกสามารถเลือกสินค้า 
สามารถส่ังซื้อสินค้าได้ สามารถยกเลิกสินค้า 

 
ภาพที่ 9 หน้าตะกร้าสินค้าของสมาชิก 

 

 
ภาพที่ 10 หน้ารายการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก 

 

 6.1.8 ส่วนแจ้งสถานะการสั่งซื้อ ผู้ดูแลระบบสามารถ
แจ้งสถานะการส่ังซื้อ 

 
ภาพที่ 11 หน้าแจ้งสถานการณ์สั่งซื้อของผู้ดูแลระบบ 

 

 6.1.9 ส่วนการชำระเงิน สมาชิกสามารถแจ้งการชำระ
เงินได้ 

 
ภาพที่ 12 หน้าการชำระเงินของสมาชิก 
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6.1.10 ส่วนรายงาน สมาชิกและผู้ดูแลระบบสามารถ
พิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า สามารถออกรายงานการสั่งซื้อ สามารถออก
รายงานการชำระเงิน สามารถออกรายงานการจัดส่งสินค้าได้ 

 
ภาพที่ 13 หน้ารายงานการสั่งซื้อของผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพที่ 14 หน้ารายงานการชำระเงินของผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพที่ 15 หน้ารายงานการจัดส่งสินค้าของผู้ดูแลระบบ 

 

 
ภาพที่ 16 หน้าออกรายงานการสั่งซื้อสินค้าของผู้ดูแลระบบ 

 

ภาพที่ 17 หน้าออกรายงานการจัดส่งสินค้าของผู้ดูแลระบบ 
 

 

ภาพที่ 18 หน้าออกรายงานการสั่งซื้อสินค้าของผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพที่ 19 หน้าใบสั่งซื้อสินค้าของสมาชิก 

 
6.2 การประเมินระบบ 

 การประเมินประสิทธิภาพของระบบขายสินค้าบำรุงผิว
ออนไลน์ ผูจ้ัดทำได้ให้บุคคลท่ัวไป จำนวน 20 คน ทดลองใช้งาน
ระบบ แล้วตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยแบ่ง
การประเมิน ประสิทธิภาพออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ด้านข้อมูล ด้านการออกแบบ เกณฑ์การ
ให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี้ 
 ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด    5   คะแนน 
            ระดับความพึงพอใจมาก 4   คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง   3   คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ น้อย    2   คะแนน 
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ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด    1   คะแนน 

 การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่
ละข้อแล้ว นำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลซึ่งมีการแปลผล
ตามระดับค่าเฉล่ียจากอันตรภาคช้ัน ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50-5.00 ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.50-4.49 ความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.50-3.49 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.50-2.49 ความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 1.00-1.50 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 𝑥̅  แทน
ค่าเฉลี่ยของคะแนน และ S.D. แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6.2.1 การประเมินประสิทธิภาพ ด้านตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
รายการประเมิน 𝑥̅  S.D. ประสิทธิภาพ 

1. ความสามารถในการจัดระดับ
ความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูล 

4.05 0.60 มาก 

2. ความสามารถในการทำงาน
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 

3.95 1.10 มาก 

3. ความสามารถในการสั่งซื้อ
สินค้า 

3.80 0.95 มาก 

4. ความสามารถในการค้นหา
ข้อมูล 

4.25 0.91 มาก 

ผลสรุป 4.01 0.21 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพ

ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.01) 

6.2.2 การประเมินประสิทธิภาพ ด้านข้อมูล 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านข้อมูล 
รายการประเมิน 𝑥̅  S.D. ประสิทธิภาพ 

1. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 4.10 0.79 มาก 

2. ข้อมูลมีความถูกต้อง 4.15 1.04 มาก 

3. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 3.95 0.89 มาก 

4. ข้อมูลมีความหลากหลาย 3.90 1.12 มาก 

ผลสรุป 4.03 0.15 มาก 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพ
ด้านการข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) 

 
6.2.3 การประเมินประสิทธิภาพ ด้านการออกแบบ 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านการออกแบบ 
รายการประเมิน 𝑥̅  S.D. ประสิทธิภาพ 

1. การใช้ฟอนต์ตัวหนังสืออ่านง่าย 
ชัดเจน 

4.10 0.85 มาก 

2. การใช้สีและขนาดของตัวอักษร
มีความเหมาะสม 

4.00 0.86 มาก 

3. ความสวยงามในการออกแบบ 4.15 0.59 มาก 
4.รองรับการใช้งานทุกขนาด
หน้าจอ 

4.10 0.7.9 มาก 

ผลสรุป 4.09 0.13 มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพ
ด้านการออกแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน โดยด้าน
การออกแบบผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาในระบบงานครั้งนี้ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาวิเคราะห์
และออกแบบระบบขายสินค้าบำรุงผิวออนไลน์รวมถึงการที่จะ
พัฒนาออกมาในรูปแบบของเว็บไซต์เพื่อใช้ในการ เพิ่ม แก้ไข 
ข้อมูลของการสั่งซื้อสินค้าและประมวลผลต่างๆ รวมทั้งยังจัดทำ
รายงานในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบสามารถทำงานได้และผลสรุปของการประเมิน
พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ด้ านข้อมู ล โดยรวมอยู่ ในระดับมากและผลการประเมิน
ประสิทธิภาพด้านการออกแบบโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน โดยด้าน
การออกแบบผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ส่วนข้อเสนอแนะการพัฒนาฐานข้อมูลระบบขายสินค้า
บำรุงผิวออนไลน์ ควรมีการชำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์ บัตร
เครดิต เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
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เว็บแอปพลิเคชนัจัดการหอพักภายในบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) 
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บทคัดย่อ 
เว็บแอปพลิเคชันการจัดการหอพักภายในบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด 
จำกัด (มหาชน) พัฒนาขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Responsive Web 
Design โดยใช้ Bootstrap Framework ในการออกแบบเว็บไซต ์
และศึกษาการแจ้งเตือนผ่านทางบริการ Line Notify ให้สามารถ
ตอบโจทย์การทำงานของระบบงานเดิมได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

ผลที่ได้จากการพัฒนาโครงงาน คือได้ระบบการจัดการ
หอพักภายในที่มีเครื ่องมือในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน การแจ้งเตือนค่าน้ำค่าไฟ 
การชำระเงิน และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ช่วยลด
ระยะเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที ่แผนกธุรการ ช่วยเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และช่วยในการจัดการข้อมูลภายใน
หอพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบความพึงพอใจกับ
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 
  

ABSTRACT 

Web application European Food Public Co., Ltd. 
Dormitory Management System developed for learn 
about how to design web application with technology 
Responsive web design by Bootstrap Framework. In 
website design and learn about notification via Line 
Notify service. To be able to respond the original work 
system accuracy and more performance. The sample 
of test included 30 people from general user group. 
The results revealed that the average of application 

user’s satisfaction was 4.59 and the standard deviation 
was 0.51.  
 

1.บทนำ 
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา ระบบการจัดการหอพัก
ของแบบเดิมของบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) ใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลอาคาร ข้อมูลห้อง บิลค่าน้ำ บิลค่าไฟ และข้อมูล
พนักงานทั้งหมดลงในโปรแกรมเอ็กเซล เมื่อทำการเพิ่ม ลบ และ
แก้ไข ข้อมูลทั้งหมด ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเอ็กเซล
เท่านั้นในการเข้าใช้งานและมีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถ
ใช้งานได้ การจดมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟต้องทำการจดลงกระดาษ
ก่อน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาคีย์ใสล่งในโปรแกรมเอ็กเซลเพื่อทำการ
คำนวณหาค่าน้ำ ค่าไฟของแต่ละห้อง เมื่อทำการคำนวณเสร็จ
แล้วจึงทำการพิมพ์เอกสารบิลค่าน้ำ ค่าไฟประจำเดือนนั้น ๆ 
นำไปติดไว้ที ่บอร์ดหน้าแผนกธุรการเพื ่อให้พนักงานสามารถ
ตรวจสอบค่าน้ำ ค่าไฟประจำห้องของตนเองได้  
 ผู้พัฒนาโครงงานจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันจัดการหอพักภายในบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) 
ให้สามารถทำงานได้เหมือนกับระบบงานก่อนหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการสมาชิกของแต่ละ
ห้องพัก ระบบการตรวจสอบข้อมูลห้องพัก ระบบการจัดการค่า
น้ำค่าไฟ ระบบการจัดการยานพาหนะของสมาชิกในหอพัก และ
ได้เพิ่มระบบการแจ้งเตือนและระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง 
ๆ ภายในหอพักผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์โดยใช้บริการของ Line 
Notify  
 เป้าหมายหลักคือลดขั ้นตอนการทำงานของผู ้ด ูแล
หอพัก ลดค่าใช ้จ ่ายท ี ่ ไม ่จำเป ็น เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพและ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  

1246



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

ประสิทธิผลของการทำงาน สามารถรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
ตลอดเวลา และเพิ่มความสะดวกสบายต่อทั้งสมาชิกในหอพัก
และผู้ดูแลระบบได้อีกด้วย    
1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาโครงงาน 

1.2.1  เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการหอพักภายใน
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) 
1.2.2  เพื่อศึกษาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยเทคนิค 
Responsive Web Design    
1.2.3  เพื ่อศึกษาการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ด้วยบริการ 
Line Notify  
1.2 .4  เพ ื ่อศ ึกษาการออกเว ็บไซต ์ด ้วย Bootstrap 
Framework  

1.3 ขอบเขตของการพัฒนาโครงงาน 

1.3.1  สมาชิกในหอพัก 

1.3.1.1  สามารถรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหอพัก
ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line  

1.3.1.2  สามารถรับการแจ้งเตือนค่าน้ำ ค่าไฟผ่าน
ทางแอปพลิเคชัน Line  

1.3.1.3  สามารถตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำ ค่าไฟได้
ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน 
1.3.2  ผู้ดูแลระบบ 

1.3.2.1  สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลอาคาร 
หอพัก ข้อมูลพนักงานในหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ข้อมูล
ยานพาหนะของสมาชิกหอพักได้ 

1.3.2.2  สามารถตรวจสอบข้อมูลของแต่ละ
ห้องพักได้ 

1.3.2.3  สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทาง
เว็บแอปพลิเคชันได้  

1.3.2.4  สามารถจดบันทึกค่าน้ำค่าไฟด้วยเว็บแอป
พลิเคชันผ่านทางโทรศัพท์ได้  

1.3.2.5  สามารถแก้ไขรหัสผ่านของสมาชิกใน
หอพักและผู้ดูแลระบบได้ 

 
2. เอกสารและผลงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1  Responsive Web Design [1] คือการออกแบบเว็บไซต์
ให้สามารถรองรับอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบได้ เช่น หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ มือถือ สมาร์ทโฟน แทปเล็ต ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มี

ขนาดของหน้าจอแสดงผลที่แตกต่างกัน การออกแบบเว็บไซตจ์ึง
ต้องคำนึงถึงความยืดหยุ่นของตัวเว็บไซต์เองให้สามารถปรับ
ขนาดให้เข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ  
2.2  Bootstrap Framework [2] คือ Front-end Framework 
ที่ประกอบไปด้วยโครงสร้าง HTML CSS และ JS เข้าไว้ด้วยกัน 
ทำให้สามารถออกแบบหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสวยงาม สะดวกต่อ
การเรียกใช้งานในส่วนต่าง ๆ ลดเวลาในการออกแบบ Layout 
ของเว็บไซต์ และมีการแสดงผลในรูปแบบของ Responsive อีก
ด้วย 
2.3  Line Notify [3] คือบริการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้สามารถได้รับ
ข้อความผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ได้จากเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ โดย
หลังจากเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว ผู้ใช้จะ
ได ้ร ับการแจ้งเต ือนจากบัญชีทางการของ “LINE Notify” 
สามารถเชื่อมต่อกับบริการที่หลากหลาย และยังสามารถได้รับ
การแจ้งเตือนทางกลุ่มได้อีกด้วย ซึ่งบริการหลัก ๆ ที่สามารถ
เช่ือมต่อได้ ได้แก่ GitHub, IFTTT หรือ Mackerel เป็นต้น 
2.4 ภาษา HTML (Hypertext Markup Language) [4] 
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการแสดงผลของเอกสารบนเว็บไซต์
หรือที่เรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดย
องค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการ
พัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ของ Microsoft ทำให้ภาษา HTML 
เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML 
Application  
 HTML เป็นภาษาประเภท Markup   สำหรับการการสร้างเว็บ
เพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text 
Editor ต่าง ๆ เช่น Notepad, Editplus หรือจะอาศัยโปรแกรม
ที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, 
Adobe DreamWeaver ซึ่งอํานวยความสะดวกในการสร้างหน้า 
HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร 
HTML จะใช้โปรแกรม web browser เช่น Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ  Netscape Navigator 
เป็นต้น  
2.5 Regular Expressions (regex) [5] ค ื อ ก า ร ก ำ ห น ด
รูปแบบหรือกลุ่มคำ เพื่อเอาไว้ใช้ค้นหาข้อความในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามที่ผู ้พัฒนาได้วางแผนเอาไว้ สามารถค้นหาได้ทั ้งอักขระ
ธรรมดา หรือค้นหาข้อความตามที่ได้กำหนดไว้หรือจะเป็น
อักขระพิเศษก็สามารถค้นหาได้ รูปแบบกลุ่มคำที่ Regex ค้นหา
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ได้อาจจะ Match ได้แค่ 1 ตัวอักษรเท่านั ้น หรือ match ได้
หลากตัวอักษรในเวลาเดียว หรืออาจจะไม่ Match เลยก็ได้ โดย
ที่จะใช้ Regex ก็ต่อเมื ่อมีข้อมูลมากมายมหาศาลแต่ผู ้ใช้งาน
ต้องการได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง สามารถค้นหาคำที่ขึ้นต้นด้วย
อะไรก็ได้ แต่ตรงกลางข้อความต้องมีเครื่องหมาย และลงท้าย
ตามที่กำหนดไว้ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือสามารถใช้เพื่อ
ตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น รหัสนักศึกษา เลขบัตร
ประจำตัว เป็นต้น 
2.6 ผลงานที่เกี่ยวข้อง [6] 

2.6.1 Apartmentery คือ ระบบจัดการอพาร์ทเมนท์ 
หอพัก และธุรกิจให้เช่าที่เปิดให้เช่าระบบผ่านทางเว็บไซต์โดย
ขึ้นอยู ่กับขนาดของธุรกิจที่ต้องการ ตัวระบบมีความสามารถ 
หลัก ๆ เช่น การใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
มีใบแจ้งหนี้อัจฉริยะ สามารถจ่ายเงินผ่านทางบริการกระเป๋า
สตางค์ออนไลน์ PromptPay ได้ แจ้งเตือนผ่านทางไลน์หรือ
อีเมล และระบบบันทึกมิเตอร์น้ำ/ไฟฟ้า  

 

 
ภาพที ่1 หน้าหลักของระบบ Apartmentary  

 
2.6.2  UBONSOFT คือ ระบบจัดการหอพักที ่ใช้งานผ่านทาง
เว็บไซต์ รองรับการทำงานแบบ Responsive Website มีฟังก์ชัน 
เช่น ระบบมิเตอร์น้ำ/ไฟฟ้า ออกบิล แจ้งค่าห้อง ชำระเงินผ่าน
ทางบริการ PromptPay สามารถแจ้งเข้าพักและแจ้งออกได้
อย่างอิสระ 

 
ภาพที ่2 หน้าหลักของ UBONSOFT 

2.6.3 LivingBooker คือ เว็บไซต์ที่บริการให้เช่าระบบจัดการ
หอพัก ระบบจัดการอพาร์ทเมนท์แบบออนไลน์ รองรับห้องพัก
แบบรายวัน/เด ือน/ปี ม ีระบบปฏิท ินช่วยให้การนัดหมาย 
เรื ่องต่าง ๆ เป็นไปได้ง่าย ระบบรายรับรายจ่าย แจ้งชำระเงิน 
แจ้งซ ่อม และเอกสารสามารถรองรับได ้ท ั ้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอีกด้วย 
 

   
ภาพที่ 3 หน้าหลักของ LivingBooker 

 
3. วิธีการดำเนินงาน 

3. 1  ขั ้นตอนการทำงานและปัญหาของระบบงานเดิม การ
พัฒนาโครงงานเว็บแอปพลิเคชันการจัดการหอพักภายในบริษัท 
ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)  เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลความ
ต้องการของผู้เสนอโครงงานหรือแผนกธุรการ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากนั้นผู้พัฒนาโครงงานได้ทำการ
ออกแบบระบบให้ตอบโจทย์ที่แผนกธุรการได้วางไว้ ออกแบบ
ฐานข้อมูลให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาการแสดงผลของเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย สวยงาม 
และไม่ซับซ้อน 
3.2 ว ิ เคราะห์และออกแบบระบบงาน ในการว ิ เคราะห์
โครงสร้างและส่วนประกอบระบบงานนั้น ผู้พัฒนาได้วิเคราะห์ใน
รูปแบบของ Flow Chart และ Context Diagram ดังภาพที่ 4  
ภาพที่ 5 และภาพที่ 6  
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ภาพที ่4 ขั้นตอนการวิเคราะห์งานและออกแบบระบบ 

 
จากภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นการทำงาน 
จนถึงจบกระบวนการการพัฒนาโครงงาน  
 

 
ภาพที่ 5 Context Diagram ระบบจัดการหอพักภายในบริษัท 

 

จากภาพที่ 5 แสดงความต้องการของระบบโดยรวมของการ
จัดการหอพักภายในบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) 
 

 
ภาพที ่6 Dataflow Diagram ระบบงานหลัก 

 
4. ผลการพัฒนาโครงงาน 

ผลการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันการจัดการหอพักภายใน
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) สามารถใช้งานได้จริงและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบงาน โดยมีการ
พัฒนาระบบงานดังนี้  
 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ 
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จากภาพที่ 7 แสดงผลหน้าจอหลักของการทำงาน แต่ละเมนู
สามารถนำไปสู่หน้าต่างๆได้  
 

 
ภาพที ่8 หน้าจอหลักเมนูจัดการข้อมูลห้อง 

 
จากภาพที่ 8 แสดงผลหน้าจอหลักเมนูจัดการข้อมูลห้อง สามารถ
เพิ่ม แก้ใข ลบข้อมูลได้  
 

 
ภาพที ่9 หน้าจอหลักเมนูจัดการข้อมูลสมาชิกหอพัก 

 
จากภาพที ่ 9 แสดงผลหน้าจอหลักเมนูจัดการข้อมูลสมาชิก
หอพัก สามารถเพิ่ม แก้ใข ลบข้อมูลได้  
 

 
ภาพที ่10 หน้าจอหลักแสดงรายละเอียดค่าน้ำค่าไฟ 

 
จากภาพที่ 10 แสดงผลข้อมูลค่าน้ำค่าไฟทั้งหมด สามารถแก้ใข 
ลบข้อมูลก่อนทำการส่งการแจ้งเตือนผ่านทางบริการ Line 
Notify  
 

 
ภาพที ่11 หน้าจอแสดงผลการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify 

 
จากภาพที่ 11 แสดงผลการแจ้งเตือนผ่านทางบริการ Line 
Notify โดยส่งข้อมูลให้แก่สมาชิกในหอพักทุกคน   

 
ภาพที่ 12 หน้าชำระค่าบริการค่าน้ำค่าไฟ 

 
จากภาพที่ 12 แสดงข้อมูลของค่าน้ำค่าไฟ สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนการชำระค่าบริการได้ บันทึกชื่อของผู้ที่มาชำระเงิน 
และมีการคำนวณยอดค้างชำระ และเงินทอนหากผู ้มาชำระ
จ่ายเงินยอดเงินรวม 
 

 
ภาพที่ 13 รายงานค่าน้ำค่าไฟเป็นไฟล์ PDF  
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จากภาพที่ 13 แสดงรายละเอียดห้องที่มีข้อมูลค่าน้ำค่าไฟของ
เดือนนั้น ๆ โดยจะแสดงรายละเอียดของมิเตอร์ไฟ มิเตอร์น้ำ 
หน่วยการใช้งาน และยอดรวม  
 

 
ภาพที ่14 หน้าเพิ่มกระทู้ประชาสัมพันธ์ 

 
จากภาพที่ 14 แสดงหน้าการเพิ่มข้อมูลกระทู้ประชาสัมพันธ์ได้ 
สามารถเพิ่มข้อความและแบนรูปภาพได้  
 

 
ภาพที ่15 หน้าหลักของสมาชิกหอพัก 

 
จากภาพที่ 15 สมาชิกหอพักสามารถตรวจข้อมูลค่าน้ำค่าไฟของ
ห้องพักที่ตัวเองเข้าใช้อยู่ได้ จะมีรายละเอียดต่าง ๆ แสดงผล  
 
ผู้พัฒนาได้นำเว็บแอปพลิเคชันการจัดการหอพักภายในบริษัท  
ยูโรเปี ้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) ไปทดสอบกับสมาชิกในหอพัก
จำนวน 30 คน เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน 
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 
 
 ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ความพึง
พอใจ 

1. การทำงานได้ตาม
ฟังก์ชัน  4.70 0.47 มากท่ีสุด 

2. ลดขั้นตอนและ
ประหยัดเวลาในการ
ทำงาน 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
3. ประสิทธิภาพ
โดยรวม 4.67 0.48 มากท่ีสุด 
4. ความปลอดภัยใน
การใช้งาน  4.40 0.56 มาก 
5. ความถูกต้องของ
ข้อมูล 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.59 0.51 มากที่สุด 
 
จากตางรางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยความพึงใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.59 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 หากพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่
มีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การ
ทำงานได้ตามฟังก์ชัน มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.70 ประสิทธิภาพ
โดยรวม มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.67 ความถูกต้องของข้อมูล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการทำงาน
มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.57 และข้อที ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ความปลอดภัยในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.40 
 

5. สรุปผลการพัฒนาระบบงาน 
5.1 สรุปผลการพัฒนาโครงงาน 
     5.1.1 ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในหอพัก 
ข้อมูลอาคาร/ห้อง ข้อมูลค่าน้ำค่าไฟ ข้อมูลยานพาหนะได้  
     5.1.2 ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกค่าน้ำค่าไฟผ่านเว็บไซต์ได้
ทันที ลดเวลาและขั้นตอนในการทำงานได ้ 
     5.1.3 ผู้ดูแลระบบสามารถประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในหอพัก
ทั้งหมดได้ทราบข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  
     5.1.4 สามารถลดเวลาในการทำงานของผู้ดูแลระบบ 
     5.1.5 สมาชิกในหอพักตรวจสอบค่าน้ำค่าไฟได้ตลอดเวลา
ผ่านทางเว็บไซต์  
     5.1.6 สมาชิกในหอพักทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว 
5.2 อภิปรายผลการพัฒนาโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันการ
จัดการหอพักภายในบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) มีระบบ
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ที่ช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทำให้
ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นปัจจุบัน มีระบบการแจ้งเตือนค่าน้ำค่าไฟออนไลน์ส่งผลให้
สมาชิกในหอพักไม่เสียเวลาในการเดินตรวจสอบข้อมูลหน้าแผนก
ธุรการและสามารถรับข่าวสารผ่านทางไลน์ได้ทันที  

เมื ่อทำการทดลองใช้เว ็บแอปพลิเคชันการจัดการ
หอพักภายในบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) พบว่าโดยรวม
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ตั ้งไว้ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
จัดเก็บข้อมูล การแจ้งเตือนต่าง ๆ และได้รับข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว การแสดงผลแบบ Responsive Web Design ช่วยให้
สามารถทำงานได้ ท ั ้ งบนคอมพ ิ ว เตอร ์ส ่ วนบ ุคคลและ
โทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแสดงผลที่สวยงาม 
และสื่อความหมายกับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี การแจ้งเตือนด้วย
บริการ Line Notify ก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนค่าน้ำค่าไฟ ยอดค้าง
ชำระ การจ่ายเงินค่าน้ำค่าไฟ หรือการประชาสัมพันธ์ 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มผู้ค้าส่งสำหรับเกษตรกร 
The Development of Wholesalers Management System for Agriculturist 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกลุ่มผู้ค้าส่งสำหรับเกษตรกร 2) ศึกษาผลการนำ
ระบบที่พัฒนาไปใช้งาน วิธีดำเนินงานวิจัยประกอบด้วย การระบุ
ความต้องการของระบบจากการสอบถามผู ้ใช ้ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยและตำรา วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ พัฒนาระบบ
ให้มีฟังก์ชันการทำงานตามที่ออกแบบ และนำระบบที่พัฒนาไป
ทดลองใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ เครื่องมือหลักที่ใช้
ในการพ ัฒนาระบบได ้แก ่  ภาษา PHP และระบบจ ัดการ
ฐานข้อมูล MySQL ความพึงพอใจของผู้ใช้ถูกประเมินโดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยคือ กลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ในอำเภอนาสาร จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลจากการวิจัยพบว่า 1) ระบบที่พัฒนาประกอบด้วยระบบ
ย่อย 7 ระบบ 2) ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และมีความคิดเห็นแตกต่างกันเล็กน้อย 
 
คำสำคัญ: ระบบบริหารจัดการ, กลู่มผู้ค้าส่ง, เกษตรกร 
 

ABSTRACT 
This research aimed 1) to design and development the 
wholesalers management system for agriculturist, and 
2) to examine the result of system implementation. The 
research methods consist of system requirements 

identification by asking and reviewing the research 
documents and books, analyze and design the 
management system which meets the needs of users, 
develop the functions of designed system, and 
implement to evaluate the users’ satisfaction. The 
system was developed using PHP and MySQL database 
management system. The user satisfaction was 
collected using 5 - rating scale questionnaires to the 
research samples which were 30  fruit farmers in Nasan 
district, Suratthani. The statistics used in this research 
were mean and standard deviation. 
 The results found that 1 )  the developed system 
consists of 7 modules, 2) the users had a high level of 
satisfaction and slightly different opinions. 
 
Keywords: management system, wholesalers,    
     agriculturist 
 

1. บทนำ 
ระบบการขายส่งสินค้าทางการเกษตร แต่ก่อนเป็นเพียงการขาย
ตามร้าน การขายตามตลาดนัด หรือขายในตลาดค้าส่ง เพราะยัง
ไม่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการขายเพราะเป็นเรื่อง
ที ่ย ุ ่งยากเนื ่องจากขาดความรู ้ความเข ้าใจทางด้านการใช้
อินเทอร์เน็ตและการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้การใช้อินเทอร์เน็ตจึง
ยังไม่เป็นที่แพร่หลายจะใช้กันเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มนักศึกษา
และคนทำงานบางกลุ่มเท่านั้น 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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 ปัจจุบันด้วยการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สามารถ
เชื ่อมต่อกันระหว่างบุคคลให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดย
ง่ายดาย การทำเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าจึงเป็นการเพิ่มช่องทางการ
ต ิดต ่อซ ื ้อส ินค ้าให ้ม ีมากข ึ ้น และย ังเป ็นการเพ ิ ่มความ
สะดวกสบายให้กับผู้บริโภคด้วยเพราะผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องมาดู
และเลือกซื ้อสินค้าถ ึงห้างสรรพสินค้าหรือร ้านที ่ขายตาม
ท้องตลาดด้วยตนเองซึ่งเป็นการเสียเวลาพอสมควรในปัจจุบันที่มี
สาเหตุจากการจราจรที่ติดขัดอีก และการมีเว็บไซต์ยังสามารถทำ
ให้ซื้อขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงจึงช่วยในการขจัดปัญหา
ข้อจำกัดทางด้านเวลาออกไป สามารถทำให้เรานำเอาข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ มานำเสนอผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาและ
หลากหลายรูปแบบเช่นการนำสินค้าใหม่ๆ  มาเสนอขายและ
สามารถนำรูปแบบที่ใช้ในการพัฒนาในตัวสินค้าให้ดูแปลกใหม่
เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่เขามาชมในเว็บไซต์ ด้วยเหตุนี้อินเทอร์เน็ต
ที่เข้ามาจึงมีอิทธิพลต่อการซื้อขายและมีคนจำนวนมากให้ความ
สนใจ การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลจึง
เป็นสิ ่งสำคัญที่ช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล [1] 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นทางผู้วิจัยจึงได้ทำระบบบริหารจัดการ
กลุ่มผู้ค้าส่งสำหรับเกษตรกรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่
สนใจเยี่ยมชมผ่านทางเว็บไซต์ที่ทางเราได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายของ
ผู้บริโภคเอง ทั้งนี้คณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงผลตอบรับของความ
ต้องการของผู้บริโภค 
 

2. วัตถุประสงค ์
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มผู้ค้าส่งสำหรับ
เกษตรกร  
2) ศึกษาผลการนำระบบระบบบริหารจัดการกลุ่มผู้ค้าส่งสำหรับ
เกษตรกรที่พัฒนาไปใช้งาน 
 

3. วิธีดำเนินงานวิจัย 
งานวิจัยนี้มีกระบวนการทำวิจัยตามวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) [2] 7 ข ั ้นตอน 
ประกอบด้วย การระบุความต้องการของระบบ การวิเคราะห์

ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ 
การติดตั้งระบบ และการบำรุงรักษาระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 การระบุความต้องการของระบบ 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ค้าส่งผลไม้จำนวน 5 คนถึงคุณลักษณะและ
ฟังก์ชั ่นของระบบที่ต้องการ จากนั้นทำการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารงานวิจัยและตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุความต้องการของ
ระบบที่จะพัฒนา 
3.2 การวิเคราะห์ระบบ 
ในขั้นตอนนี้ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบการทำงานแบบเดิมกับ
ความต้องการของระบบแบบใหม่เพื่อหากระบวนการทำงานที่
สอดคล ้องและเหมาะสม และทำการสร ุปภาพรวมของ
คุณลักษณะและฟังก์ชั่นการทำงานของระบบที่จะพัฒนา 
3.3 การออกแบบระบบ 
จากความต้องการของระบบ ผู ้วิจัยได้ทำการออกแบบระบบ
บร ิหารจ ัดการกล ุ ่มผ ู ้ค ้าส ่งสำหร ับเกษตรกร  โดยระบบ
ประกอบด้วยระบบงานย่อย 7 ระบบงาน ดังนี ้
 1) ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก สามารถสมัครสมาชิก แก้ไข
ข้อมูลส่วนตัว และดูข้อมูลสมาชิกในระบบได้ 
 2) ระบบจัดการข้อมูลการขาย สามารถดูข้อมูลสินค้า ขาย
สินค้า คำนวณราคา บันทึกข้อมูลการขาย และสร้างใบจัดซื้อ
สินค้าได้ 
 3) ระบบจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข
สินค้าภายในคลังได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือได้ 
 4) ระบบประมูลสินค้า สามารถดำเนินการประมูลเพื่อซื้อ
สินค้าและสรุปผลการประมูลสินค้าได้ 
 5) ระบบตลาดชุมชน เป็นระบบจัดการการเช่าหน้าร้านเพื่อ
ขายสินค้า 
 6) ระบบบัญชี สามารถรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายได้ 
 7) ระบบรายงาน สามารถรายงานข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า
คงคลัง และสถิติการขายสินค้าแบบรายวัน รายเดือน และรายปี 
 ภาพรวมของระบบ (design overview) แสดงดังภาพที่ 1 
แผนภาพแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที ่อยู ่นอก
ระบบงาน (Use Case Diagram) แสดงดังภาพที่ 2 และตัวอย่าง
แผนภาพแสดงลำดับการดำเนินกิจกรรม (Activity Diagram) 
แสดงดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4 
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ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบ 

 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงาน 

และสิ่งที่อยู่นอกระบบงาน 

 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงลำดับการดำเนินกิจกรรมของการสมัครสมาชิก 

 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงลำดับการดำเนินกิจกรรมของการสั่งซื้อสินค้า 

 
3.4 การพัฒนาระบบ 
ระบบบริหารจัดการกลุ่มผู้ค้าส่งสำหรับเกษตรกรถูกพัฒนาโดยใช้
เทคโลยีในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ประกอบด้วย ภาษา PHP 
และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ร่วมกับภาษา HTML, CSS, 
แ ล ะ  jQuery framework โ ด ย ใ ช ้ โ ป ร แ ก ร ม  Adobe 
Dreamweaver CC เป ็นต ัวเข ียนโปรแกรม และใช ้ Adobe 
Photoshop CC ในการตกแต่งภาพที่นำมาใช้บนเว็บไซต์  
3.5 การทดสอบระบบ 
การผู้วิจัยได้ทำการทดสอบการทำงานของระบบที่พัฒนาเพื่อหา
จุดผิดพลาดในการทำงาน เมื่อพบจุดผิดพลาดจึงทำการแก้ไขให้
ระบบสามารถทำงานได้ตามท่ีออกแบบไว้ จากนั้นทำการประเมิน
ความเหมาะสมของระบบที่พัฒนาประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาซอฟต์แวร์จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้ทำการทดลองใช้งาน
ระบบและประเมินความเหมาะสมทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเชิง
เทคนิค ด้านการออกแบบข้อมูลนำเข้า ด้านกระบวนการในการ
ทำงานของระบบ และด้านการออกแบบผลลัพธ์  โดยใช้แบบ
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ประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) [3] โดย
มีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 
 ระดับคะแนน   ความหมาย 
 4.51 – 5.00   เหมาะสมมากที่สุด 
 3.51 – 4.50   เหมาะสมมาก 
 2.51 – 3.50   เหมาะสมปานกลาง 
 1.51 – 2.50   เหมาะสมน้อย 
 1.00 – 1.50   เหมาะสมน้อยที่สุด 
 จากการประเมินผลโดยผู้เช่ียวชาญ ได้ผลการประเมินดังภาพ
ที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบ 

  
 จากภาพที ่ 5 พบว่า ผู ้เชี ่ยวชาญให้ความเห็นว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมด้านเชิงเทคนิค ด้านการออกแบบ
ข้อมูลนำเข้า ด้านกระบวนการในการทำงานของระบบ และด้าน
การออกแบบผลลัพธ์อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน และมีผลการ
ประเมินรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 และมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันเล็กน้อยที่ค่า SD 0.34 ซึ่งผู้วิจัยได้นำ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญไปใช้ในการปรับปรุงระบบให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นก่อนการนำไปใช้
จริงต่อไป 
3.6 การติดตั้งระบบ 
ผู้วิจัยได้ทำการติดตั้งระบบในเครื่องเว็บเว็บเซิร์ฟเวอร์ที ่เป็น
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ และมีโปรแกรม Apache เป็นโปรแกรม
ให้บริการเว็บไซต์ 
3.7 การบำรุงรักษาระบบ 
หลังจากติดตั้งระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ให้ผู้ใช้ที่เป็น
กลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ในอำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จำนวน 30 คน ทดลองใช้ระบบและทำการสอบถามความพึง
พอใจในการใช้งานระบบ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) [3] โดยมีเกณฑ์
การแปลผลดังนี้ 
 ระดับคะแนน   ความหมาย 
 4.51 – 5.00   พึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50   พึงพอใจมาก 
 2.51 – 3.50   พึงพอใจปานกลาง 
 1.51 – 2.50   พึงพอใจน้อย 
 1.00 – 1.50   พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
ระบบบริหารจัดการกลุ่มผู้ค้าส่งสำหรับเกษตรกร มีตัวอย่างของ
หน้าการทำงานของระบบแสดงดังภาพที่ 6 - ภาพที่ 14 
 

 
ภาพที่ 6 หน้า Login สำหรับเข้าใช้งานระบบ 

 

 
ภาพที่ 7 หน้าสมัครสมาชิก 
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ภาพที่ 8 หน้าการแสดงสินค้าและซื้อขายสินค้า 

 

 
ภาพที่ 9 หน้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้า 

 

 
ภาพที่ 10 หน้าแสดงข้อมูลสถานะการส่งสินค้า 

 

 
ภาพที่ 11 หน้าแสดงสินค้าสำหรับการประมูลสินค้า 

 

 
ภาพที่ 12 หน้าแสดงข้อมูลการประมูลสินค้า 

 

 
ภาพที่ 13 หน้าแสดงสรุปผลการประมูลสินค้า 

 

 
ภาพที่ 14 หน้าสรุปรายการการซื้อ-ขายสินค้า 

 
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
หลังการติดตั้งระบบและให้ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ใน
อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน ได้ทดลองใช้
งานระบบ และสอบถามความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อคำถาม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบการ
นำเข้าข้อมูล ด้านกระบวนการทำงานของระบบ และด้านการ
ออกแบบผลลัพธ์ สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 15 
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ภาพที่ 15 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

 
 จากภาพที ่  15 พบว่า ผ ู ้ ใช ้ม ีความพึงพอใจในด้านการ
ออกแบบการนำเข้าข้อมูล ด้านกระบวนการทำงานของระบบ 
และด้านการออกแบบผลลัพธ์ อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีค่าเฉลี่ยรวม 3.77 และผู้ใช้งานมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันเล็กน้อยที่ค่า SD 0.89 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มผู้ค้าส่งสำหรับ
เกษตรกร ประกอบด ้วยว ิธ ีดำ เน ินงานว ิจ ัย  7 ข ั ้นตอน 
ประกอบด้วย 1) การระบุความต้องการของระบบ โดยการ
สัมภาษณ์ผู ้ใช้งานและศึกษาจากเอกสารที่เกี ่ยวข้อง 2) การ
วิเคราะห์ระบบ เพื่อระบุคุณลักษณะและฟังก์ชั่นการทำงานของ
ระบบ 3) การออกแบบระบบ ระบบบริหารจัดการกลุ่มผู้ค้าส่ง
สำหรับเกษตรกรประกอบด้วยระบบย่อย 7 ระบบ ได้แก่ ระบบ
จัดการข้อมูลสมาชิก ระบบจัดการข้อมูลการขาย ระบบจัดการ
ข้อมูลสินค้าคงคลัง ระบบประมูลสินค้า ระบบตลาดชุมชน ระบบ
บัญชี และระบบรายงาน 3) การพัฒนาระบบ โดยใช้ภาษา PHP 
และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ร่วมกับเทคโนโลยีการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั ่นอื ่นๆ 4) การทดสอบระบบ โดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของระบบ ได้ผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดาวรถา วีระพันธ์ [3] ที่พบว่าการนำวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ
มาใช้ในการพัฒนาจะช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพดี 5) การติดตั้ง
ระบบ และ 6) การบำรุงรักษาระบบ ผลการสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้จำนวน 30 คน พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ยรวม 
3.77 สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถพล ลาดศรีลา และคณะ [4] 

และปองพล ธูปทอง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล [5] ที่พบว่าการ
นำระบบบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่นมา
ช่วยในการจัดการกระบวนการทำงานเดิมผู้ใช้จะมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
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บทคัดย่อ 
เว็บแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพภายในบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด 
(มหาชน) พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี Responsive Web Design โดยใช้ 
Bootstrap Framework ในการออกแบบเว็บแอปพลิ เคชัน
บันทึกสุขภาพภายในบริษัท เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้
โปรแกรมที่ ดียิ่ งขึ้นด้วยการใช้ เทคโนโลยี ใหม่ๆ  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้น ในเรื่องของ การใช้งานแบบ
เรียลไทม์ สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา  

ผลของการพัฒนาโครงงาน คือ ได้เว็บแอปพลิเคชันที่มี
ความสะดวก รวดเร็ว ในการสรุปผลข้อมูล และการบันทึกข้อมูล
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตที่ตั้ งไว้ทำให้ผลงาน
สะดวกต่อการใช้งาน ผลการทดสอบความพึงพอใจกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 30 คน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 
 

ABSTRACT 
Responsive web design using the Bootstrap Framework 
for web application design. nternal health record In 
order to improve the efficiency of using the program 
even better by using new technology To increase the 
efficiency of work in real-time Able to retrieve 
information at any time The result of the project 
development is that the web application is 
convenient and quick to summarize the data. And the 
recording of data for purposes and the set scope 
makes the work easy to use. The sample of test 
included 30 people from general user group. The 

results revealed that the average of application user’s 
satisfaction was 4.55  and the standard deviation was 
0.56.   
 

1. บทนำ 
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่

มีบริษัทในเครือมากกว่า 10 สาขาทั่วประเทศเป็นบริษัทผลิตและ
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขนมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยูโร่เค้ก 
เอลเซ่ ช็อคโก้บอล และอื่น ๆ อีกมากมาย และในปีนี้เป็นปีที่
ครบรอบ 35 ปีของการก่อตั้ งบริษัท  จึงได้จัดงานที่ ชื่ อว่า 
Productivity ขึ้นเป็นครั้งที่  16 เพิ่มเฉลิมฉลองช่วงเวลาที่มี
ร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยภายในงานจะมีการ
นำเสนอผลงานต่างๆของแต่ละแผนกขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบัน โดยแผนก
นวัตกรรมได้นำเสนอระบบการเก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ประจำปีของพนักงาน  

 ระบบงานเดิมการเก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี 
จะเก็บในรูปแบบของโปรแกรมเอกซ์เซลแล้วทำการรายงานผล
ผ่านทางกระดาษซึ่งต้องทำออกมาทุกแบบไม่ว่าจะเป็นการตรวจ
สุขภาพทั่วไป การตรวจเลือด และอื่น ๆ ซึ่งมีความซ้ำซ้อนของ
ข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมีการแสดงผลจากการตรวจสุขภาพ
อย่างอื่น ทำให้สิ้นเปลืองกระดาษและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   
 ดังนั้นผู้พัฒนาโครงงานจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนา
แอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพภายในบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด 
(มหาชน)  โดยสามารถจัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลโรงพยาบาล 
และข้อมูลการตรวจสุขภาพแบบต่าง ๆ ได้เป็นปัจจุบันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 Bootstrap 
Bootstrap คือ ชุดคำสั่งที่ประกอบด้วยภาษา CSS, HTML และ 
JavaScript เป็นชุดคำส่ังที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนดกรอบหรือ
รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
เว็บไซต์ (User Interface ) จึงสามารถเรียก Bootstrap ว่าเป็น 
Front-end Framework คือใช้สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ส่วนการ
แสดงผล ซึ่งแตกต่างจากภาษาประเภท Server Side Script 
อย่าง PHP, Python หรือภาษาอื่น ๆ Front end Framework 
ที่รวม HTML, CSS และ JS เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนา Web ที่
รองรับทุก Smart Device หรือ เรียกว่า Responsive Web 
หรือ Mobile First Bootstrap 
2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 .1 ระบบบริหารสำหรับ โรงพยาบาล คลินิ ก
(DClinic) โปรแกรมที่สามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ทำประวัติการ
รักษา เก็บประวัติรูปภาพ และข้อมูลการรักษาต่างๆ ได้อย่าง
ละเอียด รวมถึงฟังก์ชันในการขายสินค้าหน้าร้านรูปแบบต่างๆ ท่ี
ออกแบบมาให้ เหมาะในการใช้งานกับธุรกิจ คลินิกแพทย์ 
สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล เป็นต้น 

2.2.2 โปรแกรมบริหารคลินิกสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ 
(VET Hospital 2005) ช่ วย ให้ ท ำงานทุ กอย่ างได้ ง่ายขึ้ น 
สามารถค้นหาชื่อสัตว์เลี้ยง  ออกใบเสร็จรับเงิน - ใบกำกับภาษี  
การพิมพ์ฉลากยาการนัดหมายกับผู้ป่วย และอื่น ๆ อีกมาก ที่
เตรียมพร้อมไว้ให้ เหมาะสำหรับคลินิกขนาดเล็กและกลาง 

2.2.3 โปรแกรม HealthBook ตรวจสุขภาพแม่และ
เด็ก BMI(HealthBook) โปรแกรมที่ ใช้ในการบันทึกข้อมูล 
ประวัติการตรวจสุขภาพของแม่และเด็ก เหมาะจะใช้ ใน
ระบบงานด้านสถานพยาบาล อย่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือ หน่วยงานเอกชน ก็สามารถใช้งานได้
เช่นกัน อำนวยความสะดวกด้านการเก็บประวัติ 

 
3. วิธีดำเนินการ 

3.1 ขั้นตอนการทำงานและปัญหาของระบบงานเดิม 
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพภายในบริษัท 
ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลความ
ต้องการของผู้เสนอโครงงานหรือแผนกนวัตกรรม เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากนั้นผู้พัฒนาออกแบบ

ฐานข้อมูลให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาการแสดงผลของเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย สวยงาม 
และไม่ซับซ้อน ขั้นตอนการพัฒนานั้นทางบริษัท ให้ใช้เซิร์ฟเวอร์
จำลองในเครื่องทำการออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบระบบ
ภายในตัวโครงงาน และการแสดงผลทางเว็บไซต์ให้สวยงาม เมื่อ
ทำการพัฒนาให้สามารถใช้งานระบบหลักได้ จึงทำการทดลอง
กับเซิร์ฟเวอร์จริงของทางบริษัท 
3.2  การออกแบบระบบ 
ในการวิเคราะห์โครงสร้างและส่วนประกอบระบบงานนั้นได้ 
ผู้พัฒนาได้ใช้การวิเคราะห์ระบบในรูปแบบของ Flow Chart 
และ Context Diagram ดังภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะห์งานและออกแบบระบบ 

 
จากภาพที่ 1 แสดงการออกแบบระบบงานของเว็บแอปพลิเคชัน
บันทึกสุขภาพภายในบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) 

 
4. ผลการพัฒนาระบบ 

ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพภายในบริษัท              
ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) สามารถใช้งานได้จริงในส่วนการ
จัดเก็บข้อมูล สรุปผล และส่วนการจัดการผู้ใช้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบงาน ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 หน้าจอหลัก 
 

จากภาพที่ 2 เป็นหน้าจอหลักของโปรแกรม โดยแต่ละปุ่มจะ 
นำไปสู่หน้าจอถัดไปดังนี้ 

 
ภาพที่ 3 หน้าเพิ่มข้อมูลพนักงาน 

 
จากรูปที่ 3 เป็นหน้าเพิ่มข้อมูลพนักงาน จะนำไปสู่หน้าการเพิ่ม
พนักงาน โดยที่สามารถ เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไข ได้ และแสดง
ประวัติของพนักงานเป็นรายบุคคล สามารถค้นหาชื่อหนักงานได้ 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าเพิ่มข้อมูลแผนก 

 
จากภาพที่ 4 เป็นหน้าเพิ่มข้อมูลแผนก จะนำไปสู่หน้าการเพิ่ม
ข้อมูลแผนก โดยที่สามารถ เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไขได้ และแสดง
แผนกของทุกแผนก สามารถค้นหาชื่อแผนกได้ 

 
ภาพที่ 5 หน้าเพิ่มข้อมูลโรงพยาบาล 

 
จากภาพที่ 5 เป็นหน้าเพิ่มข้อมูลโรงพยาบาล จะนำไปสู่หน้าการ
เพิ่มข้อมูลโรงพยาบาล โดยที่สามารถ เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไขได้ 
และแสดงโรงพยาบาลที่ตรวจ สามารถค้นหาชื่อโรงพยาบาลได้ 
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ภาพที่ 6 หน้าเพิ่มข้อมูลรายละเอียดการตรวจโรค 
 

จากภาพที่ 6 เป็นหน้าเพิ่มข้อมูลรายละเอียดการตรวจโรค จะ
นำไปสู่หน้าการเพิ่มข้อมูลรายละเอียดการตรวจโรค โดยที่
สามารถ เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไขได้ และแสดงรายละเอียดการตรวจ
โรคสามารถค้นหาชื่อรายละเอียดการตรวจโรคได้ 

 
ภาพที่ 7 หน้าเพิ่มข้อมูลการตรวจโรค 

 
จากภาพที่ 7 เป็นหน้าเพิ่มข้อมูลการตรวจโรค จะนำไปสู่หน้าการ
เพิ่มข้อมูลรายการตรวจโรค โดยที่สามารถ เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไข
ได้  

 
ภาพที่ 8 หน้าออกรายงาน PDF 

 
จากภาพที่ 8 เป็นหน้าออกรายงาน PDF สามารถออกรายงาน 
PDF ของรายละเอียดโรคและข้อมูลโรคต่างๆได้ 

ภาพที่ 9 หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ user 
 

จากภาพที่ 9 เป็นหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ USER 
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ภาพที่ 10 หน้าดูข้อมูลประวัติการตรวจโรค 

 
จากภาพที่ 10 หน้าดูข้อมูลประวัติการตรวจโรค ของ user 
 
ผู้พัฒนาได้นำเว็บแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพภายในบริษัท  
ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) ไปทดสอบกับพนักงานจำนวน 30 
คน เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ความพึง
พอใจ 

1. การทำงานได้ตาม
ฟังก์ชัน  

4.67 0.67 มากท่ีสุด 

2. ลดขั้นตอนและ
ประหยัดเวลาในการ
ทำงาน 

4.57 0.50 มากท่ีสุด 

3. ประสิทธิภาพ
โดยรวม 

4.51 0.56 มากที่สุด 

4. ความปลอดภัยใน
การใช้งาน  

4.40 0.56 มาก 

5. ความถูกต้องของ
ข้อมูล 

4.60 0.50 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.55 0.56 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยความพึงใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.55 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 หากพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่
มีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การ
ทำงานได้ตามฟังก์ชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ความถูกต้องของ
ข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาใน
การทำงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ประสิทธิภาพโดยรวม  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ความปลอดภัยในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
 

5. สรุปผลการพัฒนาโครงงาน 
5.1 สรุปผลการพัฒนาโครงงาน 
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพภายใน 
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) ในส่วนของการใช้งานทั่วไป
นั้นพบว่า สามารถใช้งานได้จริง มีความถูกต้องแม่นยำ และ
รวดเร็วตามวัตถุประสงค์ของพัฒนาโครงงาน มีระบบที่ช่วยลด
ขั้นตอนในการกรอกข้อมูลและสะดวกในการแก้ไขข้อมูล มีความ
ทันสมัยแม่นยำ ข้อมูลไม่สูญหาย สามารถตรวจสอบการเข้าใช้
งานและแสดงผลได้อย่างถูกต้อง สามารถเพิ่มข้อมูลแบบ
เรียลไทม์ได้ 
 จาการทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพภายใน 
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) พบว่าสามารถทำงานได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งการบันทึกข้อมูล การออกรายงาน 
PDF 
5.2 อภิปรายผลการพัฒนาโครงงาน 
 เว็บแอปพลิ เคชันบั นทึ กสุขภาพภายใน  บริษั ท            
ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) ระบบเก่านั้นจะเป็นเอกสารหรือ
ใบรับรองที่แพทย์ได้ออกให้ บางครั้งเอกสารที่มีการจัดเก็บนั้นมี
การสูญหายและเสียหายเกิดขึ้น และไม่สามารถค้นหาเอกสาร
เก่าๆได้ เพราะจำนวนพนักงานนั้นมีจำนวนมาก แต่เมื่อใช้งาน
แอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพภายใน บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด 
(มหาชน) ข้อมูลจะไม่สูญหายหรือเสียหาย 
 เมื่อทำการทดลองใช้เว็บแอปพลิเคชันบันทึกสุขภาพ
ภายในภายใน บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) พบว่า
โดยรวมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการจัดเก็บข้อมูลการแสดงผลแบบ Responsive Web 
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Design ช่วยให้สามารถทำงานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
และโทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแสดงผลที่
สวยงาม และสื่อความหมายกับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
 การจ ัดทำระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กรณีศ ึกษา
โรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน
การเก็บข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลการนัดหมาย การออกรายงานการ
แจ้งเตือนการนัดหมายผ่านแอพพลิเคชั่นของโรงพยาบาลโกรกพระ 
และนำผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากร แพทย์ในโรงพยาบาลและ
ผู้ป่วย โดยใช้ Apache ในการจำลองเป็น web server, MySQL 
ใช ้เป็นฐานข้อม ูล , PHP เป ็นภาษาสำหรับพ ัฒนาระบบ  และ 
PhpMyAdmin เพื่อเซตค่าต่าง ๆ ของ MySQLซึ่งจะส่งผลให้การ
ใช้งานระบบสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  การจัดทำใน
ครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลจำนวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบค่าเฉลี ่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสรุประดับความพึงพอใจ  ผลการสำรวจ
พบว ่าค ุณภาพด้านการใช ้งานโมบายแอพพล ิ เคช ั ่น  ระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.98) 
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.42)  ด้านการออกแบบ
และการจัดรูปแบบระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ (ค่าเฉลี่ย = 
4.55) ตามลำดับ 
คำสำคัญ :  การพัฒนาระบบ; ระบบโรงพยาบาล; การจองคิว 

 

ABSTRACT 
The development of the Krok Phra Hospital information 
system, Nakhon Sawan, aims to gather information, make 
an appointment, and inform a particular meeting time 
over the hospital's application. The results from a system 
could be utilized to develop and improve the 
information system performance to meet the needs of 
staff, medical doctors, and patients. In this system, 
several computational tools are used: Apache is 
simulated to a web server, MySQL plays as a database 
management system, PHP is for system development, 
and PhpMyAdmin manages the set of values in MySQL. 
These tools will bring out the most potentiality of this 
system. For the data collection in this work, the 
questionnaires were used as a tool to collect quantitative 
opinion from the sample group, 20 people. The data 
analysis includes mean, standard deviation, and the 
summary of satisfaction level. The results show that the 
quality of application usage of Krok Phra Hospital,  
Nakhon Sawan, had generally been at the highest level 
(mean = 4.67). For the design and application formatting, 
the satisfaction was at the highest level (mean = 4.80). In 
terms of system design and formatting, the satisfaction 
was at the highest level as well (mean = 4.34), 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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respectively. 
 

1. บทนำ 
โรงพยาบาลโกรกพระ ตั ้งอยู ่ที ่ หมู ่ 7 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ  
จ.นครสวรรค์ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสร้างโรงพยาบาล
อำเภอ เพื่อตอบสนองปฏิบัติการพัฒนาชนบทตามนโยบายของ
รัฐบาลโดยจะต้องทำการก่อสร้างโรงพยาบาลอำเภอขนาด 10 เตียง 
ในพื ้นที ่ยากจน ซึ ่งอำเภอโกรกพระก็เป็นอำเภอหนึ ่งที ่อยู ่ใน
เป้าหมายที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอ โดยมีผู้
มีจิตศรัทธาได้บริจาคท่ีดินบริเวณเดียวกันประมาณ 25 ไร่กระทรวง
สาธารณสุขจ ึงได ้อน ุม ัต ิงบประมาณปีเพ ื ่อทำการก ่อสร ้าง
โรงพยาบาลโกรกพระ 
 โรงพยาบาลโกรกพระในระบบงานเดิมนั้น ผู้ป่วยที่เข้ามา
ทำการรักษาจะต้องจับบัตรคิวด้วยตนเอง  ซึ่งทำให้เกิดความล้าช้า
หรือเกิดปัญหาในการแซงคิวและในส่วนของการบันทึกข้อมูลใน
ขั้นตอนการรักษาต่าง ๆนั้นยังคงจดบันทึกด้วยลายมือลงกระดาษ 
เช่น ประวัติการรักษา, ใบสั ่งยา หรือ ใบนัดหมาย เป็นต้น ซึ่ง
ระบบงานเดิมนั้นมีความเสี่ยงของข้อมูลที่จะสูญหายหรือตกหล่น
และล่าช้าในการนำข้อมูลมาตรวจสอบเพื่อบันทึกข้อมูลลงในแฟ้ม
ประวัติและสิ้นเปลื้องพื้นที่ในการเก็บแฟ้มข้อมูลและยากต่อการ
ค้นหา  จึงทำการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อให้ง่าย
ต่อการค้นหา 
 จึงทำการพัฒนาระบบงานใหม่ขึ้นมาเพื่อช่วยลดความ
ล่าช้าในการจับบัตรคิวโดยใช้โมบายแอพพลิเคชั่นเข้ามาช่วยอำนวย
ความสะดวกและแจ้งเตือนวันนัดหมาย ส่วนในตัวระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลนั้น ทำการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล
ลงในฐานข้อมูล เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและทำให้ข้อมูลมี
ความเป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหาและลดปัญหาข้อมูลที่เสี่ยงสูญ
หายหรือตกหล่นอีกด้วย 

 
2. ความสำคัญของปัญหา 

1. ในการจองคิวนั้นยังใช้วิธแีบบเข้าแถวจับบัตรคิวอยู ่
2. ในการจัดเก็บข้อมูลนั้นยังใช้วิธีจัดเก็บแบบลายมือลงในกระดาษ 

3. ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วยนั้นยังใช้วิธีการเก็บลงในแฟ้ม
ประวัติ 
4. แฟ้มประวัติผู้ป่วยมีจำนวนมากทำให้ยากต่อการค้นหา 
5. ในการนัดหมายของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาในครั้งถัดไปยังคง
เป็นการจดบันทึกด้วยลายมือลงในกระดาษ 
 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ ื ่อพ ัฒนาโมบายแอพพลิเคช ั ่นการนัดหมายผู ้ป ่วยของ
โรงพยาบาลโกรกพระ  
2. เพื่อออกแบบระบบสารสนเทศฐานข้อมูลโรงพยาบาลโกรกพระ 
3. เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลการนัดหมาย 
4. เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่มาทำการตรวจรักษา 
5. เพ ื ่อออกรายงานการแจ้งเต ือนการนัดหมายผ่าน โมบาย
แอพพลิเคช่ัน 
 

3. ขอบเขตของโครงงาน 
ในการดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีขอบเขตของ
โครงงาน โดยแบ่งตามผู้ใช้ระบบ ดังนี้  

1. โมบายแอพพลิเคชัน 
1.1 สามารถกรอกข้อมูลประวัติผู้ป่วยได้ 
1.2 สามารถจองคิวการรักษาได ้
1.3 สามารถดูช่วงเวลาการทำงานของแพทย์ได้ 
1.4 สามารถดูเวลานัดหมายได้ 

2.  ทะเบียนประวัติ 
2.1 สามารถบันทึกประวัติการรักษาของผู้ป่วยได้                               
2.2 สามารถเก็บประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยได้ 
2.3 สามารถค้นหารายชื่อผู้ป่วยได้     
2.4 สามารถเพิ่ม, แก้ไข ข้อมูลผู้ป่วยได้   

3. การรักษา 
3.1 สามารถเรียกดูหรือค้นหาประวัติการรักษาผู้ป่วย 
3.2 บันทึกข้อมูลการตรวจรักษาของผู้ป่วยได้ 
3.3 สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลการตรวจรักษาของผู้ป่วย
ได้ 
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3.4 สามารถพิมพ์รายงานใบสั่งยาได้ 
3.5 สามารถพิมพ์ใบนัดหมายผู้ป่วยได้ 
3.6 สามารถเพิ่ม, แก้ไข ประวัติการรักษาผู้ป่วยได้      4.  

การชำระเงิน 
4.1 สามารถบันทึกการชำระค่ารักษาได้ 
4.2 สามารถแสดงข้อมูลการชำระค่ารักษาได้ 
3.4 สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลการชำระค่ารักษาได้ 
4.4 สามารถดูรายละเอียดรายการค่ารักษาได้ 
4.5 สามารถดูประวัติการค้างชำระค่ารักษาพยาบาลได้ 

      5.  การจ่ายยา 
5.1 สามารถค้นหาข้อมูลยาได้ 
5.2 สามารถรับใบเสร็จสั่งยาได้ 
5.3 สามารถพิมพ์รายงานใบเสร็จรับยาได้ 

 
4. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

เถาวัลย์ ไทยธรรมกุล, พิลาลักษณ์ มุงเมือง, นัทธมน เพชร
วิเชียร, และรัตติกาล สุขทับทิม (2559 (ได้ศึกษาเรื่อง เหตุผลที่
ผู ้ป่วยไม่มาตามนัดหลังมีมาตรการโทรศัพท์แจ้งเตือนล่วงหน้า
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ การนัดผู ้ป่วยมาตรวจเป็นการ
ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่มีอาการต้องติดตาม
ผลการรักษาและนัดมาตรวจอย่างต่อเนื่อง 

เมื ่อผู ้ป่วยไม่ได้มาตรวจตรงตามนัดจะทำให้การรักษาไม่
ต่อเนื่อง ผลการศึกษาโครงการการลดอัตราไม่มาตามนัดของผู้ป่วย
ในปี 2550 เมื่อเทียบกับปี  2548 - 2549 โดยมีปี 2547 เป็นปีฐาน  
จะพบว่าในด้านการนัดผู้ป่วยมาตามนัดมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีอื่น 
ๆ โดยเพิ่มขึ้น %0.61  

วิไลลักษณ์ ลูกอินทร์ และอดุลย์ โต๊ะบก . (2558). ระบบการ
จัดการคลินิกทันตกรรมใน การประชุม วิชาการระดับปริญญาตรี .
 ด ้ า น คอมพ ิ ว เ ต อ ร ์ ภ ู ม ิ ภ า คอ า เ ซ ี ย น 2015 (The ASEAN 
Undergraduate Conference on Computing: AUC2 2015). 
ฉะเชิงเทรา.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ 

ชุติมา ปัญญา  ภัทรา อิ่มเสถียร และอภิชัย สารทอง ได้ศึกษา
เรื ่องการจองคิวรอตรวจ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเป็นอีก
หน่วยงานที่นิยมนำระบบคิว อัตโนมัติเข้าไปใช้จัดการบริหารคิว

ให้กับผู้รับบริการ โดยระบบคิวกับงานโรงพยาบาลรูปแบบการใช้
ระบบคิวไม่ได้เป็นแบบกดบัตรคิว แต่เป็นการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
เพื่อจำแนกคิวผู้รับบริการให้เป็นไปตามการรักษา แผนก และลำดับ
การทำงานของส่วนต่างๆ ที ่แยกได้อีกเป็นหลายหมวดย่อยผู ้ที่
ให้บริการจึงจำเป็นต้องรู้ลำดับการทำงานและเข้าใจเป็นอย่างดีถึง
จะสามารถปรับแต่งให้ตรงใจผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ระบบคิวกับงาน
โรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีการบริหารระบบคิวที่ดี เพื่ อป้องกัน
ความยุ่งยากความซับซ้อนไม่ให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเพราะหากมี
ความผิดพลาด ย่อมหมายถึงปัญหามากมายที่จะตามมาจึงทำระบบ
การจัดการคิว รอตรวจแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ขึ้นมา
เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจำคิวเมื่อส่งไปแผนกอื่นแล้วต้องให้คิว
ใหม่ เฉพาะส่วนให้บริการลดการใช้เจ้าหน้าที่เรียกผู้รับบริการ ใช้
ระบบเรียกตามหมายเลขกันการเรียกชื่อผิด หรือชื่อซ้ำซ้อนกันใน
กลุ่มผู้รับบริการ 

ธัญกร เอี้ยวซิโป และวิไลลักษณ์ เลิศเมธากุล ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาระบบคิว งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุ่งหว้า การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคิวที่เหมาะสมของงานผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลทุ่งหว้า กลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยและญาติที่มารับ
บริการที่หน่วยงานผู้ป่วยนอก วิธีการดำเนินงานประกอบด้วยการ
กำหนดกลุ่มผู้ป่วยคิวต่างๆ ขนาดกลุ่มตัวอย่างการสุ่มและเกณฑ์
การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมหรือถอนกลุ่มตัวอย่างออกจาก
โครงการวิจัยการสร้าง/พัฒนาเครื ่องมือการเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าระบบคิวที่เหมาะสมของงาน
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทุ่งหว้า คือผู้ป่วยอาการหนักเร่งด่วนควร
ได้รับการดูแลและเข้าพบแพทย์ในห้องตรวจก่อนคิวทั ่วไปส่วน
ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปควรได้รับการเข้าพบแพทย์ในห้องตรวจก่อนคิว
ทั่วไปและทุกคิวได้รับการเข้ารับการตรวจจากแพทย์ตามลำดับคิวที่
ได้รับ ไม่เห็นด้วยหัวข้อให้ผู้มีอุปการคุณมาเป็นเกณฑ์ให้เข้าคิว
ตรวจก่อนและควรมีบัตรคิวบัตรเดียวไม่ต้องแยกเป็นหลายบัตร 
ระดับความพึงพอใจในระบบบัตรคิวของโรงพยาบาลทุ่งหว้า โดย
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ในกลุ่มผู้ป่วยคิวที่
ได้รับต่างกันมีระดับความพึงพอใจในบริการโดยภาพรวมที่แตกตา่ง
กันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
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5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินการ 
XAMPP เป ็นโปรแกรม Apache web server ไว ้จำลอง web 
server เพื ่อไว้ทดสอบสคริปหรือเว็บไซต์ในเครื ่องโดยที่ไม่ต้อง
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

• Apache ใช ้ ในการจำลองเป ็น  web server Apache 
พัฒนาและดูแลโดย  Apache Software Foundation ซึ ่งเป็น
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่สามารถใช้งานได้ฟรีซึ่งรวดเร็วเชื่อถือได้
และปลอดภัย สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย โดย สามารถเพิ่ม function พิเศษที่
เป็น module pluginได้โดยง่าย 

• My SQL สำหรับฐานข้อมูล MySQL เป็นที่นิยมใช้กันมาก
สำหรับฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์และนิยมใช้งานร่วมกับภาษา
โปรแกรม PHP นอกจากนี้หลายภาษาโปรแกรมที่สามารถทำงาน
ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ได้ 

• PHP เ ป ็ น ภ าษาส ำห ร ั บพ ัฒน า ร ะบบ  ( PHP) คื อ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ภาษา PHP 
ใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดย
มีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษา
เพิร์ล ซึ่งภาษาPHP นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของ
ภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีการตอบ
โต้ได้อย่างรวดเร็ว 

• PhpMyAdminเพื่อเซตค่าต่าง ๆ ของ MySQL 
- Adobe Photoshop CS5 เป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไข

รูปภาพ ที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขและตกแต่ง
รูปภาพ 

- Google Chrome เพื่อเรียกดูผล 
- Boostrap3 เพื่อออกแบบจัดการหน้าเว็บไซต์ 
- Dreamweaver ใช ้ ในการเข ียนคำส ั ่ งและออกแบบ

เว็บไซต์ 
- Java ใช้ในการเขียนโมบายแอพพลิเคช่ัน 

 
 

 
 

6. วิธีการดำเนินการ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ได้ดําเนินการตามขั้นตอนของ
วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System development Life 
Cycle : SDLC)   

การศึกษาปัญหา ปัญหาของโรงพยาบาลโกรกพระ คือ
การจับบัตรคิวของผู้ป่วยที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล มีความ
ต้องการที่จะใช้เวลาในการจับบัตรคิวในการรักษาที่ใช้เวลาน้อย
ที่สุด  จึงได้นำแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการจองคิวของโรงพยาบาล
โกรกพระ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการรักษามากขึ้น 

การวิเคราะห์ระบบ ศึกษารายละเอียดการทำงานของ
โรงพยาบาลโกรกพระในปัจจุบัน  และองค์ประกอบต่าง ๆในการ
พัฒนาระบบ เพื่อนำแอพพลิเคชั่นมาช่วยในการจองคิว ทำให้ลด
ระยะเวลาในการจับบัตรคิว 

การออกแบบระบบ การนำเอาความต้องการของผู้ใช้มา
ประยุกต์ใช้เป็นแอพพลิเคชั่นการจองคิว  เพื่อออกแบบระบบการ
ทำงานให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที ่1 Context Diagram โมบายแอพพลิเคช่ันระบบ

สารสนเทศโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค ์
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ภาพที่ 2 Context Diagram ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

 

 
 
 
 

โมบายแอพพลิเคช่ันระบบสารสนเทศโรงพยาบาลโกรกพระ 
 (เว็บไซต์) 

 
 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 แสดงหน้าแรกเว็บไซต์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ภาพที ่9 แสดงหน้าทะเบียนประวัติเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
     
 

ภาพที ่4 แสดงเมนูเข้า 
เลือกการทำงาน 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ 
โมบายแอพพลิเคช่ัน 

ภาพที ่6 แสดงหน้าตาราง
นัดหมาย 

ภาพที ่5 แสดงช่วงเวลา
การทำงานของแพทย์ 

รูปที่ 7 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
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ภาพที่ 10 แสดงค้นหารายชื่อผู้ป่วยในหน้าทะเบียนประวัติของ

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลโกรก
พระ จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 
ภาพที่ 11 แสดงเพิ่มข้อมูลผู้ป่วยในหน้าทะเบียนประวัติของ

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลโกรก
พระ จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ภาพที่ 12 แสดงหน้าประวัติการรักษาของเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ภาพที ่13 แสดงหน้าการชำระเงินของเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 
ภาพที ่14 แสดงหน้าการจ่ายยาของเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
การพัฒนาระบบ การสร้างระบบงานจริง  ขั้นตอนนี้จะ

เป็นขั้นตอนที่นำเอาสิ่งที่ได้จากการออกแบบระบบมาทำการสร้าง
ตัวระบบโรงพยาบาลโกรกพระขึ้นมาใช้งานจริง  

การติดตั ้งการใช้งาน โดยทำการติดตั ้งตัวโปรแกรม 
ติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือและจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม
ผู้ใช้งานที่เกีย่วข้อง เพื่อให้ระบบใหม่สามารถใช้งานได้ 

การประเมินระบบ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ 
พัฒนาระบบงาน ซึ ่งต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่
ผู้ใช้งาน เพื่อจะทราบความพึงพอใจของผู้ใช้ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
ที ่
 

รายการที่ประเมิน x ̄ S.D. ระดับค่า
ประสิทธิภาพ 

 
1 

คุณภาพด้านการใช้งาน
โมบายแอพพลิเคช่ัน 
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ที ่
 

รายการที่ประเมิน x ̄ S.D. ระดับค่า
ประสิทธิภาพ 

1.1 ขั้นตอนการใช้งานไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.75 0.44 มากท่ีสุด 

1.2 ความสะดวก รวดเร็ว
ของการใช้บริการ 

4.60 0.68 มากท่ีสุด 

รวม 4.98 0.47 มากท่ีสุด 
 
 
 
2 

ด้านการออกแบบและ
การจัดรูปแบบโมบาย
แอพพลิเคช่ัน 

   

2.1 การจัดรูปแบบ
หน้าจอง่ายต่อการใช้งาน 

4.30 0.80 มาก 

2.2 สีสันในการออกแบบ
หน้าจอมีความเหมาะสม 

4.30 0.80 มาก 

2.3 สีพื้นหลังกับสี
ตัวอักษรมีความเหมาะสม 

4.45 0.69 มาก 

2.4 ขนาดตัวอักษร และ
รูปแบบตัวอักษร มีความ
เหมาะสม 

4.60 0.60 มากท่ีสุด 

2.5 หน้าจอการแสดงคิวมี
ความเหมาะสม 

4.45 0.76 มาก 

รวม 4.42 0.52 มาก 
 
 
3 
 

ด้านการออกแบบและ
การจัดรูปแบบระบบ 

   

3.1 ระบบสามารถแสดง
ผลได้ถูกต้อง 

4.75 0.44 มากท่ีสุด 

3.2 การจัดรูปแบบหน้า
ระบบง่ายต่อการใช้งาน 

4.60 0.68 มากที่สุด 

3.3 รายละเอียดต่าง ๆ 
ของระบบมีความ
เหมาะสม 

4.30 0.92 มาก 

รวม 4.55 0.24 มากท่ีสุด 
ประสิทธิภาพทั้งหมด 4.65 0.14 มากท่ีสุด 

 

อภิปรายผล 
สรุปได้ว่าด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบโมบาย

แอพพลิเคชั ่นนั ้นได้ค่าเฉลี ่ยจากการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบโดยรวมในด้านคุณภาพด้านการใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่น
เท่ากับ 4.98 อยู่ในระดับมากที ่สุด ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่นเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมาก และ
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบระบบเท่ากับ 4.55 อยู ่ใน
ระด ับมากที่ ส ุด ในการใช ้งานโมบายแอพพล ิ เคช ั ่นจองคิว
โรงพยาบาลโกระพระที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ มีประสิทธิภาพการทำงานของโมบายแอพพลิเคชั่น
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
การบำรุงรักษาระบบ ก่อนจะนำระบบไปใช้งานจริงต้อง

มีการทดสอบการทำงานของระบบ หรือทดสอบการทำงานผู้ใช้งาน
ระบบการทดสอบควรใช้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้ว่า
ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู ้ใช้หรือไม่ เมื ่อพบว่ามี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการทำงานของระบบจะต้อง มีการปรับแก้
ซึ่งเรียกว่าการบำรุงรักษาระบบ 

 
7. ข้อสรุป 

 จากการวิเคราะห์การศึกษาและออกแบบระบบ ผู้จัดทำ
โครงงานได้พ ัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กรณีศึกษา
โรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์และออกแบบโมบาย
แอพพลิเคชั่นเพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้าถึงเครื่องมือต่างๆได้
ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วยิ ่งขึ ้น ซึ ่งมี
ประโยชน์ดังนี้ 1( ทำให้เกิดความสะดวกในส่วนของการจองคิว 
 2( ง่ายต่อการดูการนัดแพทย์และดูตารางการทำงานของแพทย์ 
 3( ลดระยะเวลาการทำงานของเจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงานใน
โรงพยาบาล 
 

8.ข้อเสนอแนะ 
ในการใช้งานระบบสารสนเทศให้บรรลุผลควรได้รับการ

ชี้แจงอบรมการใช้งานหรืออย่างน้อยต้องศึกษาวิธีการใช้งานจาก
คู ่มือการใช้งานซึ ่งเมื ่อมีการใช้งานอย่างแพร่หลายน่าจะเกิด
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ประโยชน์ต่อการจัดระเบียบคิว ซึ่งจะทำให้เวลาของการทำงาน
เจ้าหน้าที่ลดลงมี เวลาในการพัฒนาระบบของโรงพยาบาลส่วน
อื่นๆได้ 

เนื่องจากระบบสารสนเทศที่จัดเตรียมเพื่อใช้งานนั้นมา
จากข้อมูลที่มีอยู่แล้วภายในระบบ ดังนั้นการนำข้อมูลมาปรับปรุง
ใหม่ จึงมีรูปแบบมาตรฐานตามที่ระบบสารสนเทศกำหนดไว้ มี
ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่
น่าเชื่อถือ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ยังมีข้อมูลที ่น่าสนใจอีก
หลายส่วนที ่ย ังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้ได้
ทั้งหมดรวมทั้งรูปแบบการรายงานที่จัดทำเป็นตัวอย่างได้เพียง
บางส่วนซึ่งสามารถจัดทำเพิ่มได้สำหรับผู้ที่จะไปพัฒนาต่อยอด 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โดยใช้คิวอาร์โค้ดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
The Development of Management Information System 

for Computer Equipment Using QR Code on the  
Android Operating System 

 
*พีรพัฒน์ ทับวรรณ์1 และ ภาวินี อินทร์ทอง1 

 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

Emails: peeraput.t@psru.ac.th, pavinee.int@psru.ac.th 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้คิวอาร์โค้ด 
กรณี ศึ กษ าห ลั ก สู ต รส าข าวิ ช า เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  2) ทดสอบประสิทธิภ าพการทำงานของระบบ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง 
5 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมแอน
ดรอยด์สตูดิโอสำหรับการพัฒนา  และได้ทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 
สรุปได้ว่า ระบบมีประสิทธิภาพในระดับมาก ตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  
0.65 โดยความถูกต้องในการประมวลผล ร้อยละ 76.00 ซึ่งต่ำ
กว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 
 
คำสำคัญ: คิวอาร์โค้ด, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to 1) to development 
the computer equipment management on the 
android operating system using QR Code Case Study:  
Information Technology Program, Faculty of Science 
and Technology Pibulsongkram Rajabhat University. 2) 
perform system performance test. The target group of 
this research is 5 executives, Teachers and staff 
associated by purposive sampling method.  The 
researcher developed tool were Android Studio. Data 
were collected from July 8, to August 30, 2019. The 
statics used in the research are mean the standard 
deviation.  

The results show that the performance of 
application has efficiency at a good level to according 
the hypothesis. The mean is 3.65 and the standard 
deviation is 0.65.  And the accuracy of processing is 
76.00 percent it’s lower than the set 80 percent. 
 
Keywords: QR Code, Android Operating System, 
Computer Equipment 
 

1. บทนำ 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่เขตพื้นที่อำเภอ
เมืองพิษณุโลก โดยสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ประกอบด้วย 8 หน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณ ะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการ
พยาบาล และวิทยาการลัยการจัดการท้องถิ่น  

หลั กสูต รสาขาวิช าเทค โน โลยี สารสน เทศ  เป็ น
หน่วยงานที่สังกัดอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาใน
หลักสูตร และในมหาวิทยาลัย โดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3 ห้อง เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป 2 ห้อง และเป็น
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเครือข่าย 1 ห้อง ซึ่ งมีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 307 เครื่อง โดยหลักสูตรจะต้องมีการ
ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ เพื่ อจัดส่งมหาวิทยาลัยในทุก
ปีงบประมาณ ปัจจุบันหลักสูตรมีการจัดเก็บรายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลล์จากที่ได้รับมา
จากฝ่ายพัสดุ ซึ่งทำให้การตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ในแต่ละ
ปีงบประมาณเป็นไปด้วยความล่าช้า และประสบปัญหาในด้าน
ข้อมูลจนทำให้เกิดข้อผิดพลาดมากมาย  อีกทั้งเนื่องจากการ
ให้บริการแก่หลักสูตรและมหาวิทยาลัย  ทำให้ ค รุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์มีการใช้งานค่อนข้างหนัก และอาคารมีปัญหา
เกี่ยวกับระบบไฟทำให้เกิดไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับอยู่บ่อยครั้ง
ในช่วงที่ผ่านมา  จึงส่งผลให้อายุการใช้งานลดลงกว่าที่ควรจะ
เป็น  ผู้บริหารจึงมีแนวคิดให้ทำการจัดเก็บข้อมูลชั่วโมงการใช้
งาน และปัจจัยที่ส่งผลให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานลดลง เพื่อ
หาแนวทางการป้องกัน  และวางแผนการจัดซื้ อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ในแต่ละปีงบประมาณได้อย่างเหมาะสม 

ผู้วิจัย จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการ
นำคิวอาร์โค้ด มาพัฒนาร่วมกับการใช้งานแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และใช้จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รวมถึงรายการครุภัณฑ์อื่น ๆ ในอนาคต  
 
 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ด้วยคิวอาร์
โค้ด 
2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 
 

3. สมมุติฐานการวิจัย 
3.1 แอปพลิเคชันสามารถจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ด้วยคิวอาร์โค้ด
ได้ถูกต้องร้อยละ 80 
 3.2 การประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก  
 

4. การทบทวนวรรณกรรม 
 

4.1 แอนดรอยด์สตูดิโอ 
 เป็ น เค รื่ อ งมื อ ส ำห รับ ก ารพั ฒ น าแอนด รอยด์              
แอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ แท็บ
แล็ต หรือเครื่องใช้อีกหลายประเภท  โดยสามารถจำลองการ
ทำงานจากตัวโปรแกรมในรูปแบบมุมมอง GUI ที่แตกต่างกันไป
ต าม รุ่ น ข อ ง โท รศั พ ท์ มื อ ถื อ  โด ย ไม่ ต้ อ งท ำก ารรั น บ น
โทรศัพท์มือถือจริง  
 
4.2 คิวอาร์โค้ด 
 โค้ด 2 มิติ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลแตกต่างจากบาร์โค้ดใน
อดีตที่บรรจุข้อมูลได้เป็นตัวเลขจำนวนเดียว 20 ตัว แต่คิวอาร์
โค้ดสามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่า อีกทั้งยังสามารถบรรจุ
ตัวอักษรเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกด้วย คุณสมบัติเด่นอีกเรื่อง คือ คิว
อาร์โค้ดสามารถกู้ข้อมูลหรืออ่านข้อมูลได้ถึงแม้จะโค้ดจะเลือน 
และมีความสามารถในการอ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า
บาร์โค้ดในปัจจุบัน คิวอาร์โค้ดจึงถูกนำไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ 
ตั้งแต่ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ เป็นต้น[1] 
 
4.3 ครุภัณฑ์ 
 หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานราชการมีไว้เพื่อใช้งาน
โดยมีลักษณะคงทน และมีอายุใช้งานเกิน 1 ปี โดยเป็นรายการ
ถาวรในบัญชีของหน่วยงาน และควบคุมในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
และมีการคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี  
 
 
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 การทำวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูล
ด้วยคิวอาร์โค้ด นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทางด้านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด จากงานวิจัยเรื่อง QR Code ใน
ประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ภายในโรงพยาบาลในยุคไทย
แลนด์ 4.0 [2] ได้นำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดไปใช้ในการอ่านข้อมูล
ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการชำระ
เงิน ทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการชำระเงิน ซึ่งผู้วิจัยได้
แนวคิดดังกล่าว จึงนำมาพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล โดยคาดหวัง
เพื่อลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้
รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เร่ือง การใช้รหัส
คิวอาร์โค้ดบนระบบปฏิบัติการบนมือถือเพื่อการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ [3] ที่ทำการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์  ของ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
นนทบุรี ที่ได้ทดสอบการนำแอปพลิเคชันไปใช้งาน และผลการ
ประเมิน พบว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในงานบริหารจัดการครุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี 
 

5. เครื่องมือในการวิจัย 
5.1 พัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันร่วมกับคิวอาร์โค้ด สำหรับ
การจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหลักสูตร 
5.2 แบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
6.1 ประชากร คือ บุคลากรประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม  
6.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง คือ ผู้บริหาร และผู้ที่มีหน้าที่ ในการควบคุม ดูแล 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 
 
 
 
 
 

7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ ข้ อมู ลที่ ได้ รับจาก
แบบสอบถามแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  โดย
แบ่งเป็น 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Rating Scale) 
[5]  
 5 หมายถึง ในระดับดีมาก 
 4 หมายถึง ในระดับดี 
 3 หมายถึง ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ในระดับพอใช้ 
 1 หมายถึง ในระดับควรปรับปรุง  
 และมีเกณฑ์สำหรับการแปรผล ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

8. วิธีการดำเนินการวิจัย 
ผู้ วิจัย ได้ เลือกศึกษาค้นคว้าการจัด เก็บครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 
8.1 การวางแผนโครงการ 

ในการศึกษาการจัดเก็บครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ผู้วิจัยได้พบปัญหาจากการทำงานในขั้นตอนเดิม ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการจัดเก็บมีความยุ่งยาก 
 2. มีความล่าช้าในการจัดเก็บ และเกิดการซ้ำซ้อนกัน
ของข้อมูลครุภัณฑ์ 
 3. ค้นหาข้อมูลไม่พบจากท่ีขาดการปรับปรุงข้อมูล 
 จากนั้น ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้ใช้ 
พบว่า ผู้ใช้ระบบ ต้องการให้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บที่มีความ
รวดเร็วด้วยบาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ด และเป็นการใช้งานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จึงสรุปความต้องการของผู้ใช้ระบบ
ได้ว่า ต้องการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ด้วยคิวอาร์โค้ด
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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 และเนื่องจากหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จะต้องมีการวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทุก 5 ปี จึงต้องจัดทำ
แผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่งมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้บริหารจึง
ต้องการให้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทำให้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานน้อยกว่ามาตรฐาน คือ 3 – 5 ปี [4] 
เพื่ อจะได้วางแผนการจัดซื้ อและการดูแลรักษาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดการใช้งานได้ระยะยาวยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงมี
การศึ กษาปั จจั ยที่ มี ผลต่ ออายุ การใช้ งานของครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์  แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

ลำดับ ปัจจัย 
1 ความถี่ในการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2 สภาพแวดล้อมภายในระบบ 
3 สภาพแวดล้อมภายนอกระบบ 
4 รูปแบบการใช้งานจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
5 อายุการใช้งานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
 จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูล  ดังนี้ 

1. ความถี่ในการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทำการ
ประเมินค่าความถี่จากการจัดตารางสอนในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โดยทำการบันทึกข้อมูลเป็นชั่วโมง  
 2. สภาพแวดล้อมภายในระบบคอมพิวเตอร์ ประเมิน
จากการใช้ทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้วิจัยทำการ
จัดเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
โดยมีการคำนวณจากทรัพยากรท่ีใช้จากระบบ  
 3. ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกระบบ ที่
ส่งผลต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาไฟตก ไฟ
กระชาก ไฟดับ เป็นต้น  
 4. รูปแบบการใช้งานของผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ ทำการ
จัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสำหรับนักศึกษาที่ ใช้ งาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT402 และ IT404  
 
 
 
8.2 การรวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 จากรายการครุภัณฑ์คอมพิ วเตอร์ของหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมดจำนวน 307 เครื่อง 
ผู้ วิจัย เลือกจัด เก็บข้อมูล  73 เครื่องจากที่นั กศึกษาใช้ ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT402 และ IT404 แบ่งเป็นครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2557 จำนวน 43 เครื่อง และ ปี พ.ศ. 
2559 จำนวน 30 เครื่อง   
 
8.3 การออกแบบระบบ 
 ผู้ วิ จั ย ได้ ท ำการศึ กษ ารูป แบบ การท ำงานของ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และเปรียบเทียบการใช้งานของ
ซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
ดังกล่าว พบว่า โปรแกรมแอนดรอยด์ สตูดิโอ มีประสิทธิภาพ
กว่าซอฟต์แวร์ที่นำมาเปรียบเทียบ  จึงใช้โปรแกรมดังกล่าวใน
การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยมีโครงสร้างการ
ทำงาน ดังภาพที่ 1 
 

                      

           

                                      

                 

         
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการทำงานของระบบ 
 

8.4 ทดลองใช้ระบบ 
 ในขั้นตอนนี้ ได้นำแอปพลิเคชันมาให้ผู้ ใช้ระบบได้
ทดลองใช้ โดยมีการทดสอบส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อบันทึกรายละเอียดข้อมูล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลงระบบ  
 2. จัดเก็บข้อมูลการเบิกครุภัณฑ์ โดยบันทึกข้อมูล
เก่ียวกับครุภัณฑ์ดังกล่าว ในแต่ละปีงบประมาณ นำไปใช้ ณ ห้อง
ใด ใครเป็นผู้เบิกจ่าย และสถานะครุภัณฑ์ ณ ปัจจุบัน อยู่ใน
สถานะใช้งานหรือซ่อมบำรุง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ประจำปี 
 3. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บในด้านปัจจัยที่
ส่งผลต่ออายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยทำการจัดเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 
รวม 9 กลุ่มเรียน 188 คน   
 

9. สรุปผลการวิจัย 
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ผู้วิจัย ได้ทำการพัฒนาแอปพลิ เคชันบนระบบปฏิบัติการ         
แอนดรอยด์ โดยใช้คิวอาร์โค้ดในการจัดเก็บข้อมูล สำหรับการ
ทำงานของแอปพลิเคชันมีขั้นตอน ดังนี้ 
 
9.1 กระบวนการทำงานของแอปพลิเคชัน 
 ในการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผู้ควบคุม
ครุภัณฑ์จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยทำการบันทึก
ข้อมูลครุภัณฑ์ด้วยคิวอาร์โค้ด และถ่ายภาพ พร้อมกรอก
รายละเอียดลงระบบ ดังภาพที่ 2 

  
ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างหน้าจอบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ลงระบบ 

 
 จากนั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูรายการครุภัณฑ์ 
เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์ที่ทำการจัดเก็บได้ ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  
 จากภาพที่  3  ผู้ ใช้สามารถแก้ ไขข้อมู ลครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รวมถึงทำการลบรายการครุภัณฑ์ที่ผิดพลาดได้ 
และหากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีการย้ายตำแหน่งที่ตั้ง  ผู้ใช้
สามารถทำเปลี่ยนแปลงข้อมูลตำแหน่งครุภัณฑ์ที่ระบุได้ใหม่ ดัง
ภาพที่  4 

 

 
ภาพที่ 4 การปรับเปลี่ยนข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของครุภัณฑ์ 

 
 เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบแล้ว ในแต่ละภาค
เรียน  ระบบสามารถจัด เก็บข้อมูลชั่ วโมงการใช้ งานของ
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องตามตารางการใช้ห้อง เพื่อนำมา
วิเคราะห์ร่วมกับการประเมินอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ดัง
ภาพที่ 5 

 

    
ภาพที่ 5 การจัดเก็บข้อมูลชั่วโมงการใช้งานของเครื่องในแต่ละภาคเรียน 

 
9.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
 ผู้วิจัยได้นำแอปพลิ เคชันที่พัฒนาแล้วไปให้กลุ่ม
ตัวอย่าง 5 ท่านประเมิน โดยประกอบไปด้วยประธานหลักสูตร 1 
ท่าน และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สำหรับควบคุม จัดการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 4 ท่าน ได้ผลการประเมินประสิทธิภาพ แสดง
รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพด้านฟังก์ชันการทำงาน 

ประเด็นพิจารณา 
ผลประเมิน 

การแปรผล 
X  S.D. 

1. ความถูกต้องในการนำเข้าข้อมูล 4.40 0.55 มาก 
2. ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 3.60 0.55 มาก 
3. ความเร็วในการประมวลผล 4.40 0.55 มาก 
4. การแสดงผลลัพธ์ถูกต้อง 3.80 0.45 มาก 
5. ความน่าเชื่อถือของระบบ 3.20 0.45 ปานกลาง 
6. ระบบความปลอดภัย 2.80 0.45 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.70 0.50 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงาน
ของแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในด้าน
ความเร็ว และการนำเข้าข้อมูล มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าประเด็น

พิจารณาอื่น ซึ่งอยู่ในระดับมาก ( X = 4.40)  รองลงมาเป็น
ประสิทธิภาพในด้านการแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก ( X = 3.80)  ส่วนประเด็นความถูกต้องสำหรับการ

ค้ น ห าข้ อ มู ล  ค่ า เฉ ลี่ ย ใน ระดั บ ม าก  ( X = 3 .60 )  แ ต่
ประสิทธิภาพในด้านความน่าเชื่อถือของระบบ และระบบความ

ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ ( X = 3.20)  

สำหรับความน่าเชื่อถือของระบบ และ ( X = 2.80)  สำหรับ
ระบบความปลอดภัย 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยด้านความง่ายต่อการใช้งาน 

ประเด็นพิจารณา 
ผลประเมิน 

การแปรผล 
X  S.D. 

1. ระบบใช้งานง่าย 3.80 0.45 มาก 
2. ความเหมาะสมในการออกแบบ 3.80 0.84 มาก 
3. ความเหมาะสมต่อสัญลักษณ์ที่ใช้ 2.60 1.14 ปานกลาง 
4. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใช้กับ
ระบบ 

3.20 0.84 ปานกลาง 

5. ความเหมาะสมในการจัดวาง
ตำแหน่ง 

4.00 0.71 มาก 

6. ข้อความที่ใช้ มีการสื่อสารที่เข้าใจ
ง่าย 

4.20 0.84 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.60 0.80 มาก 

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียผลการวิเคราะห์ความง่าย
ต่อการใช้งาน พบว่า แอปพลิเคชันมีการใช้ข้อความที่สื่อสารและ

เข้าใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20)  และ

ความเหมาะสมในการจัดวางตำแหน่งปุ่ม และข้อความสำหรับ

การสื่อสารในแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ( X = 
4.00) ในส่วนความง่ายในการใช้งานและความเหมาะสมในด้าน
ของสี และรูปแบบของการออกแบบ มีลำดับรองลงมา โดยมี

ค่าเฉลี่ยในระดับมาก เท่ากัน ( X = 3.80) แต่ในการปฏิสัมพันธ์

กับผู้ใช้งาน ( X = 3.20) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของการเลือกใช้สัญลักษณ์ของการสื่อสาร 

ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ( X = 2.60) 

 
9.3 ผลการประเมินอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 ผู้วิจัยได้ทำการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT402 และ IT404 
โดยทำการบันทึกข้อมูลการใช้งานแบ่งเป็นภาคการศึกษา และใน
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยทำการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2562 
ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้ผลเฉลี่ยการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
แสดงดังตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินร้อยละการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประเด็นที่ส่งผล 
ต่ออายุการใช้งานคอมฯ 

ห้อง IT-402 ห้อง IT-404 
สูง ต่ำ สูง ต่ำ 

ความถี่ในการใช้งาน 65.57 32.43 47.50 52.50 
สภาพแวดล้อมในระบบ 100.00 0.00 27.50 72.50 
สภาพแวดล้อมภายนอก
ระบบ 

100.00 0.00 100.00 0.00 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ ใ ช้ ง า น
คอมพิวเตอร์ 

0.00 100.00 100.00 0.00 

ค่าเฉลี่ย 66.89 33.11 68.75 31.25 

 
10. อภิปรายผล 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ร่วมกับ
คิวอาร์โค้ด เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยผู้วิจัยได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของ      
แอปพลิเคชัน และทดสอบความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่ง
งานวิจัยนี้ พบว่า 
 1. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน มี
การวัดประสิทธิภาพ ในส่วนของฟังก์ชันการทำงาน และความ
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ง่ายต่อการใช้งาน พบว่า ค่าเฉลี่ยในส่วนของฟังก์ชันการทำงาน

อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70)  ซึ่งยังมีสองส่วนที่มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง คือ ความน่าเชื่อถือของระบบกับการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล และความง่ายต่อการใช้งานของแอปพลิเค

ชัน พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 3.60) โดยจะต้องมีการ
ปรับปรุงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบให้
มีความเหมาะสม และมีขนาดที่ง่ายต่อการใช้งาน และ ด้าน
ความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งมีการตั้งสมมุติฐานไว้ร้อยละ 80 แต่
จากการประเมินการทำงานของระบบจากผู้ใช้ระบบ พบว่า มีค่า
ความถูกต้องร้อยละ 76 ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามสมมัติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากระบบยังพบปัญหาในการแสดงผลของการย้ายครุภัณฑ์
ไปยังห้องต่าง ๆ ซึ่งเมื่อทำการบันทึกข้อมูลการย้ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์แล้ว ระบบจะบันทึกตำแหน่งใหม่ และไม่ได้ทำการ
จัดเก็บข้อมูลในตำแหน่งเดิมที่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นั้นอยู่ สรุป
ได้ว่า ค่าเฉลี่ยของการประเมินประสิทธิภาพของระบบ อยู่ใน

ระดับมาก   ( X = 3.65)  
 2.  ผู้วิจัยทำการจัดเก็บข้อมูลจากแอปพลิเคชัน และ
จากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการประเมินรูปแบบการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ที่มีผลต่ออายุการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดย
พิ จ า รณ าจ าก  4  ป ร ะ เด็ น  ดั งที่ ก ล่ า ว ข้ า งต้ น  พ บ ว่ า 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT404 มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่
ส่งผลให้อายุการใช้งานลดลงในระดับที่สูง ร้อยละ 68.75  ซึ่งสูง
กว่า การใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT4.2 ที่มีการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ที่ส่งผลให้อายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ลดลงในระดับ
ที่สูง เพียง ร้อยละ 66.89  
 

11. ข้อเสนอแนะ 
สำหรับในการวิจัยในครั้งถัดไป ผู้ วิจัยควรมีการ

ปรับปรุง หรือพัฒนาในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน
กับระบบ รวมถึงการปรับปรุงด้านการประมวลผลการย้าย
ตำแหน่งที่ตั้งของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ยังพบข้อผิดพลาดจาก
การบันทึกข้อมูลคร้ังล่าสุด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา ทำการสุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดย
ใช้ขนาดตัวอย่างจำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก  (Convenience Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิต ิที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริโภคสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 
Shopee ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงมีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี 
สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น นักเรียน
หรือนักศึกษาหรือไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่
เกิน 15,000 บาท ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาดูสินค้าออนไลน์อยู่

ระหว่าง 2 ถึง 3 ชั ่วโมง แอปพลิเคชันที ่ผู ้บริโภครู ้จักซึ ่งและ
เลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ Shopee 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านการนำมาใช้งานจริง และด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้
งาน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ในขณะที่การ
ยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานและด้าน
การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน ์ ด ้านอารมณ์ออนไลน ์ ด ้านความต ่อเน ื ่อง ด ้าน
ประสิทธิภาพของสารสนเทศ และด้านทัศนคติที่มีต่อสื่อออนไลน์
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
0.05 และสามารถสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์การตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนี้ 
Decision̂  = 4.610 + .489 (PEU) + .745 (PRS) + .484   

                 (EMO) + .414 (FM) + 1.144 (EIC) + .512 (OA) 
 
คำสำคัญ:  การยอมรับเทคโนโลยี, พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์, 
การตัดสินใจซื้อสินค้า, แอปพลิเคชัน Shopee 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study 
technology acceptance and online consumer behavior 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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affecting consumers' purchasing decisions via the 
Shopee application in Nakhon Ratchasima municipality.  
The 400 consumers who lived in Nakhon Ratchasima 
municipality. and were selected through the 
convenience random sampling method. The structured 
questionnaire was used to collect needed data. 
Description Statistics, Pearson correlation coefficient 
and Multiple Regression were used for data analysis at 
the significance level of 0.05. 
 The results found that consumers of Shopee 
application are mostly female, age are between 21 to 
30 years who have completed lower than bachelor's 
degree.  Most of them are students or do not working 
with monthly income not more than 15,000 baht. Most 
consumers spend between 2 and 3 hours for looking 
for online products. The most applications which 
consumers choose for using the service is Shopee. 
 The hypothesis testing revealed that 
technology acceptance in actual use and the perceived 
usefulness do not affect on the consumers' purchasing 
decisions via the Shopee application in Nakhon 
Ratchasima Municipality. While technology acceptance 
in perceived ease of use and perceived security risks 
and online consumer behavior in online Emotional, 
Flow, Effectiveness of Information content, and attitude 
towards online media affect on the consumers' 
purchasing decisions via the Shopee application in 
Nakhon Ratchasima Municipality at the level of 
significance 0.05, and able to create regression 
equations for predict the online purchasing decisions as 
follows 
Decision̂  = 4.610 + .489 (PEU) + .745 (PRS) + .484   

                 (EMO) + .414 (FM) + 1.144 (EIC) + .512 (OA) 
 
Keyword: Technology Acceptance, Online Consumer 
Behavior, Purchasing Decisions Shopee Application 
 

1. บทนำ 
 

 ปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์เครื่องใช้    ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน
ล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการ
ดำรงช ี ว ิ ต  ทำให ้ เทคโนโลย ี เข ้ ามาม ีบทบาทในการใช้
ชีวิตประจำวันของผู ้คนในสังคมปัจจุบันอย่างหลีกเลี ่ยงไม่ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ มีการพัฒนา
โทรศัพท์มือถือให้มีความทันสมัยเหมาะสม กับสถานการณ์และ
สอดคล ้องก ับการใช ้งานในช ีว ิตประจำว ัน โดยเพ ิ ่มเติม
ความสามารถที่นอกเหนือ จากการใช้งานโทรออกและรับสาย 
เป็นโทรศัพท์ที ่มีระบบปฏิบัติการรองรับเพื่อการใช้งาน แอป
พลิเคช ันท ี ่หลากหลาย อ ีกท ั ้งย ังสามารถใช้งานเช ื ่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้เรียกว่า สมาร์ทโฟน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการกำหนด
มาตรฐานของสมาร์ทโฟนออกมาอย่างชัดเจนแต่แนวโน้ม
ภาคอุตสาหกรรม ตลาดมือถือมีการปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคมาก
ขึ้นรวมถึงเรียนรู้สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ เพื่อตอบสนอง การใช้งาน
ของผู้บริโภค (สยามโฟน, 2557) [1]   
 ไทยแลนด์ 4.0 เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านโลก
สู่ศตวรรษที่ 21 หลังจากท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยน
โมเดลเศรษฐกิจมาหลายครั้ง โดยเริ่มจาก “ไทยแลนด์ 1.0” ที่
เน้นภาคเกษตรกรรม ไปสู่ “ไทยแลนด์ 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรม
เบ า ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ชน ์ จ า กค ่ า จ ้ า ง แ ร ง ง าน ร าค าถ ู ก  แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จากนั้นประเทศไทยได้ก้าวสู่ 
“ไทยแลนด์ 3.0” เป็นยุคเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท่ีเน้นอุตสาหกรรม
หนัก มีความซับซ้อนมากขึ้น พร้อมเปิดนโยบายดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ เพื ่อให้มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
ส่งออกไปตลาดโลก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเดลไทยแลนด์ 3.0 นั้น 
ทำให้ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาความเหลื ่อมล้ำทางสังคม 
ประชาชนอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง จึงเป็นที่มาของการก้าว
นำประเทศเข้าสู่โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” โลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื ่อกระจาย
รายได้ให้ทั่วถึงกับทุกอุตสาหกรรม ท่ีมีศักยภาพในการปรับใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (สุวิทย์ 
เมษิณทรีย์, 2559) [2] 
 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารใน
ปัจจ ุบ ันทำให ้ธ ุรก ิจพาณิชย ์ อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ (Electronic 
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Commerce: E–commerce) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับความสามารถในการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีเสถียรภาพทำให้การ
ติดต่อสื่อสาร และทำธุรกรรมออนไลน์ทั้งในด้านการซื้อ และการ
ขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริโภคมีช่องทางในการเข้าถึงสินค้า 
และบริการบนอินเทอร์เน็ตมากขึ ้นการซื ้อสินค้าออนไลน์ 
(Online Shopping) กลายเป็นช่องทางการซื้อขายที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจึงหันมาเพิ่มช่อง
ทางการขายผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ 
หรือรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไป จาก
ข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้มีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มการ
เติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2559 จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. 2558 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 
230,000 – 240,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจัย กสิกรไทย, 2559) [3]  
 จากการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์ดังกล่าว ปัจจุบันยัง
มีรูปแบบการทำธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยม คือ การทำธุรกรรมผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Commerce: M–commerce) เป็น
การทำธุรกรรมตามแนวคิดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์
ประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบัน
มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับซื ้อขายสินค้าออนไลน์ที ่ทำ
หน้าท่ีเป็นตัวกลาง ระหว่างผู้ประกอบการ และผู้บริโภคมากมาย 
โดยมีระบบการสั่งซื้อสินค้า และบริการรวมถึงการทำธุรกรรม
ทางการเงิน แอปพลิเคชัน เหล่านี้จะเน้นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 
(User Interface) ที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน เข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว และมีระบบชำระเงินที่ปลอดภัย ปัจจุบันมีแอปพลิเคชัน
สำหรับซื้อขายสินค้าออนไลน์ เช่น Ebay, Lazada, We Love 
Shopping, Shopee และ Line Shop เป ็นต ้น ท ี ่กำล ังเป็น         
ที ่นิยม ผู ้ประกอบการจึงหันมาใช้แอปพลิเคชันเหล่านี ้ในการ
ขยายช่องทางการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในยุคดิจิทัล จากการสำรวจพบว่า ในปี 2008–2014 คนส่วน
ใหญ่ซื้อสินค้า ออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก 53% เป็น 74% และ 9 ใน 
10 ของคนที่มีอายุ 25–34 ปี ชอบการซื้อสินค้า ออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์ไร้สาย (M–commerce) แสดงให้เห็นว่าการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์  ไร้สายหรือแอปพลิเคชันต่างๆ ได้แทรก
ซึมเข้าสู่วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันมากขึ้นเร่ือยๆ (มันนี่ฮับ, 2558) 
[4] 

 การเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ด ้วยบทบาทของเทคโนโลยีท ี ่ เข ้ามา มีส ่วนร่วมต่อการใช้
ชีว ิตประจำวัน แสดงให้เห็นว่าผู ้คนต่างยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance) เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมาก
ขึ้น ขณะเดียวกันด้วยบริบทของการดำรงชีวิต ประจำวัน ที่พบว่า
ผู ้คนนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ส่งผลให้พฤติกรรม
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป นำมาซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 
(Online Consumer Behavior) (วรรณิกา จิตตินรากร, 2561) 
[5]  
 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่ได้กล่าว
มาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษา การยอมรับ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา เพื่อศึกษาเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ ทราบ
ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในการยอมรับ และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
เป็นแนวทางในการใช้การตลาดผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ใน
การปรับเปลี่ยน แผนการดำเนินงาน การสร้างกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ 
หรือการใช้เครือข่ายออนไลน์ในการเพิ ่มช่องทาง การขายให้
สามารถตอบสนองผู ้บร ิโภคได ้อย ่างม ีประสิทธ ิภาพ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว 
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2. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิการวิจัย 

 

ประยุกต์จาก: วรรณิกา จิตตินรากร (2561) [5], ณัฏฐนันท์  
พิธิวัตโชติกุล (2560) [8], เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2559) [9], 
อัครเดช ปิ่นสุข (2558) [10] 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
3.1 การยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
แอปพล ิ เคช ัน Shopee ของผ ู ้บร ิ โภคในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา 
3.2 พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของผู ้บริโภคในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

 
 

4. การทบทวนวรรณกรรม 
 วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) [11] ได้ศึกษาทำการ
วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อสินค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมทาง
การตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 23 
- 30 ปี มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนที่ 20,001 – 30,000 
บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อเส้ือผ้า เครื่องแต่ง
กายผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) โดยปัจจัยด้านทัศนคติ 
ป ัจจัยด ้านความไว ้วางใจ และปัจจัยด ้านส่วนประสมทาง
การตลาดมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ 
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 อัครเดช ปิ ่นสุข (2558) [10] ทำการวิจัยเรื ่อง การ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
และส่วนประสมการตลาดใน มุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจ (E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน 
ระบบแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
การวิจัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ คุณภาพการ บริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสม
การตลาดในมุมมองของลูกค้า ที ่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-
satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอป
พลิเคชันของผู ้ใช้บริการในจังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดที่ผ่านการทดสอบความตรงของเนื้อหา
และมีระดับ ความเชื ่อมั ่นโดยรวมเท่ากับ . 942 ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ ออนไลน์
ผ่านระบบแอปพลิเคชันในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 
280 คน และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการจองตั ๋วภาพยนตร์ ออนไลน์ผ่านระบบ    
แอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ได้แก่ 1) การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และ ด้านการ
รับรู้ประโยชน์ 2) คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความ
น่าเชื ่อถือ และด้านความเป็น ส่วนตัว และ 3) ส่วนประสม

การยอมรับเทคโนโลยี 
)Technology Acceptance) 

(Chu & Chu, 2011 ([6] 
1. รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ 
)Perceived Usefulness)  
2. รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
)Perceived Ease of Use)  
3. การรับรู้ถึงความเสี่ยง  
)Perceived Risk) 
4. การนำมาใช้งานจริง )Actual 
Use( 
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 
  ) Online Consumer 

Behavior) (Richard & 

Chebat, 2016 ([7] 
1. ด้านอารมณ์ออนไลน์  
)Online Emotions)   
2. ด้านความต่อเน่ือง )Flow)   
3. ด้านประสิทธิภาพของ
สารสนเทศ )Effectiveness of 
Information Content)   
4. ด้านความบันเทิงออนไลน์ 
)Online Entertainment) 
5. ทัศนคติที่มีต่อการใช้ 
)Attitude Toward Using) 

 

การตัดสินใจซื้อสินค้า                    
ผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee             
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา  
1. ด้านการจัดองค์ประกอบ 
2. ด้านช่องทางการสื่อสาร 
3. ด้านความต้องการของ
ลูกค้า 
4. ด้านความสะดวกในการ
ใช้งาน 
 
 

1283



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 
การตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความต้องการเฉพาะของ
ลูกค้า และด้านความสะดวกในการใช้งาน โดยร่วมกันพยากรณ์
ความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ ผ่านระบบแอป
พลิเคชันของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 56 
ในขณะที่คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการตอบสนอง
ความต้องการ และด้านการเข้าถึงการให้บริการส่วนประสม
การตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านการจัดองค์ประกอบ และด้าน
ช่องทางในการสื่อสาร ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการใน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2559) [9] ทำการวิจัยเรื่อง 
การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคทางออนไลน์ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ทางออนไลน์ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื ้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวมรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่เคยซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 260 ราย สถิติเชิง
พรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และสถิต ิเชิงอนุมาน ที ่ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการนำมาใช้งาน
จริงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ ผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครมากที ่ส ุด รองลงมา คือพฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ ด้านทัศนคติที่มีต่อสื่อออนไลน์ การยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน พฤติกรรมผู ้บริโภค
ออนไลน์ ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านการรับรู ้ทาง
ออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความตั้งใจที ่ จะใช้
ตามลำด ับ โดยร ่วมก ันพยากรณ์การต ัดส ินใจซ ื ้อหน ังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 
47.10 ในขณะที่การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์    
ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ และ
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ และด้าน
ความต่อเนื่องไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล (2560) [8] ได้ทำการศึกษา
วิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือ การตลาดผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ที่ส่งผลต่อ
ความ ตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร การทำวิจัยครั้ งนี้ มีว ัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือ  (Mobile Technology Acceptance Model) 
การตลาดผ่านสื ่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 
และพฤต ิ ก รรมผ ู ้ บ ร ิ โภคออนไลน ์  ( Online Consumer 
Behavior) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื ้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอป
พลิเคชันของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือด้านการ
รับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
ด้านการรับรู ้ทรัพยากรทางการเงิน การตลาดผ่านสื ่อสังคม 
ออนไลน์ด้านโฆษณาออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์
ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศส่งผล ต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยร่วมกันพยากรณ์ความ
ตั ้งใจซื ้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของผู ้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 59.9 ในขณะที่การยอมรับ
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือด้านการรับรู้ ความเข้ากันได้ ด้านการ
รับรู ้ความเสี ่ยงด้านความปลอดภัย และด้านการรับรู ้ความ
ไว้วางใจ การตลาด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้านชุมชนออนไลน์ และ
พฤติกรรมผู ้บริโภคออนไลน์ด้านอารมณ์ออนไลน์ ด้านความ
ต่อเนื่อง และด้านความบันเทิง ออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ซ ื ้ อส ินค ้ าออนไลน ์ผ ่ านแอปพล ิ เคช ันของผ ู ้ บร ิ โภค ใน
กรุงเทพมหานคร 
 วรรณิกา จิตตินรากร (2561) [5] ทำการวิจัยเรื่อง การ
ยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัทขาย ตรงผ่านช่องทางออนไลน์ 
การทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการยอมรับ
เทค โน โลย ี  (Technology Acceptance) ท ี ่ ส ่ ง ผลต ่ อการ 
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ (2) 
เพื ่อศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภคออนไลน์ (Online Consumer 
Behavior)  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรง
ผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ผู้ที่เคยมี
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ประสบการณ์ซื้อสินค้าของบริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ 
จำนวน 400 คน โดยใช ้  ว ิ ธ ี การส ุ ่ มแบบหลายข ั ้นตอน 
(Multistage Sampling)  จากผู้ติดตาม และสมาชิก 12 ช่องทาง
กลุ่ม ตัวอย่าง ใน Facebook และ Pantip.com เครื่องมือที่ใช้
ในเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการ
ทดสอบ สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี (ความง่ายในการใชง้าน 
การรับรู ้ถึงประโยชน์ การรับรู ้ถึงความเสี ่ยง) และพฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ (ด้านอารมณ์ออนไลน์ ด้านประสิทธิภาพของ
สารสนเทศ) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรง
ผ่านช่องทาง ออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้มี
เพียงพฤติกรรมผู ้บริโภคด้านความบันเทิงออนไลน์ และด้าน
ความต่อเนื่อง ที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัทขาย
ตรงผ่านช่องทางออนไลน์   
  

5. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
5.1 เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 
Shopee ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

6. วิธีดำเนินการวจิัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะทำการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด 
โดยจะทำการแจกแบบสอบถามทั้งหมดด้วยตนเอง ทำให้ได้
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ครบถ้วนทั้ง 400 ชุด ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก โดยผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามทั้งหมดด้วย
ตนเอง โดยจะสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามก่อนว่า อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมาหรือไม่ เพื ่อคัดเลือกแต่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเท่านั้น 
 

7. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริโภคสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 
Shopee ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี 
สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น นักเรียน
หรือนักศึกษาหรือไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่

เกิน 15,000 บาท ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาดูสินค้าออนไลน์อยู่
ระหว่าง 2 ถึง 3 ชั ่วโมง แอปพลิเคชันที ่ผู ้บริโภครู ้จักซึ ่งและ
เลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ Shopee 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับ
เทคโนโลยี และพฤติกรรมออนไลน์กับการซื้อสินค้าออนไลน์ 

ตัวแปรต้น                        
ที่มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจ 

                                                                    
ค่าสัมประสิทธิ์ 

T Sig 
B Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 
PU – Decision   
PEU – Decision 
PSR – Decision 
ACU – Decision 
EMO – Decision 
FM – Decision 
EIC – Decision 
OA – Decision 

4.610 2.123  2.171 .031 
.217 .123 .061 1.756 .080 
.489 .159 .110 3.078 .008 
.745 .142 .200 5.240 .000 
.107 .142 .200 .722 .471 
.484 .134 .141 3.601 .000 
.414 .130 .125 .3.191 .002 
1.144 .181 .255 6.338 .000 
.512 .155 .148 3.303 .001 

*  The mean difference is significant at the 0.05 level. 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการยอมรับเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ พบว่า ด้านการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งาน ด้านการรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้าออนไลน์ ด้านอารมณ์ออนไลน์ ด้านความ
ต่อเนื่อง ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศ และด้านทัศนคติที่มี
ต่อสื่อออนไลน์ ส่วนด้านที่ไม่ส่งผลคือ ด้านการนำมาใช้งานจริง 
และด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

 จากผลการวิจัยพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านการรับรู้ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย และพฤติกรรมของผู ้บริโภค ด้านความต่อเนื ่อง                         
ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศ ด้านอารมณ์ออนไลน์ และด้าน
ทัศนคติที ่ม ีต ่อสื ่อออนไลน์ มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้า 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2559) 
[10] ทำการวิจัยเรื ่อง การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรม
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ผู ้บร ิโภคทางออนไลน ์ท ี ่ม ีผลต ่อการต ัดส ินใจซ ื ้อหน ังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลพบว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านทัศนคติที่มีต่อสื่อออนไลน์ การ
ยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน มีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยสำคัญที่  .05 ในขณะเดียวกันยังสอดคล้อง
ก ับงานว ิจ ั ยของ ณ ัฏฐน ันท ์  พ ิ ธ ิ ว ั ต โชต ิก ุล  ( 2560) [8]                 
ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือ 
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 
ที ่ส่งผลต่อความ ตั ้งใจซื ้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน      
ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลพบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
และพฤต ิกรรมผ ู ้บร ิ โภคออนไลน ์ด ้านประส ิทธ ิภาพของ
สารสนเทศส่งผล ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิ 
เคชันของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณิกา จิตตินรากร (2561) [5] ทำ
การวิจัยเรื ่อง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู ้บริโภค
ออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัทขาย ตรง
ผ่านช่องทางออนไลน์ ผลพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ความง่าย
ในการใช้งาน การรับรู ้ถึงความเสี ่ยง และพฤติกรรมผู ้บริโภค
ออนไลน์ ด้านอารมณ์ออนไลน์ ด้านประสิทธิภาพของสารสนเทศ 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรงผ่านช่องทาง 
ออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

ในขณะเดียวกันผลการวิจัยนี ้ข ัดแย้งกับงานวิจัยของ 
เกวร ินทร์  ละเอ ียดด ีน ันท ์  (2559) [9]  ทำการว ิจ ัย เร ื ่อง  
การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคทางออนไลน์ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้
ถึงประโยชน์ ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง และด้านทัศนคติที่มีต่อ
การใช้ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ 
และด้านความต่อเน ื ่องไม่ม ีผลต่อการตัดสินใจซื ้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยัง
ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล (2560) [8]      
ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือ 
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 
ที ่ส่งผลต่อความ ตั ้งใจซื ้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน       
ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลพบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือด้านการรับรู ้ความเสี ่ยงด้านความ

ปลอดภัย และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านอารมณ์ออนไลน์ 
ด้านความต่อเนื่อง ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชันของผู้บริโภค และขัดแย้งกับงานวิจัยของ วรรณิกา 
จิตตินรากร (2561) [5] ทำการวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี
และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากบริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ ผลพบว่า ด้านความ
ต่อเนื่อง ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรงผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
 จากผลการวิจัยพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการ

รับรู ้ประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการนำมาใช้งานจริง       
ไม่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
เกวร ินทร ์  ละเอ ียดด ีน ันท ์  (2559) [9] ทำการว ิจ ัย เร ื ่อง      
การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคทางออนไลน์ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใน
ขณะเดียวกันผลการวิจัยนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของ อัครเดช ปิ่นสุข 
(2558) [10] ทำการวิจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดใน 
มุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-satisfaction) ใน
การจองตั ๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน ระบบแอปพลิเคชันของ
ผู ้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลพบว่า  การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน 
และด้านการรับรู้ประโยชน์มีผลต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิ ที ่ระดับ .05  ขัดแย้งกับงานวิจ ัยของ ณัฏฐนันท์  
พิธิวัตโชติกุล (2560) [8] ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรับ
เทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ
พฤติกรรมผู ้บริโภคออนไลน์ที ่ส่งผลต่อความ ตั ้งใจซื ้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือด้านการรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
ส่งผลต่อความตั้งใจซื ้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 
.05 และยังขัดแย้งกับงานวิจัยของ วรรณิกา จิตตินรากร (2561) 
[5] ทำการวิจัยเรื ่อง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัทขาย 
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ตรงผ่านช่องทางออนไลน์ ผลพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัท
ขายตรงผ่านช่องทาง ออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

8. สรุป 
ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริโภคสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee 
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 
 มีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับต่ำ
กว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น นักเรียนหรือนักศึกษาหรือไม่ได้
ประกอบอาชีพ มีรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาดูสินค้าออนไลน์อยู่ระหว่าง 2 ถึง 3 
ชั่วโมง แอปพลิเคชันที่ผู้บริโภครู้จักซึ่งและเลือกใช้บริการมาก
ที่สุด คือ Shopee 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี 
ด้านการนำมาใช้งานจริง และด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้
งาน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ในขณะที่การ
ยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานและด้าน
การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน ์ ด ้านอารมณ์ออนไลน ์ ด ้านความต ่อเน ื ่อง ด ้าน
ประสิทธิภาพของสารสนเทศ และด้านทัศนคติที่มีต่อสื่อออนไลน์
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
0.05 
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ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคช่ัน ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

[9] เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์. (2559). การยอมรับเทคโนโลยี 
และพฤติกรรมผู้บริโภคทางออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

[10] อัครเดช ปิ่นสุข. (2558). การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสม
การตลาดใน มุมมองของลูกค้าท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ (E-
satisfaction)  ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่าน ระบบ
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ระบบสารสนเทศส าหรบัการจดัการรา้นขายของช า 
Grocery Shop Management Information System 
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บทคัดย่อ 
ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการร้านขายของช าได้พัฒนาข้ึน
ส าหรับร้านป้าสมใจในการจัดการข้อมูลต่างๆของร้านต้ังแต่การ
จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลการรับสินค้า ข้อมูลการขายสินค้า 
และการจัดการข้อมูลการจัดสั่งสินค้า ระบบสารสนเทศส าหรับ
การจัดการร้านขายของช าจะช่วยแก้ปัญหาระบบการจัดเก็บ และ
ลดการบันทึกข้อมูลลงเอกสารแบบเดิมระบบที่จัดท าสามารถ
แก้ปัญหาการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ล่าช้าได้ท าให้การจัดเก็บข้อมูล
สะดวกถูกต้องมากย่ิงข้ึน และลดการสิ้นเปลืองของเอกสารใน
การจัดเก็บข้อมูล 

ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการร้านขายของช า
ออกแบบโดยใช้ MySQL ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล พัฒนา
โดยใช้ภาษา PHP, HTML, CSS และมีการน า เครื่องสแกน
บาร์โค้ดมาใช้ร่วมด้วย 

ผลที่ได้จากการน าระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการ
ร้านขายของช าไปใช้คือสามารถช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล
ต่างๆ ของร้านได้เป็นอย่างดี ท าให้เจ้าของกิจการได้รับความ
สะดวกในการท างานและการใช้บริการ  

 
ค ำส ำคัญ: Grocery; Management 
 

ABSTRACT 
Information system for grocery management 
Developed for Pa Aunt Jai Store to manage various 
information of the shop from basic information 
management Product information Product sales 
information And managing order information The 
information system for grocery management helps 
solve storage system problems. And reduce the saving 
of data to the original document The system can solve 
various data recording problems. The delay has made 
data storage more convenient and accurate. And 
reduce the waste of documents for data storage. 

The information system for grocery 
management is using MySQL to help in database 
management. Developed using PHP, HTML and CSS. 

The result of the implementation of the 
grocery management information system is that it can 
help manage information. Of the shop as well Allowing 
business owners to be comfortable in working and using 
services. 

 
1. บทน า 

ร้านป้าสมใจเป็นร้านขายของช า ต้ังอยู่ที่บ้านเลขที่485/1 หมู่ที่5 
ต าบลหนองโพรง อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยที่ร้าน
ป้าสมใจจะมีลูกค้ามาใช้บริการตลอด ลูกค้าจะมีทั้งลูกค้าท่ีมาซื้อ
ครั้งเดียวและลูกค้าท่ีมาซื้อเป็นประจ า  

เน่ืองจากการเก็บข้อมูลของร้านป้าสมใจเป็นแบบ
เอกสาร ซึ่งทางเจ้าของกิจการได้แจ้งว่ามีการสูญหายของข้อมูล 
ท าให้สืบค้นข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปได้ยาก 
 เพ่ือให้การจัดการของทางร้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน
จึงสมควรให้มีการสร้างระบบการจัดการร้านข้ึนมา เพ่ือช่วยให้
เกิดความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการรับเข้าสินค้า การขาย
สินค้า การจัดการคลังสินค้า และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่าง
เป็นระบบ ลดปัญหาในด้านการสูญหายของข้อมูล  และยกเลิก
การท างาน ด้วยเอกสาร สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว ง่าย
และประหยัดเวลามากข้ึน 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
2.1  ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ธุรกิจในรูปแบบร้านค้าของช าหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อร้าน 

“โชห่วย ”เป็นอีกหน่ึงสายธุรกิจที่มีความเก่าแก่มากที่สุดของ
เมืองไทย ซึ่งในอดีตการเปิดร้านขายของจิปาถะประเภทน้ีถือว่า
ได้รับความนิยมมากจากทั้งทางฝั่งผู้ประกอบการและฟากของ
ผู้บริโภค เพราะเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม ท้ังยังมีสินค้าให้เลือก
มากมายต้ังแต่ขนมเด็กยันถึงเครื่องพริกแกง แต่ในปัจจุบันใครจะ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ไปเชื่อว่าธุรกิจร้านขายของช าที่เคยเป็นที่นิยมอยู่ในภาวะวิกฤต
เข้าไปทุกที่ สาเหตุก็คงเป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดมาจากการโดนร้าน
สะดวกซื้อและร้านค้าที่มีรูปแบบดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ทั้งจากแบ
รนด์ของไทยและต่างชาติเข้ามาตีตลาดจนแตกกระเจิง ซึ่งทาง
รอดที่เหล่าเถ้าแก่สามารถงัดข้ึนมาใช้ในเวลาน้ีได้ก็คือการปรับตัว
และเริ่มท าธุรกิจอย่างมีแบบแผน[1] 
1.คลังสินค้า คือสถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พักสินค้า คลังสินค้า 
มีชื่อเรียกที่ต่างกัน เช่น ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์จ าหน่ายสินค้า 
และโกดัง  ค าว่าคลังสินค้าจึงเป็นค าที่มีความหมายรวม ๆ ส่วน
จะเรียกว่าอะไร ข้ึนอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่ละประเภท  
โดยแบ่งได้ 2 ประเภท ตามจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการ 
ดังน้ี 1.คลังสินค้าสาธารณะ คือ คลังที่เจ้าของธุรกิจเปิดข้ึนเพ่ือ
รับเก็บสินค้าเป็นหลักเป็นโกดังสินค้าแล้วเก็บค่าเช่าในการจัดเก็บ
สินค้า เช่น พวกคลังห้องเย็นต่างๆ ที่รับจัดเก็บปลาแช่แข็งที่มา
จากเมืองนอก โดยที่โรงงานแปรรูปไม่ต้องการลงทุนสร้างคลัง
ห้องเย็นเป็นของตัวเอง ก็จะจัดจ้างให้คลังห้องเย็นช่วยจัดเก็บให้ 
โดยคิดค่าจัดเก็บ เป็นต้น 2.คลังสินค้าส่วนตัว ลังส่วนตัวคือคลัง
โดยทั่วไปของบริษัทซึ่งบริษัทหลาย ๆ แห่ง ได้สร้างคลังในพ้ืนที่
ของตัวเอง เช่น คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าส าเร็จรูป เป็นต้น และใช้
ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูปของบริษัทเท่าน้ัน[2] 
2.การซื้อ คือการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ 
วัตถุดิบ ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของธุรกิจ ในปัจจุบันมีผู้ซื้ออยู่หลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริโภคที่ซื้อ
สินค้าเพ่ือสนองความต้องการของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
คนกลาง เช่น ตัวแทน พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก ที่ซื้อสินค้าเพ่ือไป
จ าหน่ายต่อ ผู้ประกอบการ ท่ีซื้อวัตถุดิบไปแปรรูปให้กลายเป็น
สินค้าส าเร็จรูปและหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจซึ่งซื้อไป
เพ่ือสาธารณะประโยชน์[3] 
3.การขาย คือ การวิเคราะห์ความต้องการ และความจ าเป็นที่
จะต้องซื้อสินค้าหรือคาดว่าจะซื้อสินค้า เพ่ือน าข้อมูลความ
ต้องการของผู้ซื้อมาสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีขนาด สีสัน จ านวน 
ตรงตามความต้องการของลูกค้า[4] 
2.2  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1.ธนัตชัย  แซ่ลิ้ม[5] ได้จัดท าระบบสารสนเทศข้ึนมาแทนงาน
เดิมที่เป็นระบบเอกสารน ามาประยุกต์ให้เป็นการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของระบบฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับทางร้าน
ขอบเขตงานประกอบไปด้วยการสร้างฐานข้อมูลโดยระบบ
สามารถเรียกดูข้อมูลจัดท ารายงานค้นหาข้อมูลและบันทึกข้อมูล
ไ ด้ ก า ร จั ดท า ไ ด้ พั ฒ นา ใ นรู ป แบ บ โปร แกร มปร ะ ยุ ก ต์  
(Application) พัฒนาด้วยภาษา Microsoft Visual Basic. NET 

2005 และระบบฐานข้อมูล Microsoft Access 2007 ซึ่งง่ายต่อ
การติดต้ังและบ ารุงรักษาสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็น

อย่างดีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลประหยัดเวลาลด
การใช้กระดาษและลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานแบบเดิม 
2.จิรายุ  คนคล่อง[6] ได้จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
การขายสินค้ากรณีศึกษาร้านนิพัทธ์พาณิชโดยระบบน้ีจัดท าข้ึน
เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับร้านนิพัทธ์
พาณิชโดยมีการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลซึ่งท าให้สะดวกต่อ
การเรียกดูข้อมูลการแก้ไขข้อมูลการค้นหาข้อมูลและการออก
รายงานต่าง ๆ อีกทั้งระบบยังมีการตัดสต๊อกและแจ้งเตือนเมื่อ
สินค้ามีจ านวนน้อยเพ่ือลดปัญญาความยุ่งยากของเจ้าของร้านใน
การตัดสต๊อกและการจัดหาสินค้าเพ่ิมส าหรับเครื่องมือที่ใช้พัฒนา
โครงงานน้ีผู้ จัดท าไ ด้ เลือกใช้ โปรแกรม Microsoft Visual 
Studio 2005 (โปรแกรมภาษา C #) ในการจัดท าระบบส่วน
ฐานข้อมูลที่ใช้จัดการระบบคือ SQL Server 2005 Express 
และใช้โปรแกรม Crystal Report ส าหรับจัดท ารายงาน 
 

3. ขัน้ตอนการพฒันาและออกแบบระบบ 

ข้ันตอนการวางแผนและพัฒนาระบบน้ันผู้พัฒนาระบบได้ศึกษา
ระบบงานเดิมดังน้ี  
3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 

 
ภาพที ่1 แสดงการท างานของระบบงานเดิม 

ในการจัดเก็บข้อมูลน้ันจะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของ
เอกสารข้อมูลที่เป็นกระดาษโดยเมื่อมีการรับ -ขายสินค้าแต่ละชิ้น
ไปจะท าการบันทึกข้อมูลน้ันลงสมุด 
3.2 ปัญหาระบบงานเดิม 
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารท าให้ยากต่อตรวจสอบข้อมูล
การสั่งซื้อและเกิดความล่าช้าในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
3.3 การออกแบบระบบงานใหม่ 
เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ภาษา PHP เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
โปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล phpMyAdmin จัดการเก่ียวกับ
การจัดการข้อมูลพนักงานข้อมูลสินค้าและข้อมูลการขายเป็นต้น
ส่วนของการวิเคราะห์ระบบ 
1.Data Flow Diagram เพ่ือใช้ในการแสดงทิศทางการไหลของ
ข้อมูล 
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2.Process Specification เพ่ืออธิบายถึงลักษณะการประมวลผล
ข้อมูลว่าท างานอย่างไรเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วจะส่งข้อมูลที่ได้
ไปที่ใดต่อไป 
3.Data Element เป็นการอธิบายรายละเอียดและความหมาย
ของแต่ละข้อมูล 
4.Data Store อธิบายถึงส่วนการจัดการบันทึกข้อมูล 
ส่วนของการออกแบบระบบ 
1.ER Diagram 
2.Table Layout 
3.Screen Flow 
สิทธ์ิการใช้งาน 
1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) 

- ก าหนดสิทธ์ิให้แก่พนักงาน  
- สามารถท าการเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลพนักงานได้  

2. เจ้าของร้าน 
- สามารถดูรายงานการสั่งซื้อได้ 
- สามารถดูรายงานการขายสินค้าได้ 
- สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลประเภทสินค้าได้ 
- สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลหน่วยนับ 
- สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลค าน าหน้าชื่อ 
- สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขและค้นหาข้อมูลตัวแทนจ าหน่ายได้ 
- สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลสินค้าได้ 
- สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อสินคา้ได้ 
- สามารถท าการเพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลการรับสินค้าได้ 
- สามารถท าการเพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลการขายได้ 

 
ภาพที ่2 DFD Level 0 ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการร้าน

ขายของช า 
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3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการร้านขายของช า ใช้
ภาษาPHPในการพัฒนา, น าAppServเข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูล
ต่างๆลงนฐานข้อมูลและเครื่องสแกนบาร์โค้ด 

3.5 การทดสอบระบบ 
ท าการทดสอบการใช้งานกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานทั่วไป โดย
แบ่งเป็นด้านต่างๆ คือ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ด้าน
การรั กษาความปลอดภัยของ ข้อมู ล ในระบบและ ด้ าน
ความสามารถในการท างานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบ มีการ
แนะน าการใช้งาน ตอบข้อซักถามและทดลองใช้งานจาก
ระบบงานจริง โดยที่หากระบบมีปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ 
ผู้พัฒนาจะท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ใช้งานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

3.6 การประเมินความพึงพอใจของระบบ 
เมื่อท าการทดสอบระบบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานทั่วไปแล้ว 
จากน้ันจะท าการประเมินความพึงพอใจในด้านความง่ายต่อการ
ใช้งานระบบ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
และด้านความสามารถในการท างานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบ 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ส าหรับการจัดการร้านขายของช าจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเบื้องต้น
จ านวน 2 คน เป็นเพศชาย 1 คน (ร้อยละ 50(เพศหญิง 1 คน 
(ร้อยละ 50( โดยแบ่งการระดับการให้ผลส ารวจเป็น 1 น้อยที่สุด 
2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากท่ีสุด  
การประเมินด้านการใช้งานระบบ 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการประเมินความง่ายต่อการใชง้าน
ระบบ 

 
ผลคือ ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านความง่ายต่อการ
ใช้งานระบบระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 
การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ 

ภาพที ่3 ER Diagram ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการร้านขายของช า 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 

 
ผลคือ ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบระดับมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
5 
ด้านการประเมินความสามารถในการท างานได้ตามฟังก์ชั่น  
ตารางที่ 3 การประเมินด้านความสามารถในการท างานได้ตาม

ฟังก์ชั่นงานของระบบ 

 
ผลคือ ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านความสามารถใน
การท างานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบระดับมากที่สุดคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 และ ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการร้านขายของช าจากกลุ่ม
ผู้ใช้งานทั่วไปจ านวน 5 คน เป็นเพศชาย 3 คน (ร้อยละ 60(เพศ
หญิง 2 คน (ร้อยละ 40( โดยแบ่งการระดับการให้ผลส ารวจเป็น 
1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด  
การประเมินด้านการใช้งาน  

ตารางที่ 4 ตารางสรุปผลการประเมินความง่ายต่อการใชง้าน
ระบบ 

 
ผลคือ ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านความง่ายต่อการ
ใช้งานระบบระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4 
การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ 
 
 
 

ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการประเมินด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 

 
ผลคือ ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบระดับมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4 
ด้านการประเมินความสามารถในการท างานได้ตามฟังก์ชั่น 
ตารางที่ 6 การประเมินด้านความสามารถในการท างานได้ตาม

ฟังก์ชั่นงานของระบบ 

 
ผลคือ ความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านความสามารถใน
การท างานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบระดับมากที่สุดคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5  
 

4. ผลการด าเนินการ 
4.1 รายละเอียดการท างานของโปรแกรม 
ส่วนการท างานของผู้ดูแลระบบในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 
ต่าง ๆ 
 

 

ภาพที ่4 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลพนักงาน 

1293



The 8th ASEAN Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

 

ภาพที ่5 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลพนักงาน 

 
ภาพที ่6 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงาน 
 
ส่วนการท างานของเจ้าของร้านในการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ 

ภาพที ่7 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลประเภทสินค้า ของการ
จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ภาพที ่8 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลประเภทสินค้า ของการจัดการ
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลประเภทสินค้า ของการจัดการ
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลหน่วยนับ ของการ
จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลหน่วยนับ ของการจัดการ
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ภาพที่ 12 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลหน่วยนับ ของการจัดการ
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
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ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลค าน าหน้าชื่อ ของการ
จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ภาพที่ 14 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลค าน าหน้าชื่อ ของการจัดการ
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ภาพที่ 15 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลค าน าหน้าชื่อ ของการจัดการ
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
ภาพที ่16 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย 

 

ภาพที ่17 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย 

 

ภาพที ่18 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย 
 

 
ภาพที ่19 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลสินค้า 
 

 
ภาพที ่20 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลสินค้า 
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ภาพที ่21 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลสินค้า 
 

5. สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
ในการด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการร้าน
ขายของช า ท าให้ผู้ใช้งานน้ันสามารถด าเนินงานต่างๆ ได้สะดวก
และประหยัดเวลาในการด าเนินงานมากย่ิงข้ึน จากการทดสอบ
การปฎิบัติงานของโปรแกรมพบว่า ระบบสารสนเทศส าหรับการ
จัดการร้านขายของช าสามารถด าเนินการปฏิบัติงานให้กับทาง
ร้านได้จริง และช่วยให้การด าเนินงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบงานมีความสะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงานมากข้ึน
เมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่มีระบบงานเข้าไปช่วย  
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาในการค้นหาข้อมูลต่างๆ เน่ืองจากการใช้ PHP ไม่สามารถ
ค้นหาสินค้าแบบ Real time ได้ และ ปัญหาในการใช้งานค าสั่ง 
Session  ((เน่ืองจากมีการใช้งาน Session  ((หลายครั้งเพ่ือส่งค่า
ข้อมูลไปท างานยังหน้าอื่นๆของระบบ ท าให้เกิดการใช้งาน
ผิดพลาดข้ึนบ่อยครั้ง  
5.3 การแก้ไขปัญหา 
ศึกษาและหาวิธีการที่จะช่วยแก้ปัญหาในการค้นหาข้อมูล โดย
การน า JavaScript เข้ามาช่วยแก้ปัญหาน้ี และ ศึกษาและท า
ความเข้าใจเรื่องการใช้งาน Session  ((และข้อจ ากัดการใช้งาน
ต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาและข้อผิดพลาดข้ึนระหว่างท าการใช้
งาน  
5.4 ข้อเสนอแนะ 
สามารถเพ่ิมระบบการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซส์ ในการพัฒนาระบบ
ต่อไป และ เพ่ิมความ security ให้กับ password มากย่ิงข้ึน 

ในอนาคตอาจมีการน าแอปพลิเคชันไปทดลองใช้งาน
จริงในห้องเรียนเพ่ือเก็บข้อมูลอย่างจริงจัง น ามาใช้ในการ
ออกแบบ และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพ่ิมเน้ือหา
จากเดิมที่มี เ พียง เ น้ือหาในส่ วนของ Syntax และ If Else 
Statement รวมไป ถึงการพัฒนาให้แอปพลิเคชันใช้งานบท
แพล็ตฟอร์มอื่นๆ ได้เช่นกัน 
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บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการ
จัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
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KU.CSC. เพลส โนทไิฟ แอป 
KU.CSC. Place Notify App 

* ศุภกฤต ภาด1ี และ วไลลักษณ์ วงษ์รื่น1 

1ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

Emails: Supakit.pad@gmail.ku.th, walailuck.w@ku.th 

บทคัดย่อ 
KU.CSC. Place Notify App คือโมบายล์แอปพลิเคช ันที่ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้เข้าใกล้อาคารและสถานที่
ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.) การแจ้งเตือนของแอป
พลิเคชันจะแสดงที่แถบสถานะด้านบนสุดของหน้าจอเมื่อผู้ใช้เข้า
ใกล้อาคารสถานที ่เหล่านั ้นภายในรัศมี  60 เมตร และผู ้ใช้
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

คำสำคัญ: โมบายล์แอปพลิเคชัน, แอปพลิเคชันเพื่อแจ้งเตือน, 
การตรวจจับตำแหน่งของสถานที,่ จีโอเฟนซ์ 

ABSTRACT 
The KU.CSC. Place Notify App is a mobile application, 
which was developed for notifying when the users 
approach the building or locations within the Kasetsart 
University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province 
Campus (KU.CSC.) area. The application notification will 
be appeared at the top of the screen when the users 
are moving close to the building or locations not more 
than 60-meter radius and not exceeding 60 kilometers 
per hour.  

Keywords: mobile application, notification application, 
location detection, geofence 

1. บทนำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร (มก.ฉกส.) เป ็นว ิทยาเขตที ่  4 ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน (พ.ศ.2562) มก.ฉกส. มีอาคารทั้งหมด 
22 อาคาร รวมถึงอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 

ในแต่ละปีจะมีนิสิตใหม่เข้ามาศึกษาภายใน มก.ฉกส. 
เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้ามาภายใน 
มก.ฉกส. เพื่อติดต่อราชการ เยี่ยมชมสถานที่ ส่งพัสดุ และเข้า
ร่วมงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายใน มก.ฉกส.   

จากการที่ มก.ฉกส. มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ (และ
หนองหารน้อยที่จะพัฒนาเป็นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกยีรติ 
มีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่) [1] และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ตั้งอยู่ห่าง
กัน ทำให้นิสิตใหม่หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
ไม่ทราบตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจนของสถานที่ที่ต้องการเดินทางไป 
ทำให้บุคคลเหล่านั้นจำเป็นต้องสอบถามผู้ที่ทราบตำแหน่งของ
สถานที่ต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามเส้นทางอาจจะ
ทำให้ผู้สอบถามยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน หรืออาจจะขับรถเลย
ไปจากสถานที่ที่ต้องการจะเดินทางไป 

ดังนั้นผู้พัฒนาจึงได้จัดทำแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งเตือน
เมื่อผู้ใช้เข้าใกล้อาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายใน มก.ฉกส. โดยใช้
เทคโนโลยีจีโอเฟนซ์ (geofence) ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้จะทำ
การแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้เข้าใกล้อาคารหรือสถานที่ภายในรัศมี 60 
เมตร และผู้ใช้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ในกรณีที่ระบบพบว่าตำแหน่งของสถานที่ที ่ต้องการอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้ให้ทราบข้อมูล 
นอกเหนือจากนี้ ผู ้ใช้ยังสามารถดูภาพและข้อมูลโดยย่อของ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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อาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน เพื่อให้ทราบลักษณะ
ของสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการจะเดินทางไป 

ผู้พัฒนาคาดว่าแอปพลิเคชันที่นำเสนอจะเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเดินทางไปยังจุดหมายต่าง ๆ ภายใน 
มก.ฉกส. ได้โดยลดปัญหาในการเดินทางเลยไปจากสถานที่
เป้าหมายที่ต้องการ 

 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ระบบ KU.CSC. Place Notify App เป็นแอปพลิเคชันที่จัดอยู่ใน
ประเภทของบร ิการท ี ่อ ้างอ ิงตำแหน ่ง (Location-based 
services-LBS) [2] โดยการทำงานของแอปพลิเคชันนี ้จำเป็น 
ต้องมีการตรวจจับตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้เพื่อทำการคำนวณ
ระยะห่างระหว่างอาคารสถานที่และตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้
เพื่อส่งข้อมูลให้ระบบทำการแจ้งเตือน ดังนั้นทฤษฎีที่เก่ียวข้องจึง
ถูกสรุปไว้ดังนี้ 
2.1 การตรวจจับตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช ้
ในการตรวจจับตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ (หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้) 
ในงานนี ้ ได ้ถ ูกดำเน ินการผ ่านการใช ้จ ี โอโลเคช ัน เอพ ีไอ 
(Geolocation API) ที ่เป็นปลั ๊กอิน (Plug-in) หนึ ่งในไอโอนิก
เฟรมเวิร์ก (Ionic Framework) โดยผู้ใช้จะต้องเปิดการใช้งานจี
พีเอส (Global Positioning System - GPS) เพื่อให้ได้รับข้อมูล
ของตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ของผู ้ใช ้ ได ้แก ่ ละติจูด 
(Latitude) และลองจิจูด (longitude) เป็นต้น [3] โดยค่าละติจูด 
และลองจิจูดที่ได้รับมานี้สามารถนำไปใช้ในการแสดงตำแหน่ง
บนกูเกิ้ลแมป (Google Maps) ได้ทันท ีโดยที่ Geolocation API 
ของ Ionic Framework จะทำงานตามข้อกำหนดของ W3C 
Geolocation API [4] 
2.2 การตรวจจับตำแหน่งของสถานที่ภายในรัศมีท่ีกำหนด 
ในการกำหนดรัศมีการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีจี
โอเฟนซ์ (Geofence) ถูกใช้เพื ่อทำการตรวจจับและกำหนด
ขอบเขตระหว่างอุปกรณ์ของผู้ใช้และสถานที่ภายใน มก.ฉกส.  

จีโอเฟนซ์ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถแสดง วางซ้อนทับ
โดยการใช้แผนที ่เพ ื ่อแสดงตำแหน่ง และสามารถปรับปรุง
เพิ ่มเติมได้ด้วยการแสดงขอบเขตในแบบเสมือนจริง (Virtual 
fence) ด้วยการทำงานของจีโอเฟนซ์ ยานพาหนะสามารถเข้า
ใกล้สถานที่ที่กำหนดให้ทำงานบางอย่าง เมื่อยานพาหนะ (รวมถึง
อุปกรณ์ที ่มีจีโอเฟนซ์ทำงาน) เคลื ่อนที่เข้าใกล้หรือออกจาก

ตำแหน่งที่กำหนด (ในระบบนี้คืออาคารสถานที่ภายใน มก.ฉกส.) 
ระบบของจีโอเฟนซ์จะทำการแจ้งเตือน (Alert) ผู ้ใช้ให้ทราบ
ข้อมูล [5] 

ในการพ ัฒนาระบบ KU.CSC. Place Notify App 
ผ ู ้ พ ัฒนา ใช้  Geolocation API และ  Geofence ใ น  Ionic 
Framework เพื่อทำงานร่วมกันกับ จีพีเอส และกูเกิ้ลแมป  
 

3. วิธีดำเนินงาน 
3.1 ขอบเขตของระบบ 
ระบบ KU.CSC. Place Notify App มีขอบเขตการทำงานดังนี้ 

3.1.1 สมาร์ตโฟนที่ใช้จะต้องมีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
(Android) เวอร์ชัน 5.1 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
(iOS) เวอร์ชัน 12 ขึ้นไป 

3.1.2 ผู้ใช้จะต้องเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และตั้งค่า
สมารต์โฟนเพื่อเปิดให้บริการจีพีเอส 

3.1.3 ในขณะใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้จะต้องเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. (เนื่องจากการใช้งานระบบจะต้อง
ใช้สัญญาณจีพีเอสที่อาจจะมีความหน่วงในการส่งค่า) 

3.1.4 เมื่อผู้ใช้เปิดจีพีเอส และเข้าใกล้อาคารหรือสถานที่
ต่าง ๆ ภายใน มก.ฉกส. ในระยะ 60 เมตร แอปพลิเคชันจะทำ
การแจ้งเตือนข้อมูลของอาคาร  

3.1.5 การแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันจะแสดงในรูปแบบ 
ของ Alert  

3.1.6 ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูการแจ้งเตือนที่ด้านบนสุดของ
หน้าจอสมาร์ตโฟนเพื่อดูการแจ้งเตือนสถานที่ที่เข้าใกล้ 

3.1.7 ผู้ใช้สามารถข้อมูลของอาคารสถานที่ตามที่กำหนดไว้
ในลิสต์ โดยมีข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชัน ได้แก่ ชื่อสถานที่ 
ภาพของสถานที่รายละเอียดโดยย่อ ละติจูดและลองจิจูด 

3.1.8 รูปภาพที่แสดงในแอปพลิเคชันจะถูกแสดงในรูปแบบ
ของสไลด์หมุนวน (Carousel) 
3.2 ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

3.2.1 ซอฟต์แวร์ (Software) 
(1) Visual Studio Code ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเค

ชัน 
(2) Google Map API ใช้แสดงตำแหน่งปัจจุบันของ

ผู้ใช้ และแสดงพิกัดของสถานที่ต่าง ๆ ภายใน มก.ฉกส. 
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(3) Android Studio และ Xcode ใช้สร้างโมบายล์
แอปพลิเคชันลงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส 

(4) Ionic Framework 3 ใช้สำหรับพัฒนาโมบายล์
แอปพลิเคชัน 

(5) Firebase เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล 
3.2.2 ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา 

(1) HTML 
(2) SCSS 
(3) PHP 
(4) TypeScript 

3.3 แบบจำลองการทำงานของระบบ 
การทำงานของระบบ KU.CSC. Place Notify App ได้ถูกจำลอง
ไว้ด้วย Activity Diagram ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 Activity Diagram ของระบบ KU.CSC. Place Notify App 

 
 
 

4. ผลการดำเนนิงาน 
เมื่อผู้ใช้งานเปิดเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะแสดง
หน้าจอแผนที่บนกูเกิ้ลแมป และระบบจะทำการแจ้งเตือนใน
รูปแบบ Pop-up เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าแอปพลิเคชันสามารถแจ้ง
เตือนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยการเคลื่อนที่ด้วยความเรว็ที่
ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังภาพที่ 2 

เมื่อผู้ใช้แตะที่ OK ที่หน้าต่าง Pop-up ระบบจะแสดง
หน้าจอเริ่มต้นเป็นแผนที่ ที่แสดงให้เห็นตำแหน่งปัจจุบันของ
อุปกรณ์ของผู้ใช้ที่แสดงด้วยวงกลมทึบสีฟ้า และหมุดสีแดงแสดง
แทนสถานที่ท้ังหมดภายใน มก.ฉกส.  

ระบบจะเริ ่มต้นทำการตรวจจับตำแหน่งของผู ้ใช้และ
คำนวณระยะห่างของอาคารสถานที่ที ่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล 
เพื ่อให้ระบบสามารถทำงานได้ ผู ้ใช้จะต้องเปิดใช้งานจีพีเอส 
เพื่อให้แอปพลิเคชันแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอ Map ที่แจ้งเตือนความเร็วในการใช้แอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 3 หน้าจอ Map เป็นหน้าจอแรกที่แสดงตำแหน่งปัจจุบันของ

อุปกรณ์ผู้ใช้ 
 

เมื ่ออุปกรณ์ของผู ้ใช้เคลื ่อนที่ด้วยความเร็วไม่เกิน 60 
กิโลเมตร/ชั่วโมง และอยู ่ในรัศมี 60 เมตรของอาคารสถานที่ 
นั้น ๆ แอปพลิเคชันจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ด้านบนของจอภาพ
สมาร์ตโฟน ดังภาพที่ 4 (ก) เมื่อผู้ใช้เลื่อนเพื่อดูข้อมูลการแจ้ง
เตือน จะปรากฏชื่อสถานที่ที่ระบบตรวจจับได้ ดังภาพที่ 4 (ข) 

  
(ก)        (ข) 

ภาพที่ 4 (ก) การแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้เข้าใกล้อาคารสถานที่ ที่แสดงในรูปแบบ
ของ alert ที่แถบสถานะด้านบนสุดของหน้าจอ (ข) เมื ่อผู ้ใช้เลื ่อนแถบ
สถานะลงมาจะเห็นรายชื่อของสถานที่ที่แอปพลิเคชันสามารถตรวจจับได้ 

 
การตัดสินใจในการแจ้งเตือนผู้ใช้ของระบบ ได้ถูกแสดงไว้

ในผังงาน ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5 ผังงานที่แสดงการตัดสินใจในการแจ้งเตือนผู้ใช้ 

 
เมนู Place ภายในเมนูนี้จะแสดงรายการของอาคาร

สถานที่ทั้งหมดผู้ใช้สามารถแตะเพื่อดูข้อมูลของแต่ละอาคารได้
โดยการเลือกอาคารที ่จะดูข้อมูล ดังภาพที ่ 6 (ก) หากผู ้ใช้
ต้องการดูข้อมูลของอาคารสถานที่นั้น ๆ สามารถเลื่อนชื่อสถานที่
ไปด้านซ้ายของจอภาพ จะปรากฏปุ่ม More ดังภาพที่ 6 (ข) 
เพื่อให้ผู้ใช้ดูข้อมูลและรูปภาพของสถานที่ดังภาพที่ 7 

  
(ก)         (ข) 

ภาพที่ 6 (ก) รายการของอาคารและอุทยานทั้งหมด (ข) เมื่อเลื่อนรายการ
ไปทางซ้ายจะมีปุ่ม More เพื่อดูข้อมูลของรายการนั้น 

 

การแจ้งเตือนที่ถูก
แสดงที่ด้านบนสุด

ของหน้าจอ
สมาร์ตโฟน 
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หน้าจอที่แสดงข้อมูลของอาคารที่เลือก จะมีข้อมูลที่
ประกอบด้วย รูปภาพ ชื่ออาคาร พิกัดของอาคาร และคำอธิบาย
เก่ียวกับอาคารโดยย่อ ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 ข้อมูลของอาคารสถานที่ 

 
5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

ในการพัฒนา และการออกแบบแอปพลิเคชัน KU.CSC. Place 
Notify App ถูกพัฒนาขึ ้นโดยนำเทคโนโลยีท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
โลเคชันเบสเซอร์วิส และเทคโนโลยีจีโอเฟนซ์ มาประยุกต์ใช้
ร่วมกับจีโอโลเคชันและกูเกิ้ลแมป เพื่อให้ได้รับแอปพลิเคชันที่
สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ แอปพลิเคชันนี้สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เข้าใกล้อาคาร
และสถานที่ต่าง ๆ ใน มก.ฉกส. ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้
ผู ้ใช้งานแอปพลิเคชันไม่เดินทางเลยไปจากสถานที่ต่าง ๆ ที่
ต้องการเดินทางไป  

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบนี้คือระบบต้อง
ใช้สัญญาณจีพีเอสในการตรวจจับตำแหน่งของผู ้ใช้ที ่กำลัง
เคลื่อนที่ หากผู้ใช้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีสัญญาณ ระบบจะไม่ทำ
การแจ้งเตือนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
5.1 แนวทางในการพัฒนาต่อ 

5.1.1 เพิ่มระบบคัดแยกสถานที่และแบ่งหมวดหมู่ของ
อาคารสถานที่ภายใน มก.ฉกส. 

5.1.2 เพิ ่มระบบนำทางไปยังอาคารและสถานที ่ที่
ต้องการภายใน มก.ฉกส. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลระบบการให้บริการเบิก – จ่ายวัสดุ
ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้มีรูปแบบการใช้งานที่
สะดวก รวดเร็ว และมีการเก็บข้อมูลของวัสดุที่มีความแม่นยำมาก
ขึ้นแทนการเขียนเบิกจ่ายวัสดุที่จะมีความล่าช้าในการตรวจสอบ 
และการสูญหายของเอกสารสำหรับการเบิกจ่ายวัสดุในแต่ละครั้ง 
การพัฒนาระบบการให้บริการเบิก-จ่ายวัสดุของสำนักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ เป็นโปรแกรมที ่ทำงานผ่านระบบปฏิบัติการ 
Windows พัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 
และใช้ Microsoft Access 2010 เป็นฐานข้อมูล 
 ผลการประเมินความพึงพอใจ การพัฒนาระบบการ
ให้บริการเบิก – จ่ายวัสดุของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

อยู่ในระดับ มาก (x ̄= 4.11, S.D. = 0.75) 
 
คำสำคัญ: การพัฒนาระบบ, การให้บริการเบิก – จ่าย, วัสดุ
สำนักงาน 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to improve the efficiency 
of data management and data processing system of the 
Store Service in the Organization of Crown Property 
Bureau. Instead of using paper forms, the information 
system would make the process easier to use, reduce the 
processing time, increase the accuracy, and avoid lost 

records.   The Store Service management system was an 
application running on Windows operating system, 
developed with Microsoft Visual Studio 2010, and using 
Microsoft Access 2010 as the database system.  
 The result of the satisfaction assessment was 

highly satisfactory (x ̄= 4.11, S.D. = 0.75). 
 
Keywords:  System Development, Store Service, 
Organization Office Supplies 
 

1. บทนำ 
ในการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันของงานเบิก - จ่ายวัสดุสำนักงาน 
ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้น จัดเก็บอยู่ในรูปแบบ
ของการจดบ ันท ึกข ้อม ูลลงในสม ุดรายการ และกระดาษ  
โดยการรวบรวมข้อมูลในระยะต้น ๆ นั้นจะทำการจัดเก็บข้อมูล 
ในลักษณะแฟ้มข้อมูล แต่ภายหลังข้อมูลมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับความต้องการใช้ข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งข้อมูลเป็น
ป ัจจ ัยสำค ัญท ี ่ส ่ งผลกระทบต ่อการดำเน ินงานขององค ์กร  
จึงทำให้ร ูปแบบการจัดเก ็บข้อมูลเปลี ่ยนไป  และด้วยความ 
ที ่สำนักงานแห่งนี ้เป็นสำนักงานที ่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 
หลายแผนกและหลายหน่วยงาน ในการเก ็บข ้อม ูลนั ้นจึงมี  
จำนวนมาก อาจเกิดปัญหาทางด้านการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน  
เกิดข้อมูลตกหล่นไม่ครบถ้วน ทำให้ยอดไม่ตรงกับความเป็นจริง 
เกิดความสับสน ไม่สามารถควบคุมดูแลให้ทั่วถึงได้ อีกทั้ งการที่ 
จะตรวจสอบว่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ  นั ้นอยู ่ในคงคลัง

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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เท่าใดนั้นทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการจัดหาเพื่อให้บุคคลากรภายในองค์กรมาเบิกได้ 

ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการท่ีจะพัฒนาระบบการ
ให้บริการเบิก-จ่ายวัสดุของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ขึ้น
เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในสำนักงานฯ สามารถสืบค้นข้อมูลเบิก – จ่ายบัญชีวัสดุ 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ควบคุมปริมาณการใช้วัสดุแต่ละประเภท 
ได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งได้สรุปข้อมูลรายงานที่น่าเชื่อถือได้ 

 
2. วัตถุประสงคข์องโครงการ 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานระบบการให้บริการเบิก – จ่าย
วัสดุของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
2.2 เพื่อเป็นการประเมินระบบงานที่พัฒนาจากระบบงานเดิม 
 

3. ขอบเขตของโครงการ 
3.1 ส่วนผู้ดูแลระบบ (Administrator) 

- เข ้าใช ้งานระบบผ่าน Username และ Password  
ในสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ 

- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้ระบบเพื่อกำหนดสิทธิ์
การเข้าใช้งาน 

- สามารถตรวจสอบข้อมูลการให้บริการเบิก - จ่ายวัสดุได้ 
3.2 ส่วนผู้ใช้ (User) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 3.2.1 ผู้ใช้ภายในแผนก คือ บุคลากรภายในแผนกพัสดุ 
 - เข ้าใช ้งานระบบผ่าน Username และ Password  
ในสิทธิ์ผู้ใช้งานภายใน 
 - สามารถนำเสนอข้อมูลรายละเอียดวัสดุเพื ่อให้ผู ้ใช้  
มีความเข้าใจเก่ียวกับหน่วยนับ ชื่อวัสดุ ลักษณะการใช้งานที่ตรงกัน
ในแต่ละแผนก 

- สามารถเรียกดูข้อมูลการขอเบิกวัสดุของแผนกต่าง ๆ 
ได้เพื่อจัดเตรียมวัสดุไว้ตามที่ผู้ใช้ภายนอกส่ังได้ 

- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายละเอียดวัสดุได้ 
- สามารถ แก้ไข สถานการณ์ขอเบิกวัสดุ ได้แก่ รออนุมัติ, 

จัดเตรียม, รอมารับ, มารบัแล้ว หรือ ยกเลิก 

- สามารถ แก้ไข กฎเกณฑ์ระยะเวลาการขอรับวัสดุ  
ของวัสดุแต่ละประเภทได้ 
 3.2.2 ผู้ใช้ภายนอกแผนก คือ บุคลากรที่ต้องการเบิกวัสดุ  

- สามารถตรวจสอบสถานการณ์การขอรับวัสดุที ่เบิก 
ได้จากการค้นหาใบเบิก 

- สามารถเข้าไปดูรายละเอียดวัสดุ เพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ภายนอก ในการทำการเบิกวัสดุ 

- สามารถส่งข้อมูลการเบิกวัสดุไปยังแผนกพัสดุได้ 
- สามารถตรวจสอบจำนวนคงเหลือของวัสดุได้ 
- สามารถตรวจสอบงบประมาณคงเหลือของแผนกได้ 

 3.2.3 รายงาน (Report) 
- นำเสนอใบเบิกวัสดขุองแต่ละแผนก 
- รายงานจำนวนวัสดุที่คงเหลืออยู่ในคงคลัง 
 

4. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
โครงการพัฒนาการให้บริการเบิก – จ่ายวัสดุของสำนักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการดังนี้ 
4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
4.1.1 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
“สำน ักงานทร ัพย ์ ส ินพระมหากษ ัตร ิย ์ ”  จ ัดต ั ้ งข ึ ้ น ตาม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.  2561  
ม ีฐานะเป ็นน ิต ิบ ุคคล เป ็นหน ่วยงานในพระมหากษ ัตร ิย์   
มีหน้าที่จัดการ ดูแล รักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการ  
อื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย  
โดยพระราชบัญญัต ิจ ัดระเบ ียบทร ัพย ์ส ินพระมหากษัตร ิย์   
พ.ศ. 2561 ได ้ม ีใช ้บ ังค ับตั ้งแต ่ว ันท ี ่  4 พฤศจิกายน 2561  
จุดเร ิ ่มต ้นของสำน ักงานทร ัพย ์ส ินพระมหากษัตร ิย ์มาจาก  
“กรมพระคลังข้างที่” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู ่หัว (รัชกาลที่ 5) และได้มีการเปลี ่ยนชื ่อหน่วยงานเป็น 
“ ส ำ น ั ก ง า น ท ร ั พ ย์ ส ิ น พ ร ะ ม ห า ก ษ ั ต ร ิ ย ์ ”  ต า ม ค ว า ม 
ในพระราชบัญญัติจ ัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์  
พ.ศ. 2479 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกพระราชบัญญัติ
จ ัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์อีก 3 ครั ้ง เพื ่อให้  
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เกิดความเหมาะสม คือ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สิน 
ฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.  2484 พระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2491 
และพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์  
พ.ศ. 2560 และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สำนักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตร ิย ์” ตามความในพระราชบัญญัต ิจ ัดระเบียบ
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 [1] 
4.1.2 โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 
โปรแกรม Visual Basic เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
หรือโปรแกรมประยุกต์อื่น จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือสามารถใช้งาน
ได้ง่ายแม้แต่เป็นผู ้ที ่เริ ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมมือใหม่หรือ 
มืออาชีพก็นิยมใช้ก ัน ร ูปแบบการเขียนโปรแกรมของภาษา  
Visual Basic จะแตกต่างจากโปรแกรมหรือการเขียนภาษาอื่น  
มีชุดคำสั่งมาช่วยสนับสนุนทางด้านการเขียนโปรแกรม มีเครื่องมือ 
ที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรม โปรแกรม Visual Basic จะเน้น
การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งานที่เรียกว่า 
Graphic User Interface (GUI) และในการเข ียนโปรแกรมนั้น 
จะเข ียนแบบ Event -  Driven Programming ค ือ โปรแกรม 
จะทำงานก ็ต ่อเม ื ่ อ เหต ุการณ ์  ( Event)  เก ิดข ึ ้น  ต ัวอย ่าง 
ของเหตุการณ์ ได้แก่ ผู้ใช้เล่ือนเมาส์ ผู้ใช้กดปุ่มบนคีย์บอร์ด ผู้ใช้กด
ปุ่มเมาส์ เป็นต้น เครื่องมือหรือคอนโทรลต่าง ๆ ที่ Visual Basic 
ได ้ เตร ียมไว ้ ให ้  ไม ่ว ่ าจะเป ็น Form, TextBox, Label ฯลฯ 
โปรแกรมจะมองว่าเป็นวัตถุ (Object) นั่นคือ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ
ใด ๆ ใน Visual Basic จะเป ็นว ัตถ ุท ั ้ งส ิ ้น ผ ู ้ เข ียนสามารถ 
ที่จะควบคุมการทำงาน แก้ไขคุณสมบัติของวัตถุนั ้นได้โดยตรง  
ในทุก ๆ วัตถุจะมีคุณสมบัติ (Properties) และเมธอด (Methods) 
ประจำตัว ซึ่งในแต่ละวัตถุอาจจะมีคุณสมบัติและเมธอดที่เหมือน 
หรือต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุ [2] 
4.1.3 Microsoft Access 2010 
โปรแกรม Microsoft Access 2010 จ ั ดอย ู ่ ในช ุด โปรแกรม 
Microsoft Office เ ป ็ น โปรแกรมระบบจ ั ดการฐ านข ้ อมู ล 
เช ิ งส ัมพ ันธ ์  (Relational Database Management System : 
RDBMS) มีความสามารถในการทำงานด้านระบบจัดการฐานข้อมูล 
เริ ่มตั ้งแต่การสร้างตาราง ฟอร์ม แบบสอบถาม และรายงาน  

เป็นต้น โดยเริ ่มตั ้งแต่การจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และออก
สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากถูกออกแบบให้
ใช้งานได้ง่าย และมีเครื ่องมือชนิดต่าง ๆ ที ่ช่วยให้ผู ้ใช้ทำงาน 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ [3] 
4.1.4 ระบบฐานข้อมูล (Database System)   
ระบบฐานข ้อม ูล ค ือ กล ุ ่มของข ้อม ูลท ี ่ถ ูกเก ็บรวบรวมไว้   
โดยมีความสัมพันธ ์ซ ึ ่งก ันและกัน มีการกำจัดความซ้ำซ ้อน 
ของข้อมูลออก และเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อที่จะนำ
ข้อมูลเหล่านี้มาใช้ร่วมกัน การควบคุมดูแลการใช้ฐานข้อมูลนั้นจะ
จัดการผ่านตัวที ่เร ียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
Management System: DBMS) โดยระบบจัดการฐานข้อมูลเป็น
ซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการเรียกดู
ข้อมูลตามเง่ือนไขต่าง ๆ ออกมา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับ
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล [4] 
4.2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ราชภัฏ บุญยิ่งยง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล (2561) ได้นำเสนอ 
ระบบจัดการครุภัณฑ์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) ให้มีรูปแบบการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว และมีการเก็บ
ข้อมูลของครุภัณฑ์แม่นยำมากขึ้นแทนการเขียนเบิกจ่ายครุภัณฑ์  
ที่จะมีความล่าช้าในการตรวจสอบ และการสูญหายของเอกสาร
สำหรับการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ในแต่ละครั ้ง จากการดำเนินงาน 
โดยการใช้ Microsoft Visual Basic 2010 เป็นภาษาในการพัฒนา 
และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 R2 
ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า  
เป็นต้น การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ และสรุปรายงานการเบิกครุภัณฑ์ 
และส่วนของเจ้าหน้าที่สามารถเบิกจ่ายครุภัณฑ์ได้ [5] 
ธวัชชัย เหมวิบูลย์ และคณะ (2560) ได้นำเสนอ ระบบจัดการ
ครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เว็บแอพพลิเคช่ัน) เพื่อนำความรู้
จากการศึกษามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถนำไปใช้ใน
การตรวจนับครุภัณฑ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
มี SQL Server 2012 ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นที่สามารถดูข้อมูลครุภัณฑ์ 
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ตรวจนับครุภัณฑ์ จัดการครุภัณฑ์ อนุมัติรายการจากการจัดการ
ครุภัณฑ์ และโอนสิทธิ์ [6] 
 ฐิติพัฒน์ มหาดไทย (2560) ได้นำเสนอ รายงานการ
ค้นคว้าอิสระ โครงการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ให้กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อ
นำไปใช้จัดการสินทรัพย์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยให้มีการเก็บรวม
รวมข้อมูลของสินทรัพย์เหล่านั้นไว้อย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ และควบคุมการใช้งานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหรือ
นโยบายขององค์กร โดยระบบจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่พัฒนา  
มีสถาปัตยกรรมแบบ Windows-Based Application ที่นำมาใช้
งานภายในองค์กรในลักษณะอินทราเน็ต ซึ ่งจะครอบคลุมการ
ทำงานตั ้งแต่ผู ้ด ูแลระบบนำเข้าข้อมูลครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอ ร์ 
เจ ้าหน ้าท ี ่แจ ้งความประสงค์ ขอย ืมคร ุภ ัณฑ ์คอมพ ิว เตอร์   
ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการการยืมและคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จนกระทั ่งถึงการดำเนินการจัดการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
โดยผู้พัฒนาใช้แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
( Object- Oriented Analysis and Design)  โ ด ย ก า ร ใ ช้   
UML ( Unified Modeling Language)  ใ น ก า รส ร ้ า ง ต ั ว แบบ 
ร ะบบ  พ ัฒน า โป รแก ร ม โ ดย ใ ช ้ ภ าษ า  VB. NET ภ าย ใ ต้   
. NET Framework 4. 5. 2 และ ใ ช ้ โ ป ร แก รม  Visual Studio 
Community 2017 เป ็นเครื ่องมือในการพัฒนาระบบร่วมกับ
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2014 SP1 
Express Edition [7] 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
5.1 สามารถพัฒนาระบบการให้บร ิการเบิก - จ ่ายว ัสด ุของ
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้มีประสิทธิภาพขึ้น 
5.2 สามารถประเมินผลระบบงานที่พัฒนาขึ้นจากระบบงานเดิมได้ 
 

6. การดำเนินงานของโครงการ 
ในส ่ วนการดำ เน ินงานของโครงการทางผ ู ้ พ ัฒนาระบบ 
ได้จัดทำแผนภาพบริบท (Context Diagram) และ แผนภาพแสดง
การไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) เพื่อแสดงถึงการ
ทำงานของการพัฒนาระบบได้ชัดเจนมากขึ้นดังนี้  
 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล 

(Data Flow Diagram : DFD Level 0) 
นอกจากนี ้ทางผู ้พ ัฒนาระบบได้จ ัดทำ แบบจำลอง

โครงสร ้างของระบบฐานข้อม ูล (ER-Diagram) ในการแสดง
ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลดังรูปต่อไปนี้ 

 
ภาพที ่3 แผนภาพแสดงแบบจำลองโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล 
(ER- Diagram) 

โ ด ย ใ น ส ่ ว น  ER- Diagram ม ี  Entity ต ่ า ง  ๆ  คื อ  
แผนกงบประมาณ กอง ฝ่าย สถานะ รายละเอียดใบจัดหา ใบจัดหา
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วัสดุ พนักงาน ใบเบิกวัสดุ รายละเอียดการเบิก หมวด วัสดุและ
ตำแหน่ง ความสัมพันธ์จะมีในรูปแบบ Primary Key กับ Primary 
Key และ Primary Key ก ับ Foreign Key โดยความส ัมพ ันธ์  
จะเป็นแบบ 1 – 1 และ 1 – M 

นอกจากนี ้ผ ู ้พ ัฒนาได้ดำเน ินการพัฒนาระบบการ
ให้บริการเบิก – จ่ายวัสดุของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เป็นขั้นตอนดังนี้ 
6.1 การกำหนดความต้องการของระบบ : การพัฒนาระบบการ
ให้บริการเบิก – จ่ายวัสดุของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ดังนี้ 

- ผู้ดูแลระบบ – สามารถจัดการดูแลระบบได้ทั้งหมด สามารถ 
เก็บข้อมูลวัสดุ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวัสดุ ข้อมูล
การเบิก และสามารถออกรายงานของการเบิก 

- ผู ้ใช้งานระบบ – เข้าสู ่ระบบด้วยการใช้ชื ่อผู ้ใช้งานและ
รหัสผ่าน เพื่อทำรายการเบิกวัสด ุ

 
7. ผลการพัฒนาระบบ 

7.1 ส่วนการกำหนดความต้องการของระบบ แบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้ใช้งานระบบ 
7.1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
สร้างระบบการจัดการดูแลระบบได้ทั้งหมด สามารถเก็บข้อมูลวัสดุ 
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวัสดุ ข้อมูลการเบิก และ
สามารถออกรายงานของการเบิก 

 
ภาพที ่4 ส่วนแสดงแถบเมนู 

แถบเมนูจะแสดงทุก ๆ หน้าฟอร์ม ประกอบด้วย 11 ส่วนคือ 
7.1.1.1 ส่วนที่ 1 คลิกเพื่อไปหน้าหลัก 

7.1.1.2 ส่วนที่ 2 คลิกเพื่อไปหน้าจัดการ รายการใบเบิกวัสดุ 
เปล่ียนแปลง แก้ไขรายการ สถานะการเบิกวัสดุ 

 
ภาพที ่5 หน้าจัดการใบเบิกวัสดุ 

7.1.1.3 ส่วนที่ 3 คลิกเพื่อไปหน้าจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

 
ภาพที ่6 หน้าจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

7.1.1.4 ส่วนที่ 4 คลิกเพื่อไปหน้าจัดการข้อมูลรายการสินค้า 

 
ภาพที ่7 หน้าจัดการข้อมูลรายการสินค้า 

7.1.1.5 ส่วนที่ 5 คลิกเพื่อไปหน้าจัดการหมวดหมู่ 

 
ภาพที ่8 หน้าจัดการหมวดหมู่ 

7.1.1.6 ส่วนที่ 6 คลิกเพื่อไปหน้าจัดการข้อมูลแผนกหรือกอง 

สว่นของแถบเมนู 
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ภาพที ่9 หน้าจัดการแผนกหรือกอง 

7.1.1.7 ส่วนที่ 7 คลิกเพื่อไปหน้าจัดการข้อมูลสาขา 

 
ภาพที ่10 หน้าจัดการข้อมูลสาขา 

7.1.1.8 ส่วนที่ 8 คลิกเพื่อไปหน้าจัดการข้อมูลฝ่าย 

 
ภาพที ่11 หน้าจัดการข้อมูลฝ่าย 

 
7.1.1.9 ส่วนที่ 9 คลิกเพื่อไปหน้าจัดการข้อมูลตำแหน่งของ

พนักงาน 

 
ภาพที ่12 หน้าจัดการข้อมูลตำแหน่ง 

7.1.1.10 ส่วนที่ 10 คลิกเพื่อไปหน้าจัดการข้อมูลประเภทของ
วัสดุสำนักงาน 

 
ภาพที ่13 หน้าจัดการข้อมูลประเภท 

7.1.1.11 ส่วนที่ 11 คลิกเพื่อทำการปิดระบบ 

 
ภาพที่ 14 กล่องข้อความแจ้งเตือนเมื่อกดปิดระบบ 

 
7.1.2 ส่วนของผู้ใช้งานระบบ 
     7.1.2.1 ส่วนที่ 1 หน้าจอหลังจากที่ผู้ใช้งานระบบเข้าสู่ระบบ
ด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

 
ภาพที่ 15 ส่วนของหน้าโปรแกรมผู้ใช้งาน 

ผู ้ใช้งานระบบสามารถทำรายการเบิกวัสดุจากหน้าโปรแกรม 
ดังรูปภาพที่ 15 
     7.1.2.2 ส่วนท่ี 2 หลังจากท่ีผู้ใช้งานทำการเลือกวัสดุที่ต้องการ
เบิกแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดใบเบิกวัสดุ เพื่อทำการ
ส่งข้อมูลใบเบิกไปยังหัวหน้าฝ่ายพัสดุ เพื่อทำการอนุมัติรายการเบิก
วัสดุต่อไป 
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ภาพที ่16 ส่วนของหน้าโปรแกรมแสดงรายละเอียดใบเบิก 

 

7.2 การพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาระบบการให้บริการเบิก – จ่ายวัสดุของสำนักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย ์น ั ้น ใช้ภาษา Basic ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Visual Studio 2010 ใ ช ้ ห ล ั ก ก า ร จ ั ด เ ก ็ บ ข ้ อ มู ล 
ลงฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2010 
7.3 การทดสอบระบบ 
เมื่อทำการพัฒนาระบบแล้ว ได้ดำเนินการทดสอบการเข้าใช้งาน
ของระบบ ทดสอบการแจ้งเตือนความผิดพลาด การแสดงผลข้อมูล
ต า ม ล ำ ด ั บ ข อ ง ผ ู ้ ใ ช ้ ง า น  ก า ร อ อ ก ร า ย ง า น ท ี ่ ถ ู ก ต ้ อ ง  
ทำงานได้สอดคล้องและตรงตามข้อกำหนดความต้องการระบบงาน 
8. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช ้งานที ่ม ีต ่อระบบการ
ให้บริการเบิก – จ่ายวัสดุของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
จำนวน 10 คน มีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ 
8.1 รูปแบบการใช้งานระบบ ความยาก – ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.20 
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 และระดับความพึงพอใจอยู ่ใน 
ระดับ มาก 
8.2 กระบวนการทำงานของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64 และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
8.3 ความถูกต้องแม่นยำของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.40 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.49 และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
8.4 ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.77 และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

8.5 การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย  4.00  
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 และระดับความพึงพอใจอยู่ ใน 
ระดับ มาก 
8.6 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย  3.90 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.70 และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
8.7 ความสะดวกในการใช ้งานโปรแกรม ม ีค ่าเฉล ี ่ย  4.00  
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 และระดับความพึงพอใจอยู ่ใน 
ระดับ มาก 
8.8 ความเหมาะสมในการใช้ งานโปรแกรม มีค ่าเฉลี ่ย  3.90  
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 และระดับความพึงพอใจอยู ่ใน 
ระดับ มาก 
8.9 ความพึงพอใจในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย  4.10 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.70 และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
8.10 ความสามารถของระบบ ในการนำไปใช ้ประโยชน์   
มีค่าเฉลี ่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 และระดับความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบให้บริการ
เบิก – จ่ายวัสดุของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยรวมอยู่

ในระดับ มาก (x ̄= 4.11, S.D. = 0.75) โดยผู ้ใช้งานมีความพึง

พอใจในความถูกต้องแม่นยำของระบบ มากท่ีสุด (x ̄= 4.40) 
9. อภิปรายผล 
จากการพัฒนาระบบการให้บริการเบิก – จ่ายวัสดุของสำนักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการเบิก - จ่ายวัสดุของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้
มีประสิทธิภาพขึ้น และเพื่อเป็นการประเมินระบบงานที่พัฒนาจาก
ระบบงานเดิม โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ คือ Microsoft 
Visual Basic 2010 เป ็นภาษาในการพ ัฒนา และ โปรแกรม
Microsoft Access 2010 ในการจัดการระบบฐานข้อมูล ผลจาก
การพัฒนาระบบพบว่า ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถจัดการดูแล
ระบบได ้ท ั ้ งหมด สามารถเก ็บข ้อม ูลว ัสด ุ ข ้อม ูลเจ ้าหน้าที่   
ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวัสดุ ข้อมูลการเบิก และสามารถออกรายงาน
ของการเบิกได้ และส่วนของผู้ใช้งานระบบสามารถทำรายการขอ
เบิกวัสดุได้ ทำให้การทำงานภายใน และภายนอกของแผนก 
เบิก – จ่ายวัสดุมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล 
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สามารถตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักงานได้ และแก้ไข
ปัญหาระบบงานเดิมได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับราชภัฏ บุญยิ่งยง 
และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล (2561) ที ่ได้นำเสนอระบบจัดการ
ครุภัณฑ์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อ
การใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว และมีการเก็บข้อมูลของครุภัณฑ์
แม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ระบบการให้บริการเบิก – จ่ายวัสดุของ
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ยังมีข้อจำกัดในการบันทึก
ข้อมูลทีละส่วน ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานให้เสร็จสิ้นก่อนเพื่อจะทำให้การ
ทำเร่ืองเบิกวัสดุดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10. ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาระบบการให้บริการเบิก – จ่ายวัสดุของสำนักงาน
ทรพัย์สินพระมหากษัตริย์ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
10.1 ควรพัฒนาให้สามารถใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป 
10.2 ควรมีการพัฒนาในส่วนของการคำนวณของราคาวัสดุ  
ให้สามารถคำนวณได้อัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน 
10.3 ควรเพิ่มระบบบาร์โค้ด (Barcode) จะสามารถใช้งานได้ง่าย
และสะดวกยิ่งขึ้น 
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เกมทายศัพท์หรรษา 
Fun Word Game 

 
สุมินตรา ปวงใจ1, สำราญ ไชยคำวัง1 และ กลชาญ อนันตสมบูรณ์2 

 
1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
Emails: sumintra.ms@gmail.com1, em_sumran@crru.ac.th1, konlachan@crru.ac.th2 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1). เพื่อสร้างเกมเสริมสร้างทักษะ
การจดจำ การฟัง และการสะกดคำภาษาอังกฤษ และ 2) เพื่อ
เป็นเครื่องมือสำหรับให้เด็กในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้มี
เครื่องมือสำหรับฝึกพัฒนาทักษะในด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เกมนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกทักษะความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้การสะกดคำ (Spelling Word) มาช่วย
ฝึกเสริมทักษะการอ่านจากการะสะกดคำ การฟัง และการจดจำ 
จากการฟังเสียงคำศัพท์ และจากรูปภาพของคำศัพท์ประกอบ 
ให้กับเด็กในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้ได้เรียนรู้ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและสามารถนำไปใช้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เกมนี้ถูก
พัฒนาด้วยโปรแกรม Unity สามารถทำงานได้บนสมาร์ทโฟน
ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 
 
คำสำคัญ: โครงการ, ทายศัพท์หรรษา, เกม 
 

ABSTRACT 
This research aims to 1) To develop games for 
enhance listening and spelling skills in English and 2) 
To be a tool for children in grade 1-3 to have tools for 
practicing skills development in English vocabulary. 
This game was developed to be a tool for practicing 
English language skills. By using spelling word to help 
improve reading skills from spelling, listening and 
remembering from sounds and picture of the 
accompanying vocabulary to learn english skills and 
can be used more easily.This game was developed by 
Unity.It can work on smartphones with android 

operating systems (Android). 
 
Keywords: Project, fun word, game 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันนิยมพัฒนาเกมให้สามารถเล่นบนสมาร์ทโฟนได้ 
เนื่องจากสมาร์ทโฟนในปัจจุบันมีราคาถูก ใช้งานง่าย สะดวก 
สามารถรองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต มีแอพพลิเคชันต่างๆ ให้
ใช้งานมากมาย  และเนื่องจากสมาร์ทโฟนมีราคาถูกและเป็นที่
นิยม ทำให้เด็กสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเพื่อใช้เล่นแอพพลิเคชัน
ต่างๆ ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือจำเป็นในการ ติดต่อสื่อสารใน
โลกยุคปัจจุบันการติดต่อสื่อสารมีขอบข่ายที่ขยายกว้างขวาง 
และยังเป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้ได้เปรียบในการแข่งขัน ทักษะ
การฟัง เป็นอีกเรื่องสำคัญและเป็นปัญหาสำหรับคนเรียน
ภาษาอังกฤษ จริง ๆ ในชีวิตประจำวันทั่วไปควรจะเก็บสะสม
ความแข็งแรงในการฟังภาษาอังกฤษอยู่เสมอ ทักษะการอ่านเป็น
เครื่องมือที่สำคัญที่เป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตลอดเวลา การสะกดคำ ปัญหาในการสะกดคำเป็นเรื่องยากเป็น
พิเศษสำหรับเด็กด้วยหลายเหตุผล ประการแรกคือ การบกพร่อง
ในการอ่านจะมีผลกระทบกับการถอดรหัสคำ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
สะกดคำ เพราะความระลึกรู้ถึงปัจจัยของเสียงที่อ่อนด้อย และมี
ความรู้ที่อ่อนด้อย ด้านความสัมพันธ์ของเสียงระหว่างตัวอักษร 
ฉะนั้นต้องปรับวิธี เรียนเปลี่ยนวิธีสอนใหม่  โดยการนำเอา
ภาษาอังกฤษที่ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้มาผนวกเข้ากับเกม ซึ่ง
เป็นส่ือที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้เอง 
 
 

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎี เทคนิค และคำสั่งต่างๆ 
* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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บทนี้ได้อธิบายถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎี เทคนิค และคำสั่ง
ที่ใช้ในการพัฒนาเกมคำศัพท์ (Fun word Game) ซึ่งผู้พัฒนาได้
ศึกษาทฤษฎี  เทคนิค และซอฟต์แวร์ต่ างๆ เพื่ อ นำมาใช้
ประกอบการพัฒนาเกม ประกอบด้วย  
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเกม 
ดอบสัน )Dobson. 1998 : 9-17) ให้ความหมายของเกมไว้ว่า 
เกม หมายถึง กิจกรรมที่สนุกสนานมีกฎเกณฑ์กติกากิจกรรมที่ท้ัง
เล่น มีทั้ งเกมเงียบ (Passive Games) หรือเกมที่ เล่นไม่ต้อง
เคลื่อนที่และเกมที่ใช้ความว่องไว )Active Games) หรือเกมที่
ต้องเคลื่อนไหวเกมเหล่านั้นขึ้นอยู่กับความไวความ แข็งแรง การ
เล่นเกมมีท้ังเล่นคนเดียว สองคน หรือเล่นเป็นกลุ่ม 
ประเภทของเกม 1) เกมการศึกษา (Education Game) เป็นเกม
ที่วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความรู้และความเพลิดเพลิน ปัจจุบันเกม
ประเภทนี้มีผู้สร้างเกมได้ สร้างออกมาหลากหลายวิชาช่วยให้
ผู้เรียนไม่เบื่อการเรียน ทำให้อยากศึกษาในวิชานั้นๆ  2) เกม
ปริศนา (Puzzle Game) เป็นเกมแนวที่ เล่นได้ทุกวัย ตัวเกม
มักจะเน้นการแก้ปริศนา ปัญหาต่างๆ มีตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึง
ซับซ้อน ในอดีตตัวเกมมักนำมาจากเกมปริศนาตามนิตยสาร เช่น
เกมตัวเลข เกมอักษรไขว้ ต่อมาจึงมี เกมปริศนาที่ เล่นบน
คอมพิวเตอร์อย่างเกมเตตริสออกมา ปัจจุบันมีเกมแนวพัซเซิล
แบบใหม่ๆ ออกมามากมาย เกมแนวนี้เป็นเกมที่เล่นได้ทุกยุคทุก
สมัย จึงเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นผู้เล่นบางคนยังติดใจกับเกมเตตริส 
เกมอาร์คานอยด์ ไปจนถึงเกมพัซเซิลใหม่ๆ อย่าง Polarium 
และ Puzzle Bubble เกมปริศนาเป็นเกมท่ีไม่เน้นเรื่องราวแต่จะ
เน้นไปที่ความท้าทายให้ผู้เล่นกลับมาเล่นซ้ำๆ ในระดับที่ยากขึ้น 
3) เกมสะกดคำ (Spelling Game  )กมเกี่ยวกับการสะกดคำ เป็นเ
ฝึกสอนคำศัพท์ หรือออกเสียงตัวอักษรมีประโยชน์ในการที่จะให้
เด็กได้รู้จักการสะกดคำและเข้าใจความหมายของคำศัพท์ต่างๆที่
ได้เรียน 4) จิ๊กซอว์ (Jigsaw Puzzle)  เป็นเกมการนำชิ้นส่วน
ของภาพมาปะติดปะต่อกันให้ได้ภาพใหญ่ที่สมบูรณ์ขึ้นมา  ความ
สนุกของเกมนี้จะอยู่ที่การลุ้นรอว่าแต่ละชิ้นที่นำมาวางลงนั้น
ถูกต้องหรือไม่ เด็กๆ ที่เล่นเกมนี้จะได้ประโยชน์ในเรื่องความ
อดทน และการคิดอย่างเชื่อมโยง 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับ Game Mobile 
Mobile คืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้
งานได้ตามพื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว ยังทำงานได้เหมือนกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่ องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้จึงมี

คุณสมบัติเด่น คือ ขนาดเล็กน้ำหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้างน้อย 
ปัจจุบันมักใช้ทำหน้าที่ได้หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลี่ยน
ข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ พีระพงศ์ บุญศิริ , มาลี สุรพงศ์ (2536 : 
3-5) เกม หมายถึง การเล่นเบ็ดเตล็ดตามแต่โอกาส และเวลาที่
จะอำนวยให้หลังจากว่างจากงานประจำ หรือเป็นกิจกรรม
สำหรับเด็กได้เล่นร่วมกันในยามว่าง Game Mobile คือการนำ 
Game และ Mobile มารวมเข้าด้วยกัน และพัฒนาออกมาเป็น 
Game Mobile หรือ Mobile Application ที่จะช่วยตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคอีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์ ได้
ใช้ง่ายยิ่งขึ้น 
2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ระบบ คือ กลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ  ที่ทำงานร่วมกันเพื่อ
จุดประสงค์อันเดียวกัน ระบบอาจจะประกอบด้วย  บุคคลากร 
เครื่องมือ เครื่องใช้ พัสดุ วิธีการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีระบบ
จัดการอันหนึ่ง เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์อันเดียวกัน เช่น  ระบบ
การเรียนการสอน มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่สอน 
การวิเคราะห์ระบบ คือการหาความต้องการ)Requirements) 
ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามา
ในระบบ และการออกแบบก็คือ การนำเอาความต้องการของ
ระบบมาเป็นแบบแผน หรือเรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบ
สารสนเทศนั้นให้ใช้งานได้จริง 
วิทวัฒน์ พัฒนา( .2553)  .ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบไว้ว่าคือ วิธีการท่ีใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่
ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือ ระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้าง
ระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบ ช่วยในการแก้ไข
ระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 

2.4 ระบบปฏิบัติการ Android 
แอนดรอยด์  เป็นระบบปฏิบัติการที่มีพื้นฐานอยู่บนลินุกซ์ ถูก
ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์        ที่ใช้จอสัมผัส เช่น สมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท แอน
ดรอยด์ (Android, Inc.) ซึ่งต่อมา กูเกิล ได้ทำการซื้อต่อบริษัท
ในปี พ .ศ . 2548 แอนดรอยด์ถูกเปิดตัว เมื่อปี พ .ศ . 2550 พร้อม
กับการก่อตั้งโอเพนแฮนด์เซตอัลไลแอนซ์ ซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัท
ผลิตฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่อสารคมนาคม ที่ร่วมมือกัน
สร้างมาตรฐานเปิดสำหรับอุปกรณ์พกพา โดยสมาร์ทโฟนที่ใช้
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ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เครื่องแรกของโลกคือ เอชทีซี ดรีม
วางจำหน่ายเมื่อปี พ .ศ . 2551 

แอนดรอยด์  )Android) คือ ระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผย
ซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ )Open Source) โดยบริษัท กูเกิ้ล (Google 
Inc.) ที่ ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ ใช้                  
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีจำนวนมาก รวมทั้งสามาถทำงาน
บนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอและความละเอียดแตกต่างกันได้ ทำ
ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามต้องการ 
2.5 Unity 
Unity คือ Game Engine ที่ช่วยสร้างเกม 3 มิติ และปัจจุบันก็
สามารถเกมส์  2 มิติ ได้ด้ วย ซึ่ ง สามารถทำงานได้  บน 2 
แพลตฟอร์ม คือ Windows และ OSX และสามารถ Export 
งานเพื่อนำไปใช้งานได้หลาย แพลตฟอร์ม Unity โดดเด่นกว่า 
Game Engine ตั วอื่ นๆ เนื่ อ งจาก ความง่ายในการใช้ งาน
ความสามารถในการทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง คุณภาพของเกม
ที่ได้อยู่ในระดับสูงแล้วการใช้งานจะมีทั้งแบบฟรีและแบบเสีย
ค่าใช้จ่ายเพียงแค่แบบฟรีเวลาเริ่มเล่นเกมจะมีสัญลักษณ์ Unity 
ขึ้นมาก่อนจะทำให้ทราบว่าเกมชนิดนี้ทำมาจาก Unity และเป็น
โปรแกรมฟรี แต่ในบางเกมจะไม่ขึ้นสัญลักษณ์ของ Unity 
เนื่องจากได้เสียค่า License ของ Unity แล้วและ License ของ 
Unity เองก็ยังถือว่าถูกมากๆเมื่อเทียบกับ Game Engine อื่นๆ 
2.6 ภาษา C# 
C# เป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบ multi-paradigm ซึ่ งมี
รูปแบบภาษาที่ตายตัว และเป็นรูปแบบบังคับในการเขียน มี
ฟังก์ชัน และยังเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเป็น
แบบออบเจ็คด้วย ซึ่งมันถูกพัฒนาโดยบริษัท Microsoft ภายใต้ 
.NET framework โดยในการพัฒนาภาษา C# นี้ มีความตั้งใจให้
มันเขียนง่าย ทันสมัย เป็นโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและ
เป็นแบบออบเจ็ค C# เป็นภาษาเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์
ทั่วไป การพัฒนานั้นนำทีมโดย Anders Hejlsberg และเวอร์ชัน
ล่าสุดคือ C# 6.0 ซึ่งถูกเผยแพร่ในปี 2015 ในระหว่างการพัฒนา
ของ .NET Framework คลาสและไลบรารี่ต่างๆ ถูกเขียนขึ้นโดย
ระบบการจัดการโค้ดสำหรับการคอมไพล์ที่ เรียกว่า Simple 
Managed C (SMC) ใ น เ ดื อ น ม ก ร า ค ม  1999 Anders 
Hejlsberg ได้ก่อตั้งทีมเพื่อสร้างภาษาใหม่ในเวลานั้น ทีเรียกว่า 
Cool ซึ่งเป็นคำย่อของ "C-like Object Oriented Language" 
ในเวลาที่โครงการ .NET ของ Microsoft ถูกเผยแพร่ในเดือน

กรกฏาคม 2000 ในการประชุมของกลุ่มนักพัฒนามืออาชีพ 
ภาษาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น C# และคลาสไลบรารี่และ ASP.NET 
ได้ถูกเช่ือมเข้ากับ C# 

2.7 Photoshop  CS6 
โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่มี
ความสามารถในการออกแบบกราฟิก เพื่อนำไปใช้ร่วมกับงานใน
ด้านต่างๆ เช่น งานกราฟฟิกที่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท       
งานกราฟิกบนเว็บไซต์และการตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นโปรแกรมที่มีผู้นิยมนำมาใช้ในการออกแบบ
และตกแต่งภาพถ่ายกันมากท่ีสุด Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้      
ในการสร้างภาพและการตกแต่งภาพที่กำลังเป็นที่นิยมอย่าง
สูงสุด ในปัจจุบันเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและผลงานที่ ได้เหมาะที่จะใช้กับงานสิ่งพิมพ์  
นิตยสาร งานมัลติมิเดียและสร้างกราฟิกสำหรับเว็บที่นับวันกำลัง
พัฒนาไปอย่างไม่หยุด ถึงแม้ว่า Photoshop จะเป็นโปรแกรมที่
มีประสิทธิภาพสูง แต่การใช้งานกลับไม่ยากอย่างที่คิด ผู้ใช้
สามารถเรียนรู้การใช้งานในโปรแกรม Photoshop ได้อย่าง
รวดเร็ว แม้จะมีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก 

2.8 เกมต้นแบบ 
Super Texttwist 
เกมฝึกสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากตัวอักษรที่มีให้เป็นคำศัพท์
ต่างๆโดยไม่กำหนดหมวดของคำศัพท์ 

จุดเด่น 
- องค์ประกอบของเกมมีความเรียบง่าย 
- กราฟิกและสีของเกมสวยงาม 
- สามารถสะกดคำได้หลากหลาย 

จุดด้อย 
- การแสดงคำศัพท์ด้านข้างมีความแออัด 
- ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่คำศัพท์ 

 
ภาพที่ 1 หน้าเกมของ Super Texttwist 
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Word Hunter 
เกมค้นหาคำศัพท์จากตารางโดยทำเวลาให้ดีที่สุด โดยแบ่งระดับ
เป็น 3 ระดับ ง่าย ปานกลาง และยาก ในแต่ละระดับจะสุ่ม
หมวดคำศัพท์ขึ้นมาให้เล่นทีละหมวด 

จุดเด่น 
-  มีการแบ่งระดับการเล่น 
-  มีการแบ่งหมวดคำศัพท ์
-  กราฟิกสวยงามน่าเล่น 
-  การจัดองค์ประกอบมีความเรียบร้อย 

จุดด้อย 
- ไม่สามารถเลือกเล่นเฉพาะหมวดคำศัพท์ได้ 

 
                  ภาพที่ 2 หน้าเกมของ Word Hunter 
 

Word Link 
เกมสะกดคำศัพท์ช่วยเหลือเจ้าชายน้อยลงพื้นอย่างปลอดภัย 
หากสะกดผิดเจ้าชายน้อยจะถูกดึงขึ้นไป สะกดผิดติดต่อกันเกิน 
3 ครั้ง เจ้าชายน้อยจะถูกดึงหายขึ้นไป ในเกมจะมีเกมย่อยอื่นให้
เล่นออกนอกจากสะกดคำศัพท์   

จุดเด่น 
- กราฟิกมีความเรียบง่าย 
- ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
- มีรูปภาพประกอบ 
-   มีความหลากหลายของเกม 

จุดด้อย 
- ไม่มีการแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ 
- เวลาในการเล่นเกมย่อยอื่นน้อยไป 

 

 
ภาพที่ 3 หน้าเกมของ Word Link 

 
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

การฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษนั้นมีหลายแบบหนึ่งในนั้นคือการ
ฝึกสะกดคำ(Spelling Word) ที่ช่วยให้สามารถจดจำคำศัพท์ได้
แล้วยังช่วยในการฝึกออกเสียงคำศัพท์ ดังนั้นจึงได้แนวคิดที่จะ
พัฒนาเครื่องมือในการช่วยฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ของเกม เกมทายศัพท์หรรษานั้นสามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้ฝึก
ศัพท์ภาษาอังกฤษได้โดยการฝึกสะกดคำ จากการการฟังเสียง 
และการใช้รูปภาพช่วยจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

บทเรียนคำศัพท์ 
มีให้เรียนรู้คำศัพท์ได้ 5 หมวด ประกอบด้วย 

หมวดบุคคล หมวดผลไม้ หมวดผัก หมวดสัตว์ และ 
หมวดสิ่งของท่ัวไป 

 
ทายคำศัพท์ 

มี ให้ เลื อ ก ท า ย ค ำ ศั พ ท์ ไ ด้  5 ห ม ว ด 
ประกอบด้วย หมวดบุคคล หมวดผลไม้ หมวดผัก 
หมวดสัตว์ และ หมวดสิ่งของท่ัวไป 

 
จิ๊กซอว์รูปภาพ 
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มีให้เลือกต่อจิ๊กซอว์รูปภาพได้ 5 หมวด 
ประกอบด้วย หมวดบุคคล หมวดผลไม้ หมวดผัก 
หมวดสัตว์ หมวดสิ่งของท่ัวไป 

 
ระบบการตั้งค่า 

สามารถเปิด – ปิด เสียงปุ่มได้ สามารถดู
คะแนนความสำเร็จได้ สามารถดูข้อมูลผู้จัดทำเกมได้ 

 
4. อัลกอริทึมและผังงาน 

เกมทายศัพท์หรรษา  มีอัลกอริทึมการทำงาน ดังนี้ 
   
4.1 การสุ่มคำศัพท ์
 

 
 

                             ภาพที่ 4 การสุ่มคำศัพท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 การสลับตัวอักษร 

 
ภาพที่ 5 การสลับตัวอักษร 
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4.3 การสลับรูปภาพจิ๊กซอว์ 
 

 
 

ภาพที่ 6 การสลับรูปภาพจิ๊กซอว์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.4 การเก็บคะแนน 

 
ภาพที่ 7 การเก็บคะแนน 

 
5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ  

งานวิจัยนี้สามารถสรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะที่พบ
ระหว่างการดำเนินงานพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา และ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจจะนำโครงงานนี้ไป
พัฒนาต่อในอนาคตดังนี้ 
5.1 ความสามารถของเกมศัพท์หรรษา 

 
ภาพที่ 8 หน้าแรกของเกม 
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หน้าแรกของของเกมมีตัวเลือกให้ 3 ตัวเลือก 
- บทเรียนคำศัพท์ 
- ทายคำศัพท์ 
- จิ๊กซอว์รูปภาพ   

 
ภาพที่ 9 หน้าเลือกหมวดบทเรียนคำศัพท์ 
 

 
ภาพที่ 10 หน้าบทเรียนคำศัพท์ 

 
ส่วนของบทเรียนคำศัพท์ 

- สามารถเข้าไปเรียนรู้คำศัพท์ที่มีอยู่ในเกมได้ 
- สามารถฟังเสียงของคำศัพท์ได้ 
- สามารถเลือกหมวดการเรียนได้   

 
 ภาพที่ 11 หน้าเลือกหมวดทายคำศัพท ์
 
 

 
  ภาพที่ 12 หน้าทายคำศัพท์  
 
ส่วนของทายคำศัพท์ 

- สามารถเลือกหมวดในการทายคำศัพท์ได้ 
- สามารถเลือกระดับความยาก ง่ายของคำศัพท์ได้ 

 
 ภาพที่ 13 หน้าเลือกหมวดคำศัพท์จิ๊กซอว์รูปภาพ 
 

 
ภาพที่ 14 หน้าจิ๊กซอว์รูปภาพ 

ส่วนของจ๊ิกซอว์รูปภาพ 
- สามารถเลือกหมวดที่จะเล่นได้ 
- สามารถเลือกระดับความยาก ง่ายได้ 
 

5.2 ข้อจำกัดของเกมทายศัพท์หรรษา 
- สามารถทำงานได้ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รุ่น 
5.0 ขึ้นไปเท่านั้น 
- ไม่สามารถเพิ่มคำศัพท์หรือรูปภาพใหม่ได ้
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเกมทายศัพท์หรรษาในโอกาสต่อไป 
ผู้พัฒนาควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมความสามารถของเกม ใน
ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- ควรมีการออกแบบเกมให้สวยงามมากขึ้น เพื่อให้เกม
น่าเล่นมากขึ้น 
- ควรมีการเพิ่มข้อมูลคำศัพท์หรือรูปภาพใหม่ได้ 
- ควรมีการเพิ่มด่านและระดับการเล่นให้หลากหลาย 
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ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล : งานสรรหาว่าจ้างพนักงาน 

Human Capital Management (HCM) : Recruitment 
 

*นิธิวัต กจิไธสง1 และ วันทนา ศรีสมบูรณ์1 
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บทคัดย่อ 

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นระบบที ่เก ี ่ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคลากร และการจัดการข้อมูลบุคลากรภายในองค์กร 

เพื่อให้องค์กรมีระเบียบ และง่ายต่อการทำงาน ซึ่งถ้าหากองค์กร 

ไม่มีระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จะทำให้เกิด

ความยากลำบากในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของบุคลากรภายใน

องค์กร ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (HCM) ในส่วนของงานสรรหาว่าจ้างพนักงาน 

เพื ่อใช้ในการจัดการข้อมูลของผู ้สมัครงานให้มีความถูกต้อง  

และไม่ซับซ้อน รวมไปถึงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน 

พัฒนาโดยใช้เครื่องมือ Eclipse Oxygen, Sourcetree, pgAdmin, 

FortiClient และ WildFly และมีการใช้ภาษาต่าง ๆ ประกอบไป

ด้วยภาษา HTML, CSS, และ JavaScript ภายใต้กระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิค Waterfall  

 

คำสำคัญ: ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล,การสมัครงาน 

 

ABSTRACT 

Human Capital management system It is a system that 

involves personal management. And managing personal 

information within the organization. To make the 

organization orderly and easy to operate. Which if the 

organization does not have a system related to human 

Capital management Will cause difficulty in managing 

information about personnel within the organization. In this 

research The objective is to develop the Human Capital 

Management System (HCM) in terms of recruitment. In order 

to use to manage the information of job applicants to be 

accurate And not complicated Including helping to facilitate 

the users Developed using tools Eclipse Oxygen, Sourcetree, 

pgAdmin, FortiClient and WildFly, and use languages 

including HTML, CSS, and JavaScript under the software 

development process with Waterfall techniques. 

 

Keywords: Human Capital Management, Waterfall 

  

1.บทนำ 

การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการข้อมูลของพนักงานภายในองค์กร ทีเ่ก่ียวข้องกับการกำหนด 

และดำเนินนโยบายในด้านการวางแผนกำลังคน การจัดหา และ

คัดเล ือกบ ุคลากรเข ้าทำงาน การพ ัฒนาบุคลากร การจ ่าย

ค่าตอบแทน การดูแลรักษาบุคลากร และการพ้นสภาพการทำงาน

อย่างเป็นธรรมเพื่อจุดมุ่งหมายให้บุคลากรที่ทำงานอยู่ดี และการ

อย่างเป็นธรรมเพื่อจุดมุ่งหมายให้บุคลากรที่ทำงานอยู่ดี และการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จขององค์กร 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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บริษ ัท อัฟวาแลนท์ จ ํากัด เป ็นสถานประกอบการท ี ่ ให้

คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์

ในรูปแบบของซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม (Software Platform) ซึ่งได้

พัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม ONEWEB ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม “All-

In-One Digital Platform” ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คิดให้เป็น

แอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจการใช้งานภายในองค์กรได้อย่าง

ครอบคลุม มั่นคง และยั่งยืนในยุคดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตของ

องค์กรทุกขนาด ทุกอุตสาหกรรม ให้สามารถออกแบบ และพัฒนา

แอปพลิเคชันธุรกิจ (Business Application) ขององค์กรเพื่อใช้ใน

การแข่งขันในการทำธุรกิจอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยใน

การประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ และการปรับปรุง

ระบบในระยะยาว ซึ่งบริษัท อัฟวาแลนท์ จํากัด ได้พัฒนาระบบ 

HCM ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานฝ่ายบุคคลใน

การจัดเก็บข้อมูล และแก้ปัญหาความซับซ้อนของข้อมูลพนักงานใน

องค์กร 

เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลของพนักงานยังถูกจัดเก็บในรูปแบบ

ของเอกสาร ซึ่งอยากต่อการจัดการ และค้นหาข้อมูล จึงได้มีการ

พัฒนาระบบ HCM ขึ้นเพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ

ของฐานข้อมูล (Database) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลสในการจัดการ

ข้อมูล และการค้นหาข้อมูลของพนักงานภายในองค์กร 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถแสดงผลใน

รูปแบบ Web Application ผ่านทาง Browser และ Mobile 

2.2 เพื ่อพัฒนาระบบ HCM ให้ฝ่ายบุคคลสะดวกต่อการจัดการ

ข้อมูลของพนักงานให้มีรูปแบบสวยงาม และทันสมัย 

2.3 เพื่อพัฒนาระบบ HCM ให้ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ทำให้

ระบบประมวลผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา 

3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1) Waterfall 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Waterfall 

Waterfall เป็นแบบจำลองกระบวนการพัฒนาระบบในรูปแบบ

น้ำตก เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันในอดีต มีหลักการเสมือนกับน้ำตก

ซึ่งไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ ในแต่ละขั้นตอนไม่สามารถย้อนกลับไป

แก้ไขขั้นตอนที่แล้วได้ เหมาะสำหรับระบบที่มีการจัดการที่แน่นอน 

2) วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1) เพื่อสรรหา และคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้า
มาทํางานในองค์กร  

2) เพื่อใช้งานบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

3) เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะ
ยาว เพื่อพัฒนาให้มีความรู้และความสามารถในการทำงาน 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา 
1) Eclipse Oxygen เป็นซอฟต์แวร์ Open Source ที่ใช้ในการ
พัฒนา Application Server 
2) Sourcetree คือ โปรแกรมที่นำมาใช้งานในเร่ืองของการจัดการ 
Version Control 
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3) pgAdmin โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลชนิดหนึ่งสามารถเช่ือมต่อ
กับฐานข้อมูลได้หลากหลายชนิด 
4) FortiClient คือ โปรแกรมที่ใช้ในการทำ Virtual Private 
Network (VPN) เข้าสูเ่ซิร์ฟเวอร์ 
5) WildFly ใช้ในการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวทำให้เป็น
เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 

4. วิธีดำเนินการพัฒนา 
ในการพัฒนาระบบ Human Capital Management (HCM) 

ในส่วนของการสรรหาว่าจ้างพนักงาน ได้นำกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิค Waterfall มาใช้ในการพัฒนาระบบ ตั้งแต่
ขั้นตอนการวางแผนการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การ
พัฒนาระบบ การทดสอบระบบ รวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบ ใน
การพัฒนาระบบจะอธิบายในลำดับถัดไป 

โดยภาพที่ 2 แสดงแผนภาพยูสเคสการทำงานของระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
ภาพที ่2 แผนภาพยูสเคสการทำงานของระบบ 

 เมื่อพัฒนาเสร็จ ผู้พัฒนาจะ Deploy ระบบ โดย “Push” 
ไฟล์ไปยัง “Git” ซึ่งเป็นเครือ่งมือควบคุมเวอร์ชันเพื่อทำการ
ทดสอบระบบ หลังจากนั้นจะทำการ Deploy บนเครื่องแม่ข่าย
เพื่อทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

5. ผลการดำเนนิการ 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ในส่วนงานสรรหาว่าจ้างพนักงาน 
เป็นระบบที่ใช้ในการคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้ามาทำงานในองค์กร
ซึ่งมีการทำงานดังนี้ 
 1) การจัดการข้อมูลหมวดหมู่แบบสอบถาม เป็นเมนูที่ใช้
สำหรับจัดการหมวดหมู่แบบสอบถามประกอบด้วยชื่อหมวดหมู่
แบบสอบถาม คะแนนที ่สามารถประเมินได้ และรายละเอียด
แบบสอบถาม โดยผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหมวดหมู่แบบสอบถามโดย
การกดปุ่ม “Add” ปรากฎดังภาพที่ 3 

  

ภาพที ่3 ปุ่มเพิ่มหมวดหมู่แบบสอบถาม 
จากภาพที่ 3 เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “Add” ระบบจะแสดง

หน้าจอของหน้าเพิ่มหมวดหมู่แบบสอบถามมาให้กรอกข้อมูล  

ดังภาพที่ 4  

 

ภาพที่ 4 หน้าจอเพิ่มหมวดหมู่แบบสอบถาม 
หลังจากท่ีผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม “Save” ระบบจะแสดง

หน้าจอรายการหมวดหมู่แบบสอบถามที่ผู้ใช้งานเพิ่มเข้าไปใน

ฐานข้อมูล และแสดงหมวดหมู่แบบสอบถามเดิมที่มีอยู่ใน

ฐานข้อมูล ซึ่งมีสถานะเป็น “Active” ทั้งหมด ดังภาพที่ 5  
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ภาพที ่5 หน้าจอแสดงรายการหมวดหมู่แบบสอบถาม 

2) การจัดการข้อมูลกลุ่มแบบสอบถาม 

เมนูการจัดการข้อมูลกลุ่มแบบสอบถาม ใช้สำหรับจัดการ

ข้อมูลกลุ่มแบบสอบถาม ดังภาพที่ 6  โดยหน้าจอการเพิ่มกลุ่ม

แบบสอบถาม ผู้ใช้งานจะสามารถเพิ่มกลุ่มแบบสอบถาม 

โดยการกดปุ่ม “Add” 

 
ภาพที ่6 ปุ่มเพิ่มกลุ่มแบบสอบถาม 

หลังจากท่ีผู้ใช้งานกดปุ่ม “Add” ระบบจะแสดงหน้าจอของ

หน้าเพิ่มกลุ่มแบบสอบถามมาให้กรอกข้อมูล โดยจะแสดงดังภาพที่ 

7 

 

ภาพที ่7 หน้าจอเพิ่มกลุ่มแบบสอบถาม 

จากภาพที่ 7 เมื ่อผู ้ใช้งานกดปุ่ม “Save” ระบบจะแสดง

หน้าจอรายการกลุ่มแบบสอบถามที่ผู ้ใช้งานเพิ่มลงในฐานข้อมูล 

และที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อกลุ่มแบบสอบถาม 

และสถานะของกลุ่มแบบสอบถาม แสดงดังภาพที่ 4-8 

 
ภาพที ่8 หนา้จอรายการกลุม่แบบสอบถาม 

 

6. สรุปผลการดำเนินการ 

การปรับรูปแบบการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้อยู่ใน

รูปแบบ Web Application ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบด้วย

กระบวนการ Waterfall ซึ่งส่งงมอบงานผ่านเครื่องมือ Git 

ปัจจุบันระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้มุ่งเน้นในการ

จัดการข้อมูลพนักงานภายในองค์กร ซึ่งระบบได้มีการนำมาใช้จริง 
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ระบบห้องเช่าของอะพาร์ตเมนต์ร่ำรวย 
Rental System for Ramruay Apartment 
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บทคัดย่อ 

ระบบเช่าห้องของอะพาร์ตเมนต์ร่ำรวย เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
ลูกค้า ข้อมูลห้องและออกใบแจ้งหนี้ที่ต้องชำระ การจัดการของ อะ
พาร์ตเมนต์ร่ำรวย ปัจจุบันอะพาร์ตเมนต์ร่ำรวยไม่มีการจัดการ
ฐานข้อมูลของลูกค้าเลย ใช้กระดาษในการจดข้อมูลของลูกค้า ชื่อ - 
นามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขที่ห้องเช่า จึงต้องทำระบบขึ้นมา
ใหม่เพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ง่ายต่อการแก้ไข และ
ปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Visual 
Studio 2015 ในการทำระบบและการเพิ่มการจัดการฐานข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2016 หลังจากนั้นได้ทำการ
ประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบและการใช้งานระบบ ผล

การประเมินพบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (X 
= 4.23) ผลการดำเนินงาน สรุปว่าระบบสามารถจัดเก็บ เพิ่ม ลบ 
แก้ไขข้อมูลได้เป็นอย่างดีและระบบสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
คำสำค ัญ :  ก า ร ให ้ บ ร ิ ก า รก า ร เ ช ่ า , ร ะบบกา ร จ ั ด ก าร 
ฐานข้อมูล, ระบบห้องเช่า 

ABSTRACT 
Rental system Ramruay apartment was a database 
management system for various customers, room 
information, service, payment, summary of monthly 
room rentals and issue invoices to pay specifying the 
amount of electricity bills and various problems and 
obstacles of the system due to the Ramruay apartment 

rental system.  There was no management of the 
customer database at all.  Use documents in the form of 
paper to record customer information.  Therefore, having 
to create a new system to meet the objectives of the 
users and easy to fix and update customer information 
using Microsoft Visual Studio 2015, for system 
administration and database management with Microsoft 
Access 2016.  After that, satisfaction was evaluated. 
System design and implementation and the efficiency of 
the system from users, the results showed that the 

overall satisfaction was at a high level ( X =  4 . 2 3 )  In 
conclusion, the system could store, add, delete, and 
update data very well, and the system could be used 
efficiently. 
 
Keywords: Rental service, Database management system, 
Rental system 
 

1. บทนำ 
อะพาร์ตเมนต์ร ่ำรวยตั ้งอยู่ท ี ่ 3014 ตำบลมหาสวัสดิ ์ อำเภอ 
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 อะพาร์ตเมนต์
ร่ำรวย ให้บริการด้านการให้เช่าห้องพัก ปัจจุบันอะพาร์ตเมนต์แห่ง
นี้ได้ประสบปัญหาต่าง ๆ คือ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า การบอก
รายละเอียดห้อง การจัดทำใบแจ้งหนี้ การคิดคำนวณค่าใช้จ่าย ต่าง 
ๆ เช่น ค่าเช่าห้องพัก ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และ ค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ ที่

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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เกี่ยวข้อง ทางผู้วิจัยจึงคิดจัดทำระบบห้องเช่าของอะพาร์ตเมนต์ 
ร่ำรวย ขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลลูกค้า และการ
จัดการฐานข้อมูล ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ 
โดยวางขั้นตอนดังนี้ คือ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
พัฒนาระบบด้วยภาษา Basic ผ่านโปรแกรม Microsoft Visual 
Studio 2015 ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft 
Access 2016  
 

2. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบห้องเช่าของอะพาร์ตเมนต์ร่ำรวย 
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบห้องเช่าของ 
อะพาร์ตเมนต์ร่ำรวย 
 

3. ขอบเขตของโครงการ 
3.1 ส่วนผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
   ผู ้ด ูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของระบบการเช่า 
ของอะพาร์ตเมนต์ร่ำรวย ได้แก่ การเพิ่มข้อมูล บันทึก แก้ไข และ
ลบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของอะพาร์ตเมนต์ และ ข้อมูลลูกค้า 
ได้ โดยผ่าน Username และ Password ที่กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้
งานเป็น Administrator 
3.2 ส่วนลูกค้า (Customer)  
   ส่วนของลูกค้า คือ ส่วนของผู ้ที ่มาติดต่อขอใช้บริการขอเช่า
ห้องพัก จะให้ข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ในการติดต่อ
ขอเช่าห้องพัก และระบบสามารถเก็บรายละเอียดการชำระเงินของ
ลูกค้าและจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าได้ 
 

4. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
ระบบห้องเช่าของอะพาร์ตเมนต์ร่ำรวย ได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังนี้ 
4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
4.1.1 อะพาร์ตเมนต์ร่ำรวย 
อะพาร์ตเมนต์ร ่ำรวยตั ้งอยู่ท ี ่ 3014 ตำบลมหาสวัสดิ ์ อำเภอ 
บางกรวย นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 อะพาร์ตเมนต์ร่ำรวย

ให้บริการด้านการให้เช่าห้องพัก ลักษณะเป็นอะพาร์ตเมนต์ราย
เดือน จำนวน 1 อาคาร 4 ชั้น 
4.1.2 ภาษา Visual Basic 2015 และ โปรแกรม Microsoft Visual 
Studio 2015 
ภาษา Visual Basic 2015 เป ็นหนึ ่งในโปรแกรมภาษาของชุด 
Microsoft Visual Studio 2015 ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือช่วยใน
การพัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลายและสะดวกสบายต่อการใช้
งาน โดย ภาษา Visual Basic นั ้นเป็นภาษาที ่มีว ิว ัฒนาการมา
ยาวนาน โดยในแต่ละเวอร์ชันก็จะมีคุณสมบัติใหม่ ๆ เพิ่มเติมเข้า
มาเสมอ และสำหรับใน VB 2015 นี้ก็มีหลากหลายอย่างที่เพิ่มเข้า
มาใหม่ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะการใช้งานในเชิงลึก 
เช่น การสร้างตัวแปรแบบ Multiline String คือ สามารถเขียน
สตริงท่ีอยู่ในเครื่องหมาย “…” เดียวกัน แยกไว้คนละบรรทัดได้แลว้ 
ซึ่งแต่เดิมนั้นต้องใช้วิธีการเชื่อมสตริงย่อย ประเภทของรูปแบบ
สตริงแบบ String Interpolation คือ การแทรกข้อมูลลงในสตรงิที่ 
สามารถทำได้ง่ายกว่าเดิม โดยวางเครื่องหมาย $ ไว้หน้าสตริง แล้ว
ครอบข้อมูลนั้นด้วยวงเล็บปีกกา { } จากนั้นนำไปวางลงในสตริง ณ 
ตำแหน่งที่ต้องการ และ คำสั ่ง <Object> IsNot <Object> คือ
การนำโอเปอเรเตอร์ IsNot มาใช้ในการเปรียบเทียบระหว่าง 2 
ออบเจ็กต์ได้ ทำให้อ่านโค้ดเข้าใจง่ายกว่าเดิม ซึ ่ง IsNot ไม่ใช่
โอเปอเรเตอร์ใหม่ แต่ในรุ ่นก่อนหน้านั ้นไม่สามารถใช้ IsNot 
เปรียบเทียบระหว่างวัตถุได้ เป็นต้น [1] 
4.1.3 โปรแกรม Microsoft Access 2016 
โปรแกรม Microsoft Access 2016 จ ั ดอย ู ่ ในช ุด โปรแกรม 
Microsoft Office เ ป ็ น โปรแกรมระบบจ ั ดการฐ านข ้ อมู ล 
เช ิ งส ัมพ ันธ ์  (Relational Database Management System : 
RDBMS) ที่ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูล การสอบถามการค้นหา การ
ดูแลรักษา (เพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อมูล) การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทำได ้ง ่ายและมี
ประส ิทธ ิภาพส ูง ฐานข ้อม ูลในระบบ Access 2016 ม ีว ัตถุ
ฐานข ้อม ูล (Object) ประเภทต ่าง ๆ ประกอบด ้วย ตาราง 
แบบสอบถาม แบบฟอร์ม รายงาน มาโคร และ โมดูล โดยเก็บวัตถุ
ในไฟล์ฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งไฟล์ของ Access 2016 จะมีนามสกุล
เป็น .accdb ประเภทของฐานข้อมูลใน Access 2016 นั ้นจะมี
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ฐานข้อมูลให้เลือกสร้างหลัก ๆ อยู่ 2 แบบคือ Desktop Database 
คือ ฐานข้อมูลที่ใช้งานบนเดสก์ทอปมาตรฐานที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป 
(ฐานข้อมูลฝั่งผู้ใช้ หรือ ฐานข้อมูลไคลเอนท์) และ Web App คือ 
ฐานข้อมูลรูปแบบใหม่ที ่ม ีมาใน Microsoft Access 2016 เพื่อ
สร้างแอปพลิเคชันฐานข้อมูลบนบราวเซอร์ เพื่อนำไปใช้งานบน
อินเทอร์เน ็ต หรือใน Cloud ได ้ง ่าย โดยข้อมูลจะจัดเก ็บลง
ฐานข้อมูล SQL โดยอัตโนมัติ ทำให้มีความปลอดภัยของข้อมูลมาก
ขึ้น และยังสามารถแบ่งปันแอปพลิเคชันกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย 
เพราะโปรแกรมจะมีเครื่องมือในการช่วยสร้างวัตถุต่ าง ๆ เช่น มี
แม่แบบของแอปพลิเคชัน และแม่แบบของตารางให้เลือกนำมาใช้
งานจากคอลเล็คชันแม่แบบที่ออกแบบมาอย่างมืออาชีพ [2] 
4.1.4 ระบบฐานข้อมูล (Database System)  
แนวคิดในการจัดการข้อมูลได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต โดยเป็นไปตาม
เทคโนโลยีของแต่ละยุคสมัย สำหรับการจัดการข้อมูลตามวิธี
พื้นฐานที่ดีที่สุด คือการบันทึกข้อมูลลงในสมุด และหากต้องการ
ค้นหาข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ก็จะพลิกหน้าหนังสือไปยังเลขหน้าที่
ต้องการเพื่อดูรายละเอียดในแต่ละหัวข้อของข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งไม่ได้มี
รูปแบบการจดบันทึกข้อมูลที่แน่นอน จนกระทั่งต่อมา ข้อมูลมี
ปริมาณมากขึ้นจึงได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการฐานข้อมูลให้
เป็นระบบระเบียบและมีมาตรฐานยิ่งขึ้นด้วยการบันทึกข้อมูลลงใน
เอกสาร และจัดเก็บลงในแฟ้มเอกสารที่ถูกจัดเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ 
มีการจัดทำสารบัญและดัชนี เพื่อทำให้การค้นหาข้อมูลนั้นมี  ความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน แฟ้มเอกสารเหล่านี้ก็จะถูกรวบรวม
นำไปเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารเพื่อความปลอดภัย จึงเป็นที่มาของ
ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน 

ระบบฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ 
โดยมีความสัมพันธ์ซึ ่งกันและกัน มีการกำจัดความซ้ำซ้อนของ
ข้อมูลออก และเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อที่จะนำข้อมูล
เหล่านี้มาใช้ร่วมกัน การควบคุมดูแลการใช้ฐานข้อมูลนั้นจะจัดการ
ผ่าน ระบบจัดการฐานข้อมูล (DataBase Management System: 
DBMS) โดยระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นซอฟต์แวร์ ที่เปรียบเสมือน
สื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการใช้
ฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการเรียกดูข้อมูลตามเงื่อนไข

ต่าง ๆ ออกมา โดยผู ้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี ่ยวกับรายละเอียด
ภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล [3] 
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศิริกันยา วงษ์สุรียะ (2557) ได้นำเสนอ ระบบจัดการอพาร์ทเมนต์
แสงสุร ียะ ผ่านโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008.Net 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและผู้จัดการห้องเช่า ดำเนิน
กิจการอย่างมีระบบฐานข้อมูล มีข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้อย่าง
เป็นระบบสะดวกต่อการค้นหาหรือดูข้อมูล จากเดิมที ่จัดการ
ดำเนินการจัดเก็บในระบบเอกสาร เป็นการใช้งานผ่านระบบ 
Application และการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย 
ทั้งยังสามารถเลือกข้อมูลห้องพัก จัดการเช่า ทำสัญญา ใบแจ้งหนี้ 
และยังคำนวณอัตราค่าใช้จ่าย ใบเสร็จรับเงินในการจัดการ  ระบบอ
พาร์ทเมนต์แสงสุรียะ [4] 
ทัศรินทร์ สมบุญ (2560) ได้นำเสนอ ระบบบริหารจัดการห้องพัก 
นฤมล แมนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์คือ การออกแบบและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการหอพักนฤมน แมนชั่น การศึกษาครั้งนี้ผู้จัดทำ
ได้ศึกษาในส่วนของลูกค้าและส่วนของผู้ดูแลระบบ ซึ่งส่วนของ
ลูกค้าสามารถเช่าห้องพักได้โดยการจองห้องพักก่อน หรือ ไม่ต้อง
จองไว้ก่อนก็ได้ ผู้ดูแลระบบจะสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข จัดการ 
ข้อมูลการจอง ข้อมูลการเข้าพัก ข้อมูลการรับชำระเงิน ข้อมูลค่าน้ำ 
ค่าไฟ ข้อมูลการย้ายห้องพัก ข้อมูลการย้ายออก ข้อมูลผู้เช่า ข้อมูล
ห้องพัก รายงานข้อมูลการจอง ข้อมูลการรับชำระเงิน ในส่วนของ
การจัดการระบบนั้น ผู้จัดทำได้เขียนด้วยภาษา Microsoft Visual 
Studio 2015 โดยใช้ SQL Server ในการจัดเก็บฐานข้อมูล ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อการใช้งานได้ [5] 
สุลิสา มูสาลี และ สุภาภรณ์ แววดวงแก้ว (2559) ได้นำเสนอ ระบบ
จัดการหอพักหญิงสุวรรณดี ไว้ดังนี้ หอพักหญิงสุวรรณดี จัดเก็บ
เอกสารและคิดคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยยังไม่มีการนำระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบและ
การค้นหา และการทำงานในระบบเดิมนั้นจะใช้แรงงานคนในทุก
ขั้นตอนการทำงาน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการให้บริการ
แก่ผู้เช่า โครงการธุรกิจระบบการจัดการหอพักหญิงสุวรรณดีนี้
จ ัดทำขึ ้นเพื่อพ ัฒนาระบบหอพักให้เป็นระบบ โดยนำระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ของระบบ
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หอพักมากยิ่งขึ้นและสามารถเรียกดูได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และ
ช่วยลดความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลได้มากขึ้น [6] 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
5.1 สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบห้องเช่าของ 
อะพาร์ตเมนต์ร่ำรวยได้ 
5.2 สามารถประเมินผลระบบงานที่พัฒนาขึ้นให้มีความพึงพอใจต่อ
ผู้ใช้งานได้ 
 

6. การดำเนินงานของโครงการ 
ในส ่ วนการดำ เน ินงานของโครงการทางผ ู ้ พ ัฒนาระบบ 
ได้จัดทำแผนภาพบริบท (Context Diagram) เพื่อแสดงภาพรวม
ของข้อมูลระหว่างกระบวนการหลักและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ห้องเช่าของอะพาร์ตเมนต์ร่ำรวย ซึ่งเน้นแสดงการออกแบบการ

ทำงานโดยรวมของระบบ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการใช้งานระบบซึ่ง

มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

ภาพที ่1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
1. เจ้าของอะพาร์ตเมนต์ (Employee) คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ใน

การเพิ ่ม บันทึก แก้ไขและลบรายละเอียดต่าง ๆ ลงใน
ฐานข้อมูล เก่ียวกับข้อมูลลูกค้า ห้องพัก การเช่า 

2. ลูกค้า (Customer) คือ ผู ้ที ่มาติดต่อขอใช้บริการขอเช่า
ห้องพัก จะให้ข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งรายละเอียดห้อง การเช่า
ห้องและระบบสามารถเก็บรายละเอียดการชำระเงินของ
ลูกค้าและจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าได้ 

 
7. ผลการพัฒนาระบบ 

7.1 ส่วนการเริ่มต้นการใช้งานระบบ  
เมื่อคลิกเริ่มใช้ระบบ จะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบห้องเช่า 

ของอะพาร์ตเมนต์ร่ำรวย ระบบจะให้กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน รหัส
ผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที ่2 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ 

หลังจากเข้าสู่ระบบได้แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเมนูต่าง ๆ ของ
ระบบไว้สำหรับใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย 
- ข้อมูลลูกค้า สามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้าได้ เช่น ชื่อ นามสกุล 
หมายเลขห้องที่เช่า 
- ข้อมูลห้องพัก สามารถตรวจสอบได้ ว่าห้องพักหมายเลขนี้ ว่าง
หรือไม ่
- ข้อมูลใบแจ้งหนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลห้อง การคิดคำนวณ ค่าไฟ 
ค่าน้ำ ค่าหอ้ง โดยคิดคำนวณรายละเอียดต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติ 
- ข้อมูลพนักงาน สามารถแก้ไข ลบ เพิ่มพนักงานได้ 
 

 
ภาพที ่3 แสดงหน้าจอเมนูหลัก 

เมื่อคลิกที่เมนูลูกค้า จะแสดงหน้าจอลูกค้าเพื่อต้องการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าหรือแก้ไขข้อมูลของลูกค้าได้ ดังภาพที่ 4 

ข้อมูลลูกค้า 

ใบแจ้งหนี้ 

ข้อมูลการเช่า 
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ภาพที ่4 แสดงหน้าจอลูกค้า 

เมื ่อคลิกที ่เมนูห้องพักจะแสดงรายละเอียดห้องพักมีการบอก
สถานะ ว่างไม่ว่าง เลขห้องเช่า ดังภาพที่ 5  

 
ภาพที ่5 แสดงข้อมูลหอ้งพัก 

หน้าจอพนักงานจะแสดงข้อมูลของพนักงานสามารถแก้ไข เพิ่ม
พนักงานใหม่ได้ ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที ่6 แสดงหน้าจอพนักงาน 

หน้าจอใบแจ้งหนี้จะแสดงข้อมูลของลูกค้าหลังจากครบกำหนด
ชำระและสามารถค้นหาหมายเลขใบแจ้งหนี้ได้เพื่อตรวจสอบหา
ข้อมูลลูกค้า ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 แสดงข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือตรวจสอบค่าเช่า 

7.2 การพัฒนาระบบ 
ระบบห้องเช่าของอะพาร์ตเมนต์ร่ำรวยซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการ
ดำเนินงานมีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle) หรือ SDLC 6 ขั้นตอนดังนี้   
1. การกำหนดและเลือกโครงการ (System Identification and 
Selection) เป็นขั้นตอนในการค้นหาโครงการะบบการเช่าห้อง  อะ
พาร์ตเมนต์ร่ำรวยที ่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของงาน
สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและให้ผลประโยชน์กับงานมากที่สุด  
2. การเริ ่มต้นและวางแผนโครงการ (System Initiation and 
Planning) เป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นจัดทำโครงการวางแผนจัดทำ
โครงการ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ  
3. การว ิ เคราะห ์ระบบ (System Analysis)  เป ็นข ั ้นตอนใน
การศึกษาและวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเดิมซึ่ง
การที่จะสามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้จะต้องผ่านการอนุมัติใน
ขั้นตอนจากผู้ใช้ระบบแล้วนำมาศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
จากเจ้าของกิจการ 
4. การออกแบบระบบ (System Design) เป็นขั ้นตอนที่ระบุถึง
ลักษณะการทำงานของระบบโดยระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่
จะนำมาใช้ เทคโนโลยี โปรแกรมภาษาที ่จะนำมาทำการเขียน
โปรแกรมฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับระบบ สิ่งที่ได้จากขั้นตอนการ
ออกแบบนี้จะเป็นข้อมูลของการออกแบบเพื่อส่งมอบให้กับผู้พัฒนา
ระบบเพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้นตามลักษณะการทำงานของระบบที่
ได้ออกแบบและกำหนดไว้ 
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5. การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) เป็น
ขั้นตอนในการนำข้อมูลเฉพาะของการวางแผนและออกแบบมาทำ
การพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้
กำหนดไว้หลังจากจัดวางระบบเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการทดสอบ
โปรแกรม ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา
และสุดท้ายคือการติดตั้งระบบโดยทำการติดตั้งตัวโปรแกรมติดตั้ง
อุปกรณ์พร้อมทั้งจัดทำคู่มือเพื่อให้ระบบใหม่สามารถใช้งานได้ 

ในการพ ัฒนาระบบใช ้ภาษา Basic ด ้วยโปรแกรม 
Microsoft Visual Studio 2015 และ ใช ้ โปรแกรม  Microsoft 
Access 2016 ในการจัดการระบบฐานข้อมูล 
6. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) เป็นขั ้นตอน
สุดท้ายของวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) หลังจากระบบใหม่ได้เริ่ม
ดำเนินการ ผู้ใช้ระบบจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่
คุ้นเคยกับระบบใหม่และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้เองได้  
7.3 การทดสอบระบบ 
เมื่อทำการพัฒนาระบบแล้ว ได้ดำเนินการทดสอบการเข้าใช้งาน
ของระบบ ทดสอบการแจ้งเตือนความผิดพลาด การแสดงผลข้อมูล
ตามลำดับของผู ้ใช้งาน การออกรายงานที ่ถ ูกต้อง ทำงานได้
สอดคล้องและตรงตามข้อกำหนดความต้องการระบบงาน สามารถ
ลดขั ้นตอนการดำเนินงาน ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ
จัดการข้อมูลพื ้นฐาน การคำนวณราคา การบริการและการ
เปรียบเทียบแม่นยำมากขึ้น เมื่อเจ้าของกิจการต้องการทราบข้อมูล
ก็สามารถเรียกดูข้อมูลหรือรายงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วทำให้การ
ดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

8. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบห้องเช่า 
ของอะพาร์ตเมนต์ร่ำรวย จำนวน 10 คน มีค่าเฉลี ่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

รายละเอียดการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความ

พึงพอใจ 
X S.D. 

1. การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบสวยงาม 

4.60 0.66 มากที่สุด 

2. ความสวยงามด้านกราฟิกของ
ภาพและสี 

4.70 0.64 มากที่สุด 

3. ขนาดและสีของตัวอักษรที่แสดง
มีความชัดเจน 

4.30 0.64 มาก 

4. ส ีพื ้นหลังกับตัวอักษรมีความ
เหมาะสม 

3.90 0.70 มาก 

5 .  ภ าพ ปร ะ กอบส าม ารถสื่ อ
ความหมายได้ 

4.10 0.54 มาก 

6. การจัดการ (เพิ ่ม ลบ ) ข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ 

3.80 0.60 มาก 

7. ความสะดวกในการจองการใช้
บริการ 

4.20 0.98 มาก 

8. ความสะดวกในการล็อกอินเขา้สู่
ระบบ 

4.60 0.49 มากที่สุด 

9. ความสะดวกในการใช ้ระบบ
โดยรวม 

3.90 0.70 มาก 

รวม 4.23 0.73 มาก 

 
9. อภิปรายผล 

ระบบห้องเช่าของอะพาร์ตเมนต์ร่ำรวยยังต้องได้รับการพัฒนาต่อ
ให้สมบูรณ์มากกว่านี้ จากการพัฒนาระบบควรจะมีส่วนเพิ่มเติม
ระบบดังต่อไปนี้ 
1. จัดทำระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อการใช้งานจากผู้ใช้ระบบที่
ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้งานและเปลี่ยนแปลงข้อมูลของระบบได้ 
2. ควรทำให้ระบบรองรับความต้องการในการใช้งานเพิ่มขึ้น เช่น 
การจอง การย้ายห้อง เป็นต้น 
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การพัฒนาเว็บไซต์ชุมชนภาพวาดดิจิทัล ด้วยการออกแบบใช้งานบนหน้าจอหลายขนาด 

Development of Digital Art Community Website by Responsive Web Design 
 

กันตภณ บุญเจียม1 และ *พัสกร สิงห์โต1 
 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

Emails: kantapon.bj@gmail.com, patsakorn.s@rmutr.ac.th  
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอต้นแบบเว็บไซต์ชุมชน
ภาพวาดดิจิทัล เพื่อให้นักวาดภาพดิจิทัลจัดเก็บเป็นคลัง
ภาพวาด และแบ่งปันให้นักวาดภาพอื่นได้ร่วมให้คำนิยม 
คำแนะนำ แสดงถูกใจ และให้นักวาดภาพเชี ่ยวชาญได้
แบ่งป ันเทคนิคการวาดภาพ โดยใช้เคร ื ่องมือ Adobe 
Dreamweaver ในการเขียนเว็บไซต์รองรับภาษา Java 
Script, Jquery, PHP, HTML5, CSS, แ ล ะ ม ี ก า ร ใ ช้  
Framework เป็น bootstrap 3 ซึ ่งเว็บไซต์แสดงงานวาด
ภาพ พร้อมเรียนรู้การวาดภาพระดับพื้นฐาน มีฟังก์ชั่นการ
ทำงานต่าง ๆ ดังนี้ 1.การอัพโหลดผลงานการวาดภาพ เพื่อ
จัดแสดงภาพวาดศิลปะทั้งในรูปแบบของ Digital art และ 
Traditional art 2.การอัพโหลดเทคนิคการวาดภาพใน
รูปแบบของ Digital art 3.การเรียนรู้การวาดภาพเบื้องต้น
ในรูปแบบของ Digital art เพื่อให้ผู้ที่มีริเริ่มการวาดภาพได้
ไม่นานมีพื้นฐานในการวาด และมีพื้นที่ในการจัดแสดงงาน 
 
คำสำคัญ: การวาด, การแสดงงานศิลปะ, เรียนรู้การวาด
ภาพ 
 

ABSTRACT 
This article presents about the website for 
uploading drawings and teaching drawing in the 
terms of basic digital art as well as allowing users 
to share digital art techniques with other users. The 
website uses Adobe Dreamweaver tools for writing 
in Java Script, Jquery, PHP, HTML5, CSS, and using 
bootstrap 3 as the framework. The website shows 

drawing and basic drawing techniques. There are 
several functions as follows: 1. Uploading to display 
in the form of Digital art and Traditional art 2. 
Uploading drawing techniques in form of Digital art 
3. Learning basic digital art drawing for those who 
have a passion for drawing and has space for 
exhibitions. 
 
Keywords: Drawing, Artworkshow, Learn 

 
1. บทนำ 

ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 
ที่มีฟังก์ชั่นมากมาย รวมถึงการวาดภาพแบบดิจิทัล อาร์ตที่
สามารถวาดได้ทุกสถานที่ ทำให้สามารถวาดภาพได้สะดวก
ยิ ่งขึ ้น เมื ่อผู ้คนส่วนใหญ่ห ันมาสนใจการวาดภาพ จึง
จำเป็นต้องมีที่ๆสามารถแสดงผลงานการวาดภาพของตน 
หรือมองหาผู้ที ่สามารถสอนวาดภาพในรูปแบบของดิจิทัล 
อาร์ตเพื่อให้เป็นตัวช่วยให้ผู้ที่สนใจวาดภาพแบบดิจิทัลอาร์ต
เข้าใจในหลักการวาดภาพมากขึ้น และนอกจากนี้ เว็บไซต์ยัง
สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการวาด
ภาพแบบดิจิทัล อาร์ตได้แบ่งปันเทคนิคการวาด หรือเทคนิค
การใช้อุปกรณ์วาดภาพชนิดต่างๆได้อีกด้วย โดยทุกฟังก์ชั่น
สามารถใช้งานได้ในทุกขนาดของหน้าจอไม่ว่าจะเป็นใน
ขนาดของ Desktop หรือในขนาดของ Mobile เพ ื ่อให้
สามารถแสดงผลได้อย่างไม่ผิดพลาด และสามารถใช้งานได้
ทุกท่ีทุกเวลา 
 
 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาเว็บไซต์จัดแสดงภาพวาด พร้อมเรียนรู้การวาด
ระดับพื้นฐาน มีการนำเทคนิคการออกแบบในรูปแบบของ 
Responsive Web Design เพื่อให้สามารถเข้าใช้เว็บไซด์ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกขนาดหน้าจอ และยังคงเนื้อหา
ที่ครบถ้วน ใช้งานสะดวก และยังความสวยงามในด้านของ
ดีไซน์ ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นงานวิจัยนี้ได้มีการใช้ทฤษฎี
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
2.1 Java Script 
 Java Script programming language คือภาษา
สคริปต์เชิงวัตถุ ที่เรียกกันว่า Script ซึ่งในการสร้าง และ
พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการเคลื่อนไหว สามารถ
ตอบสนองผู ้ใช้งานได้มากขึ ้นซึ ่งมีการทำงานในลักษณะ 
“แปลความ และดำเนินไปทีละคำสั่ง” หรือเรียกว่า Opject 
Oriented Programming ที ่ม ีเป ้าหมายในการออกแบบ 
และพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต  
2.2 Mood and Tone 
  Mood and Tone ค ื  อ  ก  า  ร  ก  ำ  ห  น  ด 
Concept Design โดยใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวช่วย 
‘Mood’ หมายถึง อารมณ์ของภาพ เช่น ความสนุกสนาน 
ความเศร้า ความร่าเริง ความสงบ เป็นต้น โดยในทุกงาน
ออกแบบจะบ่งบอกอารมณ์ของมันเอง ‘Tone’ คือสีในงาน
ออกแบบ โดยสีนั้นจะบอกความรู้สึกของงาน เช่นสีโทนเย็น
หรือสีโทนร้อน สามารถบอกความต้องการว่าอยากให้งานมี
เอกลักษณ์และมีรูปแบบไปในทิศทางใด ซึ ่ง Mood and 
Tone นั ้นเป็นสิ ่งที ่น ักออกแบบใช้กัน ไม่ว ่าจะเป็นนัก 
ตกแต่งภายใน นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์นักออกแบบ บรรจุ
ภัณฑ์และสื ่อสิ ่งพิมพ์ต่างๆ หรือแม้กระทั่ง นักออกแบบ
เสื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้ามีสีสันต่างๆและเกิดความน่าสนใจมาก
ขึ้น 
2.3 Typography 
 Typography คือการจัดวางและการออกแบบ
ตัวอักษร เพื่อใช้สำหรับการสื่อสาร หรือเป็นการออกแบบ
ตัวอักษร (Typefaces) และการจัดวางฟ้อนต์ ให้ เหมาะสม 
และสวยงามกับพื้นที่ว่างและองค์ประกอบ ต่างๆ ที่ใช้ในงาน
ออกแบบสื ่อสาร การจัดวางและออกแบบตัวอักษรที ่ดี
สามารถทำให้งานดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การออกแบบ

Typography นอกจากการทำให้ตัวอักษรดูใหญ่ หนา เด่น 
ชัด อ่านง่าย เพียงเท่านั้น แต่การออกแบบควรจะมาพร้อม
กับเรื่องราวและบุคลิก หรือที่มาที่ไป ของตัวอักษรนั้นๆด้วย 
เช่นการใช้รูปทรงต่างๆ การจัดวาง หรือการเลือกใช้สีและ 
ลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์มาประกอบด้วย 
2.4 CSS 
 CSS ค ือ ภาษาท ี ่ ใช ้สำหร ับตกแต ่ง เอกสาร 
HTML/XHTML ให้มีหน้าตา ระยะห่าง สีสัน พื้นหลัง เส้น
ขอบและอื่น ๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดย CSS ย่อมาจาก 
Cascading Style Sheets มีลักษณะเป็นภาษาที่มีรูปแบบ
ในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกกำหนดมาตรฐาน
โดย W3C เป็นภาษาหนึ่งในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย 
2.5 jQuery 
 jQuery คือ JavaScript Library ซึ่งถูกออกแบบ
มาสำหรับการเขียน JavaScript ให้ง่ายขึ้น เพื่อประยุกต์กับ
การเขียนเว็บ (Client-side JavaScript) อาทิเช่น การไม่
รองรับของเว็บเบราว์เซอร์แต่ละค่าย , DOM API เป็นต้น 
jQuery จึงถือกำเนิดมาโดยเตรียมฟังก์ชัน และออบเจกต์
ต่าง ๆ ที่จำเป็นไว้ให้ในรูปแบบของ Library  
2.6 Boostrap  
 Bootstrap ค ื อ  Frontend Framework ที่
รวบรวม HTML, CSS และ JS เข้าด้วยกันเพื่อใชส้ำหรับการ
พัฒนา Web ที่รองรับทุก Smart Device หรือ ทีเ่รียกกันว่า 
Responsive Web หรือ  Mobile First ถูกพัฒนาขึ ้นโดย
ท ีมงานจาก Twitter หร ือ Twitter.com ซ ึ ่ งจะเห ็นว่า
หน้าตาคล้ายกันมาก ซึ่งปัจจุบันเป็นทีมพัฒนาหลัก (Core 
team) 
2.7 PHP 
 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-
ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะของโอเพนซอร์ส  
ภาษา PHP ใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา 
ภาษาจาวา ภาษาซี และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้น
ง่ายต่อการเรียนรู ้ ซึ ่งเป้าหมายหลักของภาษานี ้ คือให้
นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้
อย่างรวดเร็ว 
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3. วิธีดำเนินการวจิัย 

3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล คือ ศึกษารวบรวมข้อมูล
สำหรับนำมาพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้ 

1. ศึกษาปัญหาที ่เก ิดขึ ้น และรวบรวมความ
ต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหา 

2. ศึกษาเครื่องมือที่ใช้สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์
ด้วยการใช้ Adobe Dreamweaver 

3. ศึกษาภาษาที่ใช้สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ คือ 
Java Script, Jquery, PHP, HTML5, CSS 
3.2 Get Requirement คือ การศึกษา และทำความเข้าใจ
เก่ียวกับปัญหาของผู้ที่สนใจการวาดภาพในแบบดิจิทัลอาร์ต 
3.3 ออกแบบ Use Case Diagram ของเว ็บไซต ์แสดง
ภาพวาด พร้อมเรียนรู้การวาดระดับพื้นฐานมีองค์ประกอบ
ดังนี้ 
1. Actor ประกอบด้วย 
 - User 
2. Use Case ประกอบด้วย 
 - เข้าสู่ระบบ  
 - อัพโหลดงานภาพวาด 
 - อัพโหลดเทคนิคการวาดภาพ 
 - จัดการงานภาพวาด 
 - จัดการเทคนิคการวาดภาพ 
 - เพิ่มข้อมูลส่วนตัว 
 - แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
3.4 การออกแบบเว็บไซต์ (Design) การออกแบบเว็บไซด์ลง
กระดาษเพื่อเห็นการทำงาน และเห็นภาพรวมของเว็บไซต์ 
จากการตั้ง Concept เพื่อสร้างขอบเขตของโครงสร้างของ
เว็บไซต์ 

 

ภาพที ่1 หน้าแรกของเว็บไซต์ทั้งใน Desktop  
และ Mobile 

 
ภาพที ่2 หน้าแสดงผลงานทั้งใน Desktop  

และ Mobile 
 

 
ภาพที ่3 หน้าแสดงความคิดเห็นและดูผลงานเพิ่มเติมทั้งใน 

Desktop และ Mobile 

 
ภาพที ่4 หน้าสอนวาดภาพเบื้องต้นทั้งใน Desktop และ 

Mobile 

1331



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 
ภาพที ่5 รวมการสอนวาดภาพเบื้องต้นทั้งใน Desktop 

และ Mobile 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าข้อมูลส่วนตัวทั้งใน Desktop และ Mobile 

 
ภาพที ่7 หน้าแสดงการสอนวาดภาพเบื้องต้นทั้งใน 

Desktop และ Mobile 
3.5 การเขียนโปรแกรม (Coding) การเขียนโปรแกรม เพื่อ
สร้างระบบนำส่วนที่ได้ออกแบบไว้มาพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้
เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ท ี ่ ช ่ ว ย ใ น ก า ร พ ั ฒ น า เ ว ็ บ ไ ซ ต์  Adobe 
Dreamweaver 
3.6 ทดสอบระบบ User Testing เพ ื ่อให ้แน่ใจว ่าระบบ
ทำงานถูกต้อง และใช้งานได้จริง โดยการนำเว็บไซต์ให้ผู้ที่ไม่

เคยมีประสบการณ์ด้านการวาดภาพใช้งานจริง และเป็นไป
ตามการวางแผนก่อนการดำเนินการ 

 
ภาพที ่8 ภาพการทดลองใช้เว็บไซต์จริงจากผู้ไม่มี
ประสบการณด์้านการวาดภาพแบบดิจิทัล อาร์ต 

3.7 นำระบบขึ้น Server เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานเว็บไซต์
ได้ 
 

4. ผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาเว็บไซต์จัดแสดงภาพวาด พร้อมเรียนรู้การวาด
ระดับพื้นฐาน 

 
ภาพที ่9 หน้าเข้าสู่ระบบทั้งในขนาด Mobile และ 

Desktop 
 
 

 
ภาพที ่10 หน้าหลักของเว็บไซต์ทั้งในขนาด Mobile และ 

Desktop 
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ภาพที่ 11 หน้าแสดงผลงานทั้งในขนาด Mobile และ 
Desktop 

 
ภาพที่ 12 หน้าแสดงผลงานเพิ่มเติมทั้งในขนาด Mobile 

และ Desktop 

 
ภาพที ่13 หน้าสอนวาดภาพทั้งในขนาด Mobile และ 

Desktop 

 
ภาพที่ 14 หน้าแบ่งปันเทคนิคการวาดภาพทั้งในขนาด 

Mobile และ Desktop 

 
ภาพที่ 15 หน้าแสดงเทคนิคทั่วไปทั้งในขนาด Mobile และ 

Desktop 

 
ภาพที ่16 หน้าอัพโหลดผลงานทั้งในขนาด Mobile และ 

Desktop 

 
ภาพที ่17 หน้าแสดงข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติมทั้งในขนาด Mobile 

และ Desktop 

 
ภาพที ่18 ผลการทดลองใช้เว็บไซต์จริง  

ในการสอนวาดภาพ  
จากผู้ไม่มีประสบการณ์การวาดภาพ 

(รูปภาพด้านซ้ายคือภาพต้นแบบในการวาด) 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาเว็บไซต์จัดแสดงภาพวาด พร้อมเรียนรู้การวาด
ระดับพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการสร้างพื้นที่ให้แก่ผู้
ที่หันมาสนใจการวาดภาพที่สามารถอัพโหลดเพื่อเก็บผลงาน 
หรือแสดงผลงานของตนเอง และสามารถจัดการผลงานของ
ตนเอง อีกทั ้งสามารถแบ่งปันเทคนิคแก่ผู ้ที ่ไม่มีพื ้นฐาน
ทางการวาดภาพได้ศึกษา เพื่อเข้าใจถึงหลักการวาดภาพใน
รูปแบบของดิจิทัล อาร์ตอย่างถูกต้อง และยังมีการสอนวาด
ภาพแบบทีละขั้นตอนอย่างละเอียดจากทางเว็บไซต์ให้ได้
ศึกษาการวาดอย่างถูกวิธีอีกด้วย เพื่อเพิ่มทักษะ และช่วย
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาชมผลงานในเว็บไซต์ โดย
เครื ่องมือที ่ใช ้ค ือ Adobe Dreamweaver ในการเขียน
เว ็บไซต์ด ้วยภาษา Java Script, Jquery, PHP, HTML5, 
CSS 
 เว็บไซต์จัดแสดงภาพวาด พร้อมเรียนรู ้การวาด
ระดับพื้นฐาน ช่วยเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เข้าใช้ และยังเพิ่มแรง
บันดาลใจให้ผู้เข้าใช้ได้อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
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การปรับปรุงระบบจัดการศูนย์เหล็ก 
The Improvement of Coil Center Management 

 
*อรรถพล บุญเพ็ญ1 และ พีระศักดิ์ เพียรประสิทธ์ิ1 

 
1สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

Emails: 59161241@go.buu.ac.th, peerasak@buu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
บริษัท สยามไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด มีความต้องการปรับปรุง
ระบบจัดการศูนย์เหล็ก: ส่วนบันทึกข้อมูลรายการบรรจุภัณฑ์
สินค้า เนื่องจากระบบเดิมพบข้อมูลที่มีความผิดพลาด และการ
ทำงานที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้งาน โดยแอป
พลิเคชันเดิมจะอยู่ในรูปแบบของวินโดว์แอปพลิเคชันที่ทำงานบน
อุปกรณ์ Handheld โดยมีผู้ใช้งานคือ พนักงานฝ่ายการบรรจุ
สินค้า ส่วนงานที่ได้ทำการปรับปรุง จะมีฟังก์ชันการทำงาน
ทั้งหมด 6 มอดูล คือ จัดการข้อมูลหลัก แสดงเอกสารข้อมูลการ
บรรจุสินค้า เพิ่มข้อมูลการบรรจุสินค้า เพิ่มข้อมูลการย้ายสถานที่
สินค้า ตรวจสอบข้อมูล และแสดงเอกสารการรายงานผล ซึ่งผลที่
ได้จากการพัฒนาและการนำไปให้พนักงานฝ่ายการบรรจุสินค้า
ทดลองใช้ พบว่าระบบมีความถูกต้องของข้อมูลมากขึ้น มีการ
ทำงานที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น โดยระบบที่พัฒนาใช้เครื่องมือคือ Visual studio และ 
SQL Server ภาษาที ่ใช ้ในการพัฒนาคือ HTML, CSS, SQL, 
JavaScript และ C# 
 
คำสำคัญ: ระบบจัดการศูนย์เหล็ก การบันทึกข้อมูลรายการ
บรรจุภัณฑ์สินค้า 
 

ABSTRACT 
Coil Center Management is a system for manage coil in 
Siam Hitech Steel Center Co., Ltd. This paper aims to 
present the improve Coil Center Management because 
users need new functions and usability. The application 
runs on a Handheld and used by packing staff.  
6 modules are new or improve consists 1. Master setup 

2. Packing Processing 3. Packing Processing Detail  
4. Change Location 5. Change Location Inquiry  
6. Packing processing report. Result of the development 
and trail from packaging staff has found that the system 
has more accuracy, faster and that meets the needs of 
the user. The system that is developed using Visual 
Studio and SQL Server. The language used to develop 
is HTML, CSS, SQL, JavaScript, and C#. 
 
Keywords: Coil Center Management, Packing 
Processing 
 

1. บทนำ 
บริษัท สยามไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นธุรกิจเหล็กม้วนที่ตัด
เป็นแผ่น คอยล์สำหรับรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และตามคำสั่งอื่น 
ของลูกค้า โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบศูนย์เหล็ก
ซึ ่งเป็นวินโดว์แอปพลิเคชันที ่ทำงานบนอุปกรณ์ Handheld  
สำหรับใช้ในการบันทึกข้อมูลการบรรจุสินค้าที่บริษัทฯ ได้ผลิต
ขึ้นมาและจัดเก็บข้อมูลการบรรจุสินค้าไว้ในฐานข้อมูล เพื่อใช้ใน
การทำงานภายในบริษัท เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตสินค้า
และการบรรจุสินค้าในแต่ละแผนก เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การผลิต แต่อย่างไรก็ตามในการทำงานบางขั้นตอนยังมีการให้
พน ักงานทำการบ ันท ึกข ้อม ูลลงบนกระดาษและจ ัดทำ
เอกสารรายงาน ซึ่งทำให้พบข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง เช่น รายงาน
จำนวนการบรรจุสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน นอกจากนี้
ผู้ใช้งานยังพบว่าแอปพลิเคชันเดิมมีบางฟังก์ชันการทำงานที่พบ
ข้อผิดพลาดซึ่งเป็นผลมาจากไม่ได้ออกแบบให้มีการจัดเก็บข้อมูล
บางรายการ ส่งผลให้เมื่อผู้ใช้งานมีความต้องการรายงานใหม่ 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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สำหรับใช้ในการทำงาน ทำให้ระบบไม่สามารถสร้างรายงานที่อยู่
ในรูปแบบที่ต้องการได้ ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ทำการปรับปรุงระบบ
จัดการศูนย์เหล็ก: ส่วนบันทึกข้อมูลรายการบรรจุภัณฑ์สินค้า 
เพื่อให้ระบบมีการทำงานที่ถูกต้องและอำนวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 
 

2. ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ในการปรับปรุงระบบจัดการศูนย์เหล็ก: ส่วนบันทึกข้อมูลรายการ
บรรจุภัณฑ์สินค้า ผู้พัฒนายังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างมาก 
เนื่องจากระบบที่ได้รับมอบหมายเรื่องลักษณะงานเป็นขั้นตอน
การทำงานเฉพาะในโรงงาน และมีคำศัพท์เฉพาะทาง ทำให้
ผู้จัดทำจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร หรือ
บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับใช้แล้วทำความเข้าใจ
ในงานที่ได้รับมอบหมายจะได้พัฒนาระบบได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
2.1  การปรับปรุงระบบการจัดการอะไหล่ อุตสาหกรรม บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือการขาดชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อการ
บำรุงรักษา และความไม่พร้อมปริมาณในคลังสินค้า [1] เพื่อ
แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ใช้วิธีการคาดการณ์อะไหล่แต่ละประเภท
ความต้องการที่จะถูกใช้งาน ดังนั้นเป้าหมายของการวิจัยเรื่องนี้ 
คือ การศึกษาความสัมพันธ์ของการพยากรณ์ที่เหมาะสม และ
ความต้องการประเภท ชิ้นส่วนอะไหล่ทีไ่ด้รับการจัดประเภทตาม
ความต้องการเช่น การขัดกัน การขัดเงา ก้อน ผลลัพธ์จากเทคนิค
การวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่ากลุ่มอะไหล่มีมูลค่าสูงกว่า 75.58%  
2.2 กระบวนการบรรจุหีบห่อ (Packing process) กระบวนการ
บรรจุหีบห่อเป็นกระบวนการในการแปลงสภาพจากสินค้าที่เป็น
สินค้าก่ึงสำเร็จรูป (Semi- Finished Goods /Work in Process: 
WIP) เป็นสินค้าสำเร็จรูป โดยสินค้ากึ่งสำเร็จรูปของกรณีศึกษา 
จะอยู่ในรูปของภาชนะบรรจุ เช่น ซอง หลอด ขวด ตลับ เป็นต้น 
ข ั ้นตอนและรายละเอ ียดในการบรรจ ุห ีบห ่อของ บร ิษัท
กรณีศึกษา กระบวนการในการบรรจุหีบห่อนัน้ สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 5 กลุ ่มงานย่อย 1) บรรจุลงบรรจุภัณฑ์เดี ่ยว 2) ติด
สติ้กเกอร์ 3) ชั่งน้ำหนัก 4) บรรจุลงชริ้งรวม 5) บรรจุลงลังลูกฟูก
ติดรายละเอียดข้างลังและชั่งน้ำหนักลัง การบรรจุหีบห่อนั้นจะมี
ความหลากหลายตามว ัตถ ุประสงค ์ของช ่องทางการขาย  
และความต้องการของลูกค้า ซึ่งความหลากหลายดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อขั ้นตอนในการทำงาน ซึ ่งส่งผลต่อเวลาในการผลิต

สินค้าแต่ละชิ้น การวางแผนและควบคุมกระบวนการบรรจุหีบ
ห่อ ถ้าทางบริษัทกรณีศึกษาจัดส่งสินค้าไปไม่ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละรายก็จะเกิดความสูญเสียทั้งในส่วนของ
ค ่าใช ้จ ่ายในการขนส ่งและไม ่สามารถทำการค ้าขายได้   
 

3.วิธีดำเนินงาน 
ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกี ่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงาน 
โดยการดำเนินงานส่วนใหญ่ คือการวิเคราะห์และออกแบบการ
ทำงานส่วนต่าง ๆ รวมถึงการเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่
ผู้ใช้งานทำการแจ้งมาพัฒนาซอฟต์แวร์และแก้ไขให้ถูกต้อง โดย
ทั ้งนี ้ผู้จ ัดทำจะนำข้อมูลที ่ เก ็บรวบรวมมาได้นั ้นมาทำการ
วิเคราะห์ว ่าข้อผิดพลาดที ่เก ิดขึ ้นนั ้นมาจากสาเหตุใด เป็น
ข้อผิดพลาดของกระบวนการทำงานภายในโปรแกรมหรือว่าเป็น
ส่วนที ่ผ ู ้ใช ้งานไม่สะดวกใช้งาน หลังจากนั ้น หากเป็นการ
ข้อผิดพลาดที่อยู่ในโปรแกรมจะทำการตรวจเช็ควิธีการคำนวณที่
ถูกต้องกับผู้ใช้งานแล้วทำการแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้อง แต่ถ้า
หากเป็นการทำงานที่ผู้ใช้งานไม่สะดวกต่อการใช้งานนั้น ผู้จัดทำ
จะทำการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานใหม่ และนำตัวต้นแบบ 
(Prototype) ไปให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานและเก็บข้อมูลสะท้อน
กลับ (Feedback) เพื่อทำการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานและเป็นการทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้งาน (User 
Acceptance Test) ว่าระบบที่จะทำการปรับปรุงนั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้จริง  โดนขั้นตอนการ
ว ิ เคราะห ์และออกแบบการทำงานของระบบสารสนเทศ 
ประกอบด้วยขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1 วิเคราะห์และออกแบบการทำงานของระบบสารสนเทศ โดย
ส่วนที่ได้ทำการปรับปรุงจะเป็นส่วนของกระบวนการบรรจุภณัฑ์
ส ินค ้า (Packing Processing)  ซ ึ ่ งผ ู ้จ ัดทำได้ว ิ เคราะห ์และ
ออกแบบการทำงานของระบบผ่านการใช้แผนภาพต่าง ๆ ของ
การทำงานในระบบ ดังแผนภาพต่อไปนี้  
    1) แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)  
    2) ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram)  
3.1.1 รายละเอียดแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)  
การปรับปรุงระบบจัดการศูนย์เหล็ก: ส่วนบันทึกข้อมูลรายการ
บรรจุภัณฑ์สินค้า ในระบบจะประกอบไปด้วย 6 มอดูลหลักดังนี้ 

1.1 มอดูลการจัดการข้อมูลหลัก เป็นมอดูลที ่ให้
ผู้ใช้งานทำการเพิ่มข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลที่จำเป็นในการนำไปใช้
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งานต่อกับระบบอื่น ของทางบริษัทสยามไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ 
จำกัด โดยการทำงานของมอดูลการจัดการข้อมูลหลักนั้นจะมี
การทำงานหลักคือ เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลหลัก  

1.2 มอดูลเอกสารข้อมูลการบรรจุสินค้า เป็นมอดูล
สำหรับการจัดการแสดงเอกสารการบรรจุสินค้า ที่หัวหน้างานได้
ทำการสร้างเอกสารลงระบบ โดยมอดูลนี ้จะแสดงชื ่อ และ
รายละเอียดของเอกสารในรูปแบบตาราง ซึ ่งจะเรียงลำดับ
เอกสารจากเอกสารล่าสุดลงไปเอกสารเก่าสุด โดยผู้ ใช้งานจะ
สามารถคลิกที ่ชื ่อเอกสารบนแถวของตารางเพื ่อทำการเข้าสู่
หน้าจอเพิ่มการบรรจุสินค้า  

1.3 มอดูลเพิ ่มข้อมูลการบรรจุสินค้าเป็นมอดูลที่
พนักงานจะทำการเพิ่มข้อมูลการบรรจุสินค้าลงระบบ โดยจะเพิ่ม
ลงในตารางและบันทึกลงฐานข้อมูล พนักงานจะสามารถทำการ
เพิ่มข้อมูลการบรรจุสินค้าลงระบบได้นั้นจะต้องมีเอกสารการ
บรรจุสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นและกำหนดสถานะให้ใช้งานไว้แล้วจาก
หัวหน้างาน  

1.4 มอดูลเพิ่มข้อมูลการย้ายสถานที่สินค้า เป็นมอดูลท่ี
พนักงานจะทำการเพิ่มข้อมูลการย้ายสถานที่สินค้าลงระบบ โดย
จะเพิ่มลงในตารางและบันทึกลงฐานข้อมูล  

1.5 มอดูลตรวจสอบข้อมูล เป็นการแสดงข้อมูลทั้งหมด
จากการย้ายสถานที่สินค้ามาแสดงในรูปแบบตาราง เพื่อทำการ
ค้นหาหรือตรวจสอบข้อมูล  

1.6 มอดูลแสดงเอกสารการรายงานผล เป็นการนำ
ข ้ อม ู ลมาแสด ง ในร ู ปแบบ เอกสารร ายง านผล ได ้ แก่  
เอกสารรายงานผลประจำวัน และเอกสารรายงานรายละเอียด
ประจำวัน  

สำหรับแผนภาพยูสเคสอธิบายถึงมอดูลการจัดการ
ข้อมูลหลัก (Master Setup) ซึ่งมีมอดูลย่อยอีก 3 มอดูลประกอบ
ไปด้วย มอดูลเพิ่มข้อมูลหลัก มอดูลลบข้อมูลหลัก และมอดูล
แก้ไขข้อมูลหลัก ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที ่1 แผนภาพยูสเคสมอดูลการจัดการข้อมูลหลัก 

 
สำหรับแผนภาพยูสเคสที่อธิบายถึงมอดูลเอกสารข้อมูลการบรรจุ
สินค้า และมอดูลเพิ่มข้อมูลการย้ายสถานที่สินค้า ซึ่งในมอดู ล
เอกสารข้อมูลการบรรจุสินค้าจะมีฟังก์ช ันย่อย 3 ฟังก์ชัน
ประกอบด้วย  

1. การเพิ่มข้อมูลการบรรจุสินค้า  
2. แสดงเอกสารการรายงานผล  
3. การเพิ ่มข ้อมูลการย ้ายสถานที ่ส ินค ้าและการ

ตรวจสอบข้อมูล ดังภาพที่ 2  
 

 
ภาพที ่2 แผนภาพยูสเคสมอดูลเอกสารข้อมูลการบรรจุสินค้า

และมอดูลเพิ่มข้อมูลการย้ายสถานที่สินค้า 
 
จากการว ิ เคราะห ์ความต ้องการที ่ เป ็นฟ ังก ์ช ัน  (Rational 
Requirement) ของระบบด้วยแผนภาพย ูสเคส และความ
ต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-functional Requirement) ของ
ผู้ใช้งาน คือ ระบบที่สามารถทำงานบนอุปกรณ์ Handheld และ
สามารถใช้งานได้ง่าย ผู้จัดทำจึงได้ทำการออกแบบสถาปัตยกรรม
ในภาพรวมของระบบให้มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือส่วนที่เป็น  
Web application สำหรับให้ห ัวหน้างาน และผู ้ด ูแลระบบ 
สามารถจัดการข้อมูลหลัก ตรวจสอบข้อมูล และดูรายงานได้ 
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และส่วนที่สองคือส่วนใช้ในการจัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง
พนักงานฝ่ายบรรจุสินค้าเป็นผู้ใช้งาน ซึ่งแต่เดิมเป็น Windows 
application ที่ทำงานบนอุปกรณ์ Handheld เนื่องจากพนักงาน
จะต ้องใช ้อ ุปกรณ์ในการบ ันท ึกข ้อม ูลของส ินค ้า ภายใน
โรงงานผลิตสินค้าโดยภายในส่วนนี้จะมีฟังก์ชันหลักคือการบรรจุ
สินค้าและการย้ายสถานที่สินค้า ซึ่งภาพรวมของระบบแสดงดัง
ภาพที่ 3 
 

 
ภาพที ่3 ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบ 

 
3.1.2  แผนภาพความส ั มพ ั น ธ ์ ร ะหว ่ า ง ข ้ อม ู ล  ( Entity 
Relationship Diagram) แผนภาพนี้จะอธิบายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลในระบบจัดการศูนย์เหล็ก : ส่วนบันทึกข้อมูล
รายการบรรจุภัณฑ์สินค้าในส่วนของวินโดว์แอปพลิเคชัน โดยจะ
มีเส้นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของส่วนต่าง ๆ ในระบบจัดการ
ศูนย์เหล็กส่วนบันทึกข้อมูลรายการบรรจุภัณฑ์สินค้า ดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพที ่4 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

 
4. ผลการดำเนนิงาน 

การปรับปรุงระบบจัดการศูนย์เหล็ก : ส่วนบันทึกข้อมูลรายการ
บรรจ ุ ภ ัณฑ ์ ส ิ นค ้ า  โดยระบบจะอำนวยความสะดวก  

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการบรรจุสินค้าในแต่
ละวันของผู้ใช้งาน โดยผู้ปฏิบัติงานได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการ
บรรจุสินค้ารวมถึงศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนา เพื่อให้มี
ความรู้ และต่อยอดระบบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ระบบที่สรา้ง
ขึ ้นมีประโยชน์ต ่อการใช้งานในชีว ิตประจำวันของผู ้ใช้งาน  
และตรงตามความต้องการให้มากที ่สุด ผลการพัฒนาระบบ
จัดการศูนย์เหล็ก : การบันทึกข้อมูลรายการบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 
6 มอดูลได้มีผลดำเนินการ ดังนี้  
4.1  การจัดการข้อมูลหลัก  
มอดูลที่ใช้ในการจัดการข้อมูลหลักของบริษัท สยามไฮเทคสตีล
เซ็นเตอร์ จำกัด จะมีหน้าจอการทำงานหลักคือ แสดงหน้าจอการ
จัดการข้อมูลหลัก เพิ่มข้อมูลหลัก ลบข้อมูลหลัก และแก้ไขข้อมูล
หลัก ดังภาพที่ 5 ถึงภาพที่ 7 

 
ภาพที ่5 เมนูแสดงข้อมูลหลัก 

 

 
ภาพที ่6 เมนูเพิ่มข้อมูลหลัก 
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ภาพที ่7 เมนูลบข้อมูลหลัก 

 
4.2  มอดูลเอกสารข้อมูลการบรรจุสินค้า  
มอดูลสำหรับจัดการแสดงเอกสารข้อมูลการบรรจุสินค้า ที่
หัวหน้างานได้สร้างลงระบบ โดยจะแสดงในรูปแบบ ตารางซึ่งจะ
เรียงจากเอกสารล่าสุดลงไป โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกที่แถวของ
ตาราง เพื่อทำการเข้าสู่หน้าเพิ่มข้อมูลการบรรจุสินค้า โดยมี
ผลลัพธ์หน้าจอดังภาพที่ 8 

 
ภาพที ่8 มอดูลเอกสารจข้อมูลการบรรจุสินค้า 

 
4.3  มอดูลเพิ่มข้อมูลการบรรจุสินค้า  
มอดูลสำหรับจัดการเพิ่มข้อมูลการบรรจุสินค้า ที่พนักงานได้ทำ
การเพิ่มข้อมูลการบรรจุสินค้าลงระบบ โดยจะเพิ่มข้อมูลลงใน
ตาราง และเลือกชนิดที ่ทำการบรรจุส ินค้า เพ ื ่อบ ันทึกลง
ฐานข้อมูล โดยมีผลลัพธ์หน้าจอดังภาพที่ 9 
 

 
            ภาพที่ 9 มอดูลเพิ่มข้อมูลการบรรจุสินค้า 
 
4.4  มอดูลเพิ่มข้อมูลการย้ายสถานที่สินค้า 
มอดูลสำหรับเพิ่มข้อมูลการย้ายสถานที่สินค้าที่พนักงานได้ทำ
การเพิ่มข้อมูลสถานที่ย้ายสินค้าลงระบบ โดยจะเพิ่มลงในตาราง 
และทำการเลือกสถานที่ใหม่ที่ย้ายสินค้า เพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล 
โดยมีผลลัพธ์หน้าจอดังภาพที่ 10 

  
        ภาพที่ 10 มอดูลเพิ่มข้อมูลการย้ายสถานที่สินค้า 

 
4.5  มอดูลตรวจสอบข้อมูล  
การแสดงข้อมูลทั้งหมดจากการย้ายสถานที่สินค้ามาแสดงใน
รูปแบบตาราง เพื่อทำการค้นหาหรือตรวจสอบข้อมูล มอดูลนี้จะ
ไม่สามารถลบ หรือแก้ไขข้อมูลการย้ายสถานที่สินค้าได้ โดยจะมี
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การแสดงข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีผลลัพธ์หน้าจอแสดง
ดังภาพที่ 11 

 
ภาพที ่11 มอดูลตรวจสอบข้อมูล 

 
4.6  มอดูลแสดงเอกสารรายงานผล  
มอดูลที ่แสดงเอกสารรายงานผลของเอกสารข้อมูลการบรรจุ
สินค้า ซึ ่งเป็นรายงานที ่ผู ้ใช้งานต้องการเพิ ่มเติมตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานที่ระบบเดิมยังไม่มี โดยเอกสารรายงานผแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสรุปผลรายวัน และการสรุปผลรายวัน
แบบละเอียด โดยมีผลลัพธ์หน้าจอดังภาพที่ 12 

 
ภาพที ่12 การสรุปผลรายวัน 

 
5. สรุปผล  

การปรับปรุงระบบจัดการศูนย์เหล็ก : ส่วนบันทึกข้อมูลรายการ
บรรจุภัณฑ์สินค้าของ บริษัท สยามไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด  
ที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลการบรรจุสนิค้า
ให้เกิดความรวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยผ่านกระบวนการ
เก็บความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อหาความต้องการที่แท้จริง เพื่อ
นำไปสู่การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้ออกแบบจะต้องมี
ความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ (Business process) ของงาน
อย่างดี จากการดำเนินงานผู้จัดทำได้เข้าไปศึกษากระบวนการ
ทำงาน ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสอบถามผู้ใช้ เพื่อให้

เข้าใจถึงความต้องการและนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
ผลที่ได้รับจากการพัฒนาระบบคือ ช่วยทำให้การจัดเก็บข้อมูล
การบรรจุสินค้ามีความถูกต้องแม่นยำ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น และมีการแสดงเอกสารการรายงานผล
การบรรจุสินค้าจากระบบ  
 

6. กิตติกรรมประกาศ  
ผู้จัดทำขอขอบคุณ บริษัท สยามไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด ที่ให้
โอกาสแก่ผู้ดำเนินงานได้มาศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติงานภายใน
บริษัท 
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การพัฒนาไลน์บอทเพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนค่าหอพกั 
Development of Line Bot for Checking and  

Notification System Dormitory Payment 
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การวิจัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนาไลน์บอทเพื่อ
ตรวจสอบและแจ้งเตือนค่าหอพัก  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อระบบไลน์บอท ระบบถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา
พีเอชพี และจาวาสคริปต์ ร่วมกับไลน์บอท กลุ่มตัวอย่างที่ทดลอง
ใช้ คือ ผู้เช่าจากหอพักวชิรศักดิ์ จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย แอปพลิเคชันไลน์ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
สรุปผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้งานมีค่า

เท่ากับ 4.46 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.46)  (S.D. = 
0.59) 

2. ผลจากการนำไปใช ้งาน พบว ่า ระบบมีความ
เหมาะสม และสามารถตอบสนองการทำงานของผู้ใช้ได้ในระดับ
มาก 
 
คำสำคัญ: ไลน์บอท, ระบบแจ้งเตือน, หอพัก 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were: 1) The develop of 
Line Bot for checking and invoice dormitory. 2 )  The 
Survey the user’s satisfaction toward of Line Bot for 
checking and invoice dormitory. The system is develop 
using PHP and Java Script language integrated Line Bot 
Package.  The samples used in the research were the 

lessee of 25 from  wachirasak dormitory. The tools used 
in the research were the Line Application and the 
lessee satisfaction questionnaire. Statistical methods 
used were percentage, mean and standard deviation 
(S.D.)   
The results were as follows:  

1. The result of evaluation from users overall 

at the highest level. ( X = 4.46)  (S.D. = 0.59) 
2. The system is suitable and responses to the 

needs of the users at high level. 
 
Keywords: Line bot, Notification System, The Dormitory 

 
1. บทนำ 

 การสื ่อสารในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน  มีรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จากเดิมเป็นการสื่อสารผ่านทาง
โทรศัพท์ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเสียง (Sound) แต่ปัจจุบันใช้การ
สื่อสารผ่านข้อมูล (Data) ข้อมูลสถิติจากไลน์ประเทศไทย (Line 
Thailand) พบว่า ปี พ.ศ. 2562 จากประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต 
69 ล้านคน พบว่า มีผู้ใช้ไลน์รวมทั้งหมด 44 ล้านคน แสดงให้
เห็นว่า ผู ้ใช้อ ินเทอร์เน็ตมากกว่าร้อยละ 64 ใช้ ไลน์ในการ
ติดต่อสื่อสาร [1] ซึ่งปัจจุบัน แพลตฟอร์มของไลน์ในประเทศไทย
มีบริการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกม การบริการ หรือการ
สัง่อาหารผ่านไลน์แมน (Line Man)  
 ไลน์บอท (Line Bot) เป็นบริการไลน์ซึ่งใช้ API Line 
ในการโต้ตอบอัตโนมัติ ระหว่างสมาชิกไลน์ กับ บอทไลน์ รวมถึง

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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กลยุทธ์ในการทำการตลาดที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานอัตโนมัติ
ได้ 24 ชั่วโมง และจากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
ในการนำไลน์บอทมาพัฒนาให้สามารถติดต่อสื่อสารอัตโนมตัิกับ
กลุ่มลูกค้า หรือผู้รับบริการต่าง ๆ ได้  
 หอพักวชิรศักดิ์ ตั้งอยู่ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง
พิษณุโลก เปิดให้บริการเช่าห้องพักรายเดือน รวมทั้งส้ิน 41 ห้อง 
3 อาคาร  เปิดบริการมาแล้ว 4 ปี ผู ้พักอาศัยมีทั ้งอาจารย์ 
พนักงาน และนักศึกษา ซึ ่งอยู ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  การบริหารจัดการของหอพักวชิรศักดิ ์ จะมีเพียง
เจ้าของกิจการดูแลอาคารทั้ง 3 อาคารเพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็น
การจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายประจำเดือนของแต่ละ
ห้อง การรับชำระค่าใช้จ่าย รวมถึงการบริหารจัดการเงินภายใน
หอพัก และเนื ่องจากรูปแบบการเก็บข้อมูลยังคงเป็นการจด
บันทึกด้วยมือ ยังไม่มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่ วยในการ
จัดการ จึงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น  ผู้เช่าห้องพัก
ไม่ได้รับบิลเรียกเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าห้องพัก เนื ่องจาก
เจ้าของแจ้งค่าบริการโดยการสอดใบแจ้งหนี้ผ่านใต้ประตูห้อง ทำ
ให้พบปัญหาเอกสารหาย หรือผู ้เช่าห้องลืมชำระเงิน รวมถึง
เจ้าของหอพักมีการติดตามทวงหนี้ซ้ำซ้อนจากการจัดเก็บข้อมูลที่
ผิดพลาด   
 จากข้อมูลปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยมีแนวคิดในการนำ
แอปพลิเคชันมาเป็นสื ่อกลางในการแจ้งเตือนและตรวจสอบ
สำหรับผู้ใช้บริการหอพักวชิรศักดิ์ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่
กล่าวมา รวมถึงเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อพัฒนาไลน์บอทสำหรับการตรวจสอบและแจ้งเตือนค่า
หอพัก 
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานการตรวจสอบและ
แจ้งเตือนค่าหอพักผ่านไลน์บอท 
 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
3.1 LINE Messaging API  
 เป็นตัวกลางทางการเชื่อมต่อในการสื่อสารระหว่างบอทกับ
แอปพลิเคชันหรือจากผู้ให้บริการ API จากที่อื่น ทำให้มีการส่ง

ข้อมูลข้ามแม่ข่าย ซึ่งอาศัยการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วย 
API [3] 
3.2 แชทบอท  
 เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความ
สะดวกในการตอบแชทไลน์อัตโนมัติ โดยผู้พัฒนาสามารถกำหนด
ข้อความ รายละเอียดต่าง ๆ ลงไปในระบบเพื่อให้สามารถโต้ตอบ
ได้อัตโนมัติ โดยมีเครื่องมือทางการตลาดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
3.3 LINE Account Connect  
 เป็นบัญชีไลน์ที ่พัฒนาขึ ้นมาเพื ่อให้ผู ้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น โดยมีการพัฒนาฟังก์ชันสำหรับ
ช่วยในธุรกิจ เช่น ระบบการตอบกลับอัตโนมัติ, การจัดการ
ทางด้านคูปอง หรือโปรโมชั่น รวมถึงสามารถใช้สะสมแต้มให้แก่
ลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้ด้วยเช่นกัน [4]   
3.4 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 1. การเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การตัดสินใจของ
ผู้วิจัย  โดยมีหลักในการพิจารณา คือ มีลักษณะที่สอดคล้องกับ
ตัวแทนที่ต้องการศึกษา  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทำ
วิจัย  
 2. การเลือกกลุ ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ  (Accidental 
Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่มีการกำหนดเกณฑ์
แต่การเลือกประชากรตัวอย่างจะต้องอยู ่ในกลุ ่มเดียวกันกับ
ประชากรที่จะทำการศึกษาวิจัย [2] 
 

4. สมมุติฐาน 
4.1 การตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายห้องพัก มีความถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
4.2 การแสดงผลข้อมูลของการแจ้งเตือนการชำระค่าห้องพักผ่าน
ไลน์บอท มีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบไลน์บอทเพื่อตรวจสอบและแจ้ง
เตือนค่าหอพัก อยู่ในระดับมาก 
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ภาพที่ 1 การทำงานของระบบ 

 
6. วิธีดำเนินการวจิัย 

6.1 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1 .  ประชากร  ค ื อ  ผ ู ้ เ ช ่ าห ้ องพ ัก  หอพ ักวช ิ รศ ักดิ์               
จำนวน 3 อาคาร รวม 41  ห้อง 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เช่าห้องพัก หอพักวชิรศักดิ์ ที่พัก
อาศัยในอาคารแอร์ จำนวน  25  ห้อง  โดยการเลือกแบบเจาะจง 
6.2 การวิเคราะห์ 
 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์สภาพปัญหาของ
หอพัก  รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการของผู้เช่า โดยทำการเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่าห้อง ทั้ง 3 อาคาร คือ อาคารแอร์  
อาคารพัดลม 1 และอาคารพัดลม 2 โดยทำการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 20 คน 
6.3 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
 ผู้วิจัยทำการออกแบบระบบ โดยใช้ไลน์บอทดีไซน์เนอร์  
(Line Bot Designer) สำหรับการออกแบบหน้าจอแสดงผลการ
ทำงาน สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างไลน์กับผู้ใช้งาน และใช้
มายเอสคิลแอล (MySQL) สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของผู้เช่าแต่ละห้อง ผู้วิจัยใช้พีเอชพี 
(PHP) และจาวาสคริปต์ (JavaScript) โดยใช้โครงสร้างการ

ทำงานของ JSON (JavaScript Object Notation) กระบวนการ
ทำงานของไลน์บอท แสดงดังภาพที่ 2  

 

 
ภาพที่ 2 การทำงานของ Line API Messaging 

 
6.4 ทดสอบการทำงานของระบบ 
 ในขั้นตอนการทดสอบการทำงานของระบบ ผู้วิจัยได้
ให้กลุ ่มตัวอย่าง ที ่พักอาศัยในอาคารแอร์ จำนวน 25 ห้อง 
ทดลองใช้ไลน์บอทเพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนค่าหอพัก  และใช้
ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม โดยแบ่งระดับเป็น 5 ระดับตาม
แบบของลิเคอร์ท ((Likert Rating Scale) 
 5 หมายถึง ในระดับดีมาก 
 4 หมายถึง ในระดับดี 
 3 หมายถึง ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ในระดับพอใช้ 
 1 หมายถึง ในระดับควรปรับปรุง 
 
 และมีเกณฑ์สำหรับการแปรผล ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการ
ชำระค่าเช่าห้องพัก ซึ่งทำการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยบังเอิญ
จำนวน 20 คน ซึ ่งเป็นผู ้ท ี ่อาศัยอยู ่ในหอพักทั ้ง 3 อาคาร 
แบ่งกลุ่มเป็นนักศึกษาร้อยละ 70 (14 คน) และวัยทำงาน ร้อยละ 
30  (6 คน)  โดยเป็นผู้พักอาศัยในอาคารแอร์ร้อยละ 80 (16 คน) 
และเป็นผู ้อาศัยในอาคารพัดลม 1 ร้อยละ 10 (2 คน)  และ    
พัดลม 2 ร้อยละ 10 (2 คน)  สรุปปัญหาดังตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 ผลการจัดเก็บข้อมูลสภาพปัญหาจากผู้เช่า 

ลำดับ ปัญหา ร้อยละ 
1 ผู้เช่าไม่ได้รับใบแจ้งหน้ี 45.00 
2 คำนวณเงินผิดพลาด 10.00 
3 ใบเสร็จหาย 40.00 
4. ลืมชำระเงิน 85.00 
5. อ่ืน ๆ  20.00 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัญหาที่ผู ้เช่าพบเจอจากการ
จัดเก็บรายละเอียดการแจ้งชำระหนี้ ในลำดับต้น คือ ปัญหาจาก
การลืมชำระเงิน คิดเป็นร้อยละ 85 (17 คน)  พบเจอปัญหานี้ 
(คิดเป็นร้อยละ 85) ปัญหาที่ตามมา คือ การไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
จากหอพัก คิดเป็นร้อยละ 45 (9 คน) และปัญหาใบเสร็จรับเงิน
หาย เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ผู้เช่าพบเจอ ร้อยละ 40 (8 คน) ส่วน   
ผู้เช่าร้อยละ 20 (4 คน) พบเจอปัญหาในรูปแบบอื่น ๆ ที่ต่างจาก
พิจารณา สุดท้าย ปัญหาจากการคำนวณเงินผิดพลาด พบว่า มีผู้
เช่าร้อยละ 10 (2 คน) เคยพบเจอปัญหาดังกล่าว และจากการ
เก็บข้อมูลร้อละ 100 (20 คน) มีความสนใจที่จะให้มีการแจ้ง
เตือนและตรวจสอบได้จากไลน์บอท 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงทำการออกแบบระบบ 
โดยมีการทำงาน 2 ส่วน ดังนี้   
 1. การแจ้งเตือนการชำระค่าห้องพักให้แก่ผู้เช่าผ่าน
ไลน์บอท ซึ่งมีกำหนดการแจ้งเตือนการอัพเดทของค่าหอพัก โดย
ทำการแจ้งเตือนวันที่ 1 ของเดือนถัดไป  รายละเอียดการทำงาน
แสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 กระบวนการทำงานของไลน์บอทสำหรับแจ้งเตือนค่าหอพัก 

  

 จากภาพที่ 3 ผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าของหอพัก กรอก
ข้อมูลรายละเอียดการใช้งานค่าไฟ และค่าน้ำของผู ้เช่า บน
เว็บไซต์ เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานมูลนำไปใช้สำหรับการส่งข้อมูล
เข้าไปที่บอท  โดยที่ผู้เช่าจะสามารถดูรายละเอียดใบแจ้งหนี้ได้ 
ต้องทำการยืนยันตัวตนจากไลน์ให้เรียบร้อย ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงยืนยันตัวตนก่อนเริ่มใช้งาน 
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 เมื่อผู้เช่ายืนยันตัวตนในระบบไลน์แล้ว ผู้เช่าสามารถ
รับใบแจ้งหนี้ เพื่อแจ้งเตือนการชำระเงินค่าหอได้ทุกวันที่ 1 หรือ
ตามที่เจ้าของหอกำหนด 

 

 
 

ภาพที่ 5 การแจ้งเตือนค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระผ่านไลน์ 

 
 ในการทำงานของระบบไลน์บอท ผู้เช่าสามารถเลือก
เมนูการทำงานได้ 2 เมนู คือ ค่าใช้จ่ายเดือนล่าสุด และ ประวัติ
ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน ดังภาพที่  6 
 

 
 

ภาพที่ 6 เมนูบนระบบไลน์บอทสำหรับเลือกใช้งานของผู้เช่า 

 
 2. การตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าค้างชำระ โดยผู้
เช่าทำการตรวจสอบค่าใช้จ่ายค้างชำระได้ 2 เดือน คือ เดือน
ล่าสุด (ภายหลังทำการอัพเดทค่าห้องพักแล้ว) และเดือนก่อน
หน้า 1 เดือน 
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ภาพที่ 7 กระบวนการทำงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้เช่า 

 
 กระบวนการทำงาน จากภาพที่ 7 แสดงผลรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าเช่าห้อง ค่าน้ำ ค่าไฟ และจำนวน
ค่าใช้จ่ายรวมที่ต้องชำระ แสดงดังภาพที่ 8 
 

 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงผลการค้นหารายละเอียดค่าเช่าย้อนหลัง 
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 เมื ่อให้ผู ้เช่าได้ทดลองใช้ระบบงานแล้ว จึงนำแบบ
ประเมินให้ผู้เช่า เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
โดยกลุ ่มต ัวอย ่างจำนวน 25 ห้อง จากอาคารแอร์ แสดง
รายละเอียด ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานไลน์บอท 

 

หัวข้อพิจารณา 
ผลการประเมิน 

X  S.D. การแปรผล 
1. รายละเอียดการแจ้งเตือนการ
ชำระเงินมีความถูกต้อง 

4.96 0.20 มากที่สุด 

2. ข้อมูลการตรวจสอบค่าใช้จ ่าย
ห้องพัก มีความถูกต้อง 

4.68 0.63 มากที่สุด 

3. มีความง่ายในการใช้งาน 4.40 0.71 มาก 
4. การออกแบบหน้าจอเหมาะสม 3.72 0.84 มาก 
5. ภาษาที่ใช้มีความเข้าใจง่าย 4.56 0.58 มากที่สุด 
6. ความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน 4.68 0.63 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.46 0.59 มาก 

 
 จากตารางการวิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจใน
การใช้งาน มีค่าเฉลี ่ยรวมเท่ากับ 4.46 สามารถแปรผลได้ว่า 

ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.46) 
 

8. อภิปรายผล 
ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการตรวจสอบและแจ้งเตือนค่า

หอพักโดยใช้ไลน์บอท เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ ทั้งส้ิน 25 ห้อง ซึ่งมีหัวข้อพิจารณา 5 ด้าน ผลการประเมิน
พบว่าเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ้ดังนี้ 
 8.1 ความถูกต้องในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายห้องพัก
ของผู้เช่า พบว่า มีความถูกต้องร้อยละ 99.20 ซึ่งสูงกว่าสมมุติ
ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 19.20 ซึ่งข้อเสนอของผู้ระบบ อยากให้ระบบการ
ตรวจสอบย้อนหลังท่ีรวดเร็วและง่ายกว่าปัจจุบัน  
 8.2 การแสดงผลการแจ้งเตือนชำระค่าห้องพักผ่านไลน์
บอท พบว่า มีความถูกต้องร้อยละ 93.60 สูงกว่าสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ถึงร้อยละ 13.60 โดยผู้ใช้งานต้องการให้มีการแจ้งเตือนก่อน
ถึงกำหนดวันชำระสุดท้ายอีกครั้ง  
 8.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ อยู่ในระดับ

มาก  ( X =  4.46)  ผู ้ใช้พิจารณาความเหมาะสมในประเด็น
ความเหมาะสมในการใช้งาน และการสื่อสารที่ใช้ภาษาที่มีความ

เข้าใจง่าย ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และระบบมีการใช้
งานที่ง่าย รวมถึงการออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมาก  

 
 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาไลน์
บอทเพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนค่าหอพัก ผู้วิจัยพบข้อจำกัด 
ดังนี้ 
 1. ควรใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลมากกว่านี้ เนื่องจาก
การประเมินความคุ้มค่าให้แก่กิจการ จำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่เป็น
ระยะยาว 
 2. ข้อจำกัดทางไลน์บอทกับการแสดงผลที่มีจำกัด ซึ่งข้อมูล
บางส่วนที่มีรายละเอียดมาก จะต้องส่งผลลัพธ์ไปแสดงยังหน้า
เว็บไซต์  
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“DRU Community” แอปพลิเคชันแชทบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์
“DRU Community” Chat Application on Android Operating System 

 
*ปฏิพล ใจเย็น1, ณภัทรกฤต จันทวงศ์1 และ พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ1 

 
1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

Emails: pathiphonyw@gmail.com1, cchokdee2005@yahoo.com2, kpantip@gmail.com3  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชื ่อว่า “DRU Community” 
อ่านว่า “ดีอาร์ยู ค็อมยูนิทิ” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 
คน ใช้วิธ ีการเลือกแบบเจาะจง เครื ่องมือที ่ใช้ คือ แบบ
ป ร ะ เ ม ิ น ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ข อ ง แ อ ป พ ล ิ เ ค ช ั น  “DRU 
Community” และแบบสอบถามสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน “DRU Community” สถติิที่ใช้ คือ ค่า 
IOC ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีวิธีการพัฒนา
ระบบ 5 ขั ้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ 2) 
ออกแบบระบบและกำหนดขอบเขตของระบบ 3) พัฒนา
ระบบ 4) ทดสอบระบบและประเมินผล 5) จัดทำคู่มือการ
ติดตั ้งและคู ่มือการใช้งาน ระบบนี้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม 
Android Studio โดยใช้ภาษา Kotlin[1]  ผลของการพัฒนา
ระบบ คือ ผู้ใช้งานสามารถแชทได้ ทั้งข้อความและรูปภาพไป
ยังผู้รับ โดยจัดเก็บข้อมูลด้วย Firebase[2] สามารถคุยได้ทั้ง
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม และยังมีแชทสาธารณะได้เฉพาะใน
พื้นที่ของผู้ใช้งานนั้นๆ และยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งของ
ผ ู ้ ใช ้ งานแต ่ละคน  ม ีความเห ็นว ่าแอพล ิ เคช ัน “DRU 
Community” มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี และจาก
กลุ่มนักศึกษาที่ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
“DRU Community” โดยรวมอยู่ในระดับดี 
 
   คำสำคัญ: คอทลิน, ไฟร์เบส, แชท 
 

 Abstract 
The purpose of this research was to develop the 
research model  on the "DRU Community" operating 
system, read as "DRU Community". A total of 30 
computer science students use portable selection 
methods, professional assessment tools, "DRU 
community" and consultants to inquire about user 
satisfaction. "DRU community" The statistics used are 
IOC values, monetary values and the rest are 5-step 
system development methods. Step 1) Study and 
analyze the system 2) Design the system and define 
the scope of the system 3) Develop the system 4) 
Test the system and The evaluation 5) to prepare an 
installation manual and the manual system was 
developed using Android Studio Kotlin[1] language 
using the results of the system can use both text and 
images. Received by storing data with Firebase[2] , 
can talk in both form and form, and can also be used 
in the user's area and can monitor the user's location 
Saw that the "DRU Community" application has a 
good overall reputation and from a group of students 
that are satisfied with the overall "DRU Community" 
application at a good level    
 
Keywords: Kotlin, Firebase, chat 
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1. บทนำ 
ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าต่อเนื่องและรวดเร็ว
อย่างมาก รวมถึงวิถีชีวิตคนในสังคมยุคปัจจุบันเปลื่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว คนในสังคมใช้เทคโนโลยีสื่อสารระหว่างกัน 
เช่น การโทร การส่งข้อความและการวีดีโอคอล เป็นต้น ใน
ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสื่อสารอยู่มากมายและมี
ประสิทธิภาพ แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์ของผู้ใช้งานบางกลุ่ม 
เช่น การพูดคุยกันระหว่างคนในพื้นที่ต่างๆด้วยกันเอง ยังคง
ต้องเพิ่มเพื่อนก่อนถึงจะพูดคุยกันได้ และการแสดงตำแหน่ง
ของผู้ใช้งาน ที่ต้องขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งของผู้ใช้งานนั้นๆ
ก่อนถึงจะสามารถเห็นตำแหน่งผู้ใช้งานอื่นๆได้ ปัญหาต่างๆ
เหล่านี้ก็เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล แต่ผู้พัฒนาเห็นว่าเป็น
ปัญหาในการใช้ชีวิตที่อยู่บนโลกของความเป็นจริงที่ทุกคน
สามารถทักทายหรือพูดคุยกันได้เมื่อพบเจอกัน แม้ทุกคนจะ
ไม่รู้จักกันก็ตาม ดังนั้นผู้พัฒนาเล็งเห็นถึงปัญหาดังที่กล่าวมา
จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “DRU Community” อ่านว่า “ดี
อาร์ยู ค็อมยูนิทิ” ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนบางกลุ่ม 
และเป็นตัวกลางให้คนในสังคมได้เชื่อมความสัมพันธ์กันใน
รูปแบบต่างๆ ระหว่างคนสองคนหรือมากกว่าสองคนขึ้นไป 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมได้อยู่ในโลกของความ
เป็นจริง 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     1) เพื ่อศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบแอปพลิเคชัน
สื่อสารแบบใหม่ 
     2) เพ ื ่อหาประส ิทธ ิภาพของแอปพล ิ เคช ัน “DRU 
Community” 
     3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน “DRU 
Community” 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน “DRU Community” ขึ้นมามี
ขอบเขตด้านฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชัน รายละเอียด
ดังนี้  
     1) สามารถติดตาม/เลิกติดตามผู้ใช้งานอื่นๆได้  
     2) สามารถสนทนาหรือส่งรูปภาพกับผู้ใช้งานที่เราติดตาม
อยู่ได้ 

      3) สามารถสร้างกลุ่มสนทนากับผู้ใช้งานหลายคนได้  
     4) สามารถสนทนากับผู้ใช้งานอื่นๆ ในแต่ละพื้นที่ได้  
     5) สามารถเรียกดูตำแหน่งของผู้ใช้งานอื่นๆ จากแผนที่ได้ 
 

4. วิธีการวิจัย 
ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน “DRU Community” มี
ทั้งหมดอยู่ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
     4.1 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ ได้แก่การศึกษาระบบแชท
ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไร โปรแกรมที่ใช้ใน
การพัฒนาแอปพลิเคชัน ภาษาที่นิยมใช้ในการพัฒนาแอป
พลิเคชันแชทในปัจจุบัน และการจัดเก็บข้อมูล 
     4.2 ออกแบบระบบและกำหนดขอบเขตของระบบ ด้วย
แผนภาพ Use Case Diagram, Sequence Diagram และ 
Activity Diagram 
     4.3 พัฒนาแอปพลิเคช ัน “DRU Community” ด ้วย
โปรแกรม Android Studio โดยใช้ภาษา Kotlin และจัดเก็บ
ข้อมูลด้วย Firebase 
      4.4 ทดสอบระบบและประเมินผล ด้วยเครื่องมือที่ใช้คือ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน “DRU 
Community” โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
     4.5 จัดทำคู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน 
 

5. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพัฒนาแอปพลิเคชัน “DRU Community” มี
รายละเอียด ดังนี้  
     5 .1 ผลการศ ึกษาและว ิ เคราะห ์ระบบ ผ ู ้ ว ิจ ัย ได้
ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้าน
เทคนิคคือ วิธีการจัดเก็บข้อมูลด้วย Firebase และการทำงาน
ร่วมกับโปรแกรม Android Studio โดยใช้ภาษา Kotlin   
     5.2 ผลการออกแบบระบบและกำหนดขอบเขตของระบบ
ด ้วยแผนภาพ Use Case Diagram, Sequence Diagram 
และ Activity Diagram รายละเอียดดังนี้ 
     การออกแบบภาพรวมของ แอปพล ิ เคช ั น  “DRU 
Community”  ด้วยแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 Use Case Diagram 

 
ดังภาพที่ 1 ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยการเข้าไป
สมัครสมาชิกในแอปพลิเคชัน และยังสามารถออกจากระบบ
ได้หากผู้ใช้งานต้องการ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาผู้ใช้งานอื่นๆที่
เคยเข้ามาใช้งานในระบบ ระบบจะทำการค้นหาชื่อที่ผู้ใช้งาน
อื่นๆได้ตั้งชื่อเอาใว้ ในที่นี้หากชื่อผู้ใช้งานมีตัวอักษรพิมพ์เล็ก 
พิมพ์ใหญ่ก็มีผลมีการค้นหาด้วย หากผู้ใช้งานต้องการติดตาม
เพื่อนเพื่อติดต่อสื่อสารกันสามารถเลือกเพื่อนเพื่อติดตาม 
ผู้ใช้งานสามารถแชทคุยกันได้ 3 แบบมีด้วยกันดังนี้ 1. แชท
แบบส่วนตัว สามารถแชทได้เฉพาะคนที่เราติดตามใว้เท่านั้น 
2. แชทแบบกลุ่ม สามารถแชทแบบกลุ่มสาธารณะหรือแบบ
กลุ่มส่วนตัว หากยังไม่มีกลุ่มแสดงในรายการ ผู้ใช้งานสามารถ
สร้างกลุ่มได้เอง 3. แชทแบบสาธารณะ ระบบจะทำการสร้าง
รายการแชทขึ ้นมาอัตโนมัติผู ้ใช้งานสามารถพูดคุยกันได้
เฉพาะกับผู้ใช้งานในพื้นที่ของผู้ใช้งานนั้นๆ นอกจากนี้ผู้ใช้งาน
ยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งของผู้ใช้งานอื่นๆบนแผนที่ได้  
โดยแผนที่จะแสดงตำแหน่งจากโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน
ทั้งหมดในแต่ละเครื่อง 
 

 

 
ภาพที่ 2 Sequence Diagram การส่งข้อความ 

 
ดังภาพที่ 2 ผู้ใช้งานทำการส่งข้อความไปให้กับระบบ โดย
ระบบจะทำการเพิ่มข้อความที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาในระบบก่อน 
เพื่อเอาไปแสดง จากนั้นจะทำการส่งข้อความไปที่เซิร์ฟเวอร์
เพื ่อทำการบันทึกข้อมูล โดยเซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับมาว่า
สามารถบันทึกข้อความได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ระบบจะทำการแจ้ง
เตือนผู ้ใช้งานให้ทราบ ถ้าได้ระบบจะเปลี่ยนสถานะของ
ข้อความที่ส่ง เพื่อบอกผู้ใช้งานว่าการส่งข้อความสามารถทำ
ได้สำเร็จ 
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ภาพที่ 3 Activity Diagram การส่งข้อความ 

 
ดังภาพที่ 3 เมื่อผู้ใช้งานเลือกแชทที่ต้องการ ระบบจะแสดง
หน้าแชทขึ้นมา ให้ผู้เล่นสามารถดูข้อความหรือพิมพ์ข้อความ
ได้ และเมื่อผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความ จากนั้นกดส่ง ระบบจะทำ
การแสดงข้อความที่ส่ง และส่งข้อความไปบันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ 
จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับมาว่าการส่งข้อความนั้นสำเร็จ
หรือไม่ ถ้าไม่สำเร็จจะมีการแจ้งเตือนให้ผู ้ใช้งานทราบ ถ้า
สำเร็จระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะของข้อความที่ส่งเพื่อ
บอกให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อความส่งสำเร็จแล้ว 
 
 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูล 
 
ดังภาพที ่  4 ต ัวอย ่างข ้อมูลที ่ถ ูกจัดเก ็บใว้ใน Firebase
เนื่องจากฐานข้อมูลของระบบเป็นแบบ NoSQL  การจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบ document ไม่มีโครงสร้างที ่แน่นอน หรือ
หากมองฐานข้อม ูลแบบมีโครงสร ้าง จะมีอยู่  4 ตาราง 
ประกอบด้วย ตาราง ChatList ตาราง Chats ตาราง Follow 
และตาราง User 
 
     5.3 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน “DRU Community” 
ด้วยโปรแกรม Android Studio โดยใช้ภาษา Kotlin และ
จัดเก็บข้อมูลด้วย Firebase มีตัวอย่างหน้าจอดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 5 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 
หน้าจอเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถสมัคร
สมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ หากผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกแล้วลืม
รหัสผ่านสามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่ได้ โดยระบบจะส่งลิ้งค์
แก้ไขรหัสผ่านไปยังอีเมลล์ท่ีผู้ใช้งานได้สมัครใว้ 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอสมัครสมาชิก 

 
หน้าจอสมัครสมาชิก ให้ผู้ใช้งานกรอกชื่อ อีเมลล์ รหัสผ่าน 
และเลือกรูปภาพ(หากไม่มีรูปภาพระบบจะใช้รูปภาพดัง
ตัวอย่างเพื่อเป็นรูปประจำตัว) แล้วทำการสมัครสมาชิก 

 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอหลักและรายชื่อเพื่อน 

 
หน้าจอหลักจะแสดงรายชื่อเพื่อนที่ผู้ใช้งานทำการติดตามใว้ 
ผู ้ใช้งานสามารถค้นหาเพื่อนในช่องค้นหาได้ และผู ้ใช้งาน
สามารถยกเลิกติดตามเพื่อนได้เพียงกดรายชื่อเพื่อนค้างใว้ 
 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอรายการแชท 

 
หน้าจอรายการแชท จะแสดงรายการแชทตามผู้ใช้งานทำการ
แชทใว้ล่าสุด หรือหากผู้ใช้งานต้องการสร้างแชทแบบกลุ่ม
สามารถกดรูปบวกเพื่อทำการสร้างแชทแบบกลุ่มได้ 
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ภาพที่ 9 หน้าจอแชทแบบส่วนตัว 

 
หน้าจอแชทแบบส่วนตัว ผู ้ใช้งานสามารถส่งข้อความหรือ
รูปภาพไปยังผู้ใช้งานอื่นๆได้ 
 
 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงตำแหน่งผู้ใช้งาน 

 
หน้าจอแสดงตำแหน่งผู ้ใช้งาน ผู ้ใช้งานสามารถตรวจสอบ
ตำแหน่งผู ้ใช้งานอื ่นๆได้ โดยตำแหน่งบนแผนที ่จะแสดง
ตำแหน่งของผู้ใช้ล่าสุด 

      5.4 ผลประเมินประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน 
“DRU Community” ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 คน ด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง มีความเห็นว่าแอปพลิเคชัน “DRU 
Community” มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ประสิทธิภาพในระดับดีมาก คือ ด้านความปลอดภัยของระบบ 
และมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 4 ข้อ เรียงลำดับจากมากไป
น้อย ดังนี ้ ด้านผลลัพธ์ที ่ได้จากระบบ ด้านการใช้งานของ
ระบบ ด้านความสามารถในการทำงานตามระบบของผู ้ใช้ 
และด้านคู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้งระบบ 
     5.5 ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
“DRU Community” ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
จำนวน 30 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยนักศึกษาที่
ใช้แอปพลิเคชัน “DRU Community” มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู ่ในระดับดี โดยมีความพึงพอใจในระดับดีทุกด้าน 
เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการออกแบบการทำงาน
แอปพลิเคชัน ด้านความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
ด้านการทำงานตามระบบของผู้ใช้  และด้านประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน  
 

6. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาและวิเคราะห์แอปพลิเคชัน “DRU Community”  
ระบบสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่
ระบบ หากผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกแล้วลืมรหัสผ่านสามารถ
ร้องขอรหัสผ่านใหม่ได้ โดยระบบจะส่งลิ้งค์แก้ไขรหัสผ่านไป
ยังอีเมลล์ที่ผู้ใช้งานได้สมัครใว้ หน้าจอหลักจะแสดงรายชื่อ
เพื่อนที่ผู้ใช้งานทำการติดตามใว้ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเพื่อน
ในช่องค้นหาได้ หน้าจอรายการแชท จะแสดงรายการแชท
ตามผู้ใช้งานทำการแชทใว้ล่าสุด หรือหากผู้ใช้งานต้องการ
สร้างแชทแบบกลุ่มสามารถกดรูปบวกเพื่อทำการสร้างแชท
แบบกลุ่มได้ แชทแบบส่วนตัวผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความหรือ
รูปภาพไปยังผู้ใช้งานอื ่นๆได้  การแสดงตำแหน่งผู ้ใช้งาน 
ผู ้ใช้งานสามารถตรวจสอบตำแหน่งผู ้ใช้งานอื ่นๆได้ โดย
ตำแหน่งบนแผนที่จะแสดงตำแหน่งของผู้ใช้ล่าสุด 
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ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คือ นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 30 คน ด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยนักศึกษาที ่ใช้แอปพลิเคชัน 
“DRU Community” มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี 
โดยมีความพึงพอใจในระดับดีทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไป
น้อย ดังนี้ ด้านการออกแบบการทำงานแอปพลิเคชัน ด้าน
ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน ด้านการทำงานตาม
ระบบของผู้ใช้  และด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
แอปพลิเคชัน  
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แอปพลิเคชันจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน แอปพลิเคชันประกอบด้วย 1) ส่วนการ
ดำเนินงานของคนในชุมชนสำหรับจัดการข้อมูลการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน เพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว และ2) 
ส่วนของนักท่องเที่ยว  สำหรับเป็นช่องทางในการติดต่อโดยไม่
ต้องผ่านคนกลาง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมข้อมูลของ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามความสนใจ และสามารถกำหนด
โปรแกรมการท่องเที่ยวด้วยตนเองได้ สามารถกำหนดสถานที่
ท่องเที่ยว หรือกิจกรรมต่างๆระหว่างการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
และสามารถเขียนคำติชม เพื่อช่วยแสดงความคิดเห็นเพื่อให้
ประชาชนในชุมชนได้นำไปปรับปรุงการให้บริการการท่องเที่ยว 
สามารถช่วยอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
นักท่องเที่ยว 
 
คำสำคัญ-แอปพลิเคชัน, ท่องเที่ยว, ท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 

ABSTRACT 
This research aims to develop applications in 
promoting tourism by communities.. The application 
consists of 1) Community operations section for 
managing tourism information by the community To 
be used for public relations for tourists and 2) the 
tourist section As a means of contact without having 
to go through an intermediary Visitors can visit 
information of various attractions according to their 
interests and can customize their own travel program. 
Can specify tourist attractions Or various activities 

during self-tourism And can write feedback To help 
provide feedback for the people in the community to 
improve the tourism service Can help facilitate and be 
very useful to tourists. 
Keywords- Application, Travel, Travel by Community. 
 

1. บทนำ 
จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย มีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ และ
ชาวไทยภูเขา ซึ่งมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ 
เป็นเสน่ห์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ที่นิยมชมชอบวิถีชีวิตของชาวไทยในชนบทของ
จังหวัดเชียงราย จึงเกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในหลายพื้นที่ทั่ว
จังหวัดเชียงราย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น และช่วย
อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรม เนียมประเพณี ของการชุมชน ทำ
ให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้ มีงานทำมากขึ้น โดยในการ
ดำเนินการจัดการท่องเที่ยวประชาชนในชุมชนจะเป็นผู้รวมกลุ่ม
กันดำเนินกิจกรรม ซึ่งความรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
จะเป็นความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการดำเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ค่อยสะสมทีละเล็กทีละน้อย จึงยังไม่มี
ความเชี่ยวชาญมากนัก จึงเกิดปัญหาที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีปริมาณน้อย เนื่องจากประชาชนใน
ชุมชนยังไม่สามารถเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ สถานที่
ท่ องเที่ ย วที่ สามารถ เข้ าถึ งกลุ่ มนั กท่ องเที่ ย วได้ จึ งทำให้  
นักท่องเที่ยวไม่ทราบแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของจังหวัดเชียว
รายได้ ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยว
โดยชุมชนมากมาย ซึ่งแต่ละที่ก็มีวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีชนชาติ เช้ือชาติ ที่แตกต่าง
กัน อีกทั้ งยังมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน หากมีแหล่งที่
รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของจั งห วัด เชี ย งราย  ก็ จะ เป็ นแหล่ งป ระชาสั มพั น ธ์  ที่
นักท่องเที่ยวสามารถส์บเสาะหาแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกใจ และ
สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู่ที่ดำเนินการจัดการท่องเท่ียวของ
ชุมชนได้โดยตรง อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ทำให้คนในชุมชนสามารถ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของตนเอง ประชาสัมพันธ
รูปแบบการใช้บริการการท่องเที่ยวของชุมชน ที่สามารถเข้า
นักท่องเที่ยวได้โดยตรง และเป็นช่องทางที่สามารถพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
มากสำหรับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่จะสามารถศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเดินไปท่องเที่ยวในสถานที่จริง 

จากปัญหาที่ได้กล่าวมา ทางผู้จัดทำโครงการ จึงมี
แนวคิดที่ในการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
โดยในแอปพลิเคชันจะประกอบด้วยส่วนการดำเนินงานของคน
ในชุมชนสำหรับจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใช้
สำหรับประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูข้อมูลการ
ท่องเที่ ยวในแอปพลิ เคชัน  มี ช่องทางทีคนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อกันโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่
เป็นกลางซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจมากขึ้น และมีส่วน
การทำงานสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมภาพ
ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามความสนใจ และสามารถกำหนด
โปรแกรมการท่องเท่ียวด้วยตนเอง กำหนดที่ที่ต้องการท่องเท่ียว 
หรือกิจกรรมต่างๆระหว่างการท่องเที่ยวด้วยตนเอง และสามารถ
เขียนคำติชม เพื่อช่วยแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้นำไปปรับปรุงการให้บริการการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็น
ประโยชน์อย่างมาก 

 
2.วัตถุประสงค ์

 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
 

3.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ความรู้เรื่องการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว หมายถึง การออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ หรือการเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
เป็นต้น  
 สมชาติ  อู่อ้น  (2552) ได้ ให้ ความหมายของการ
ท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเคลื่อนย้ายของผู้คน
จากแห่ งหนึ่ งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ ง ซึ่ งรวมไปถึงการเดินทา ง
ภายในประเทศและการเดินทางระหว่างประเทศนอกจากนี้การ
เดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อการ
กีฬา เพื่อการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมญาติพี่น้องก็นับเป็น
การท่องเท่ียวทั้งสิ้น โดยในหลักเกณฑ์ความหมายกำหนดได้โดย
เง่ือนไข 3 ประการ ดังนี้ 
1) เดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราว 
2 )เดินทางด้วยความสมัครใจ 
3) เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ
หรือหารายได้ 
 องค์การท่องเที่ยวโลก ได้กำหนดความหมายของ การ
ท่องเที่ยว ไว้ในปี พ.ศ. 2506 ว่า คือการเดินทางที่อยู่ภายใต้
เงื่อนไขดังนี้ คือการเดินทาง จากสถานที่อยู่อาศัยประจาไปยัง
สถานที่อื่นๆด้วยความสมัครใจ คือการเดินทาง จากสถานที่อยู่
อาศัยประจาไปยังสถานที่อื่นๆด้วยความสมัครใจ คือการเดินทาง
ด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได้ การ
ท่องเท่ียว มีลักษณะสาคัญ 4 ประการดังนี้ 
1) การเคลื่อนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมนุษย์สู่ที่หมายต่างๆ 
รวมทั้งการหยุดพัก ณ ที่เหล่านั้น 
2)องค์ประกอบของการท่องเที่ยวมี 2 ส่วนคือ การเดินทางสู่
จุดหมาย และ การหยุดพักประกอบกิจกรรม ณ จุดหมายนั้น 
3)การเดินทางและการหยุดพักเกิดขึ้นนอกภูมิลาเนาและที่ทางาน 
ดังนั้น การท่องเที่ยวจึงเป็นปัจจัยให้เกิดกิจกรรม ซึ่งแตกต่างจาก
กิจวัตรของถิ่นที่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่าน และแวะพัก 
4)การเดินทางสู่จุดหมายนั้น เป็นการเดินทางชั่วคราว ซึ่งระยะ
สั้นๆ โดยมีความตั้งใจว่าจะกลับภายใน 2-3 วัน 2-3 สัปดาห์ 
หรือ 2-3 เดือน ความตั้งใจในการเยือนจุดหมายปลายทางมิได้
เป็นไป เพื่อหลักแหล่ง หรือประกอบอาชีพ การท่องเท่ียวจึงเป็น
การเดินทาง ตามเง่ือนไขสากล 3 ประการคือ 
4.1) เป็นการเดินทางชั่วคราว 
4.2) เป็นการเดินทางโดยสมัครใจ 
4.3) ไม่เป็นการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ 
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 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) อธิบายว่าการ
ท่องเที่ยว เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งเป็นการเดินทาง
เพื่อพักผ่อน ประกอบกิจกรรมตามความสนใจ หรือเพื่อประกอบ
ธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของการทางานแต่ไม่ได้เป็นการเดินทางเพื่อ
ไปทำงานหรือประกอบอาชีพเป็นหลัก 
 นิศา ชัชกุล (2550) กล่าวว่า การท่องเท่ียว (Tourism) 
เป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ซึ่งนับตั้งแต่
จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางจะต้องประกอบด้วยปัจจัยสามประการ 
คือ การเดินทาง การค้างแรม และการกินอาหารนอกบ้าน 
 จากคานิยามต่าง ๆ ดังที่ได้รวบรวมมาในข้างต้นนี้  
สามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยว คือ การเดินทางออกจาก
สภาพแวดล้อมปกติ เช่น บ้าน ท่ีทางาน ไปยังสถานที่ต่างๆ เป็น
การชั่วคราวทั้งภายในและระหว่างประเทศ ด้วยความสมัครใจ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา ธุรกิจ 
ประชุมสัมมนา หรืออื่นใด แต่ต้องไม่เป็นการได้มาซึ่งรายได้จาก
สถานที่ที่ไปถึงนั้นๆ 
3.2 วงจรการพัฒนาระบบ 
 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle : SDLC) มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) ก ารกำหนดความต้ อ งการของระบบ  (Requirement 
Definition) 
     ทำความเข้าใจปัญหา  ศึกษาความเป็นไปได้ และรวบรวม
ความต้องการและสรุปข้อกำหนดต่างๆ ให้ชัดเจน             
2) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
    วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เพื่อนำมาพัฒนาแนวคิดสำหรับ
ระบบใหม่ควรมีอะไรบ้างที่ระบบใหม่ต้องดำเนินการ 
3) การออกแบบ (Design) 
    การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์และระบบ
เครือข่าย การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจอนำเข้า
ข้อมูล การออกแบบรูปแบบข้อมูลที่นำเข้าและรูปแบบการรับ
ข้อมูล การออกแบบผังระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูล การ
สร้างต้นแบบและการออกแบบโปรแกรม กระบวนการทำงาน 
4) การพัฒนา (Development) 
    นำเอาระบบที่ได้ออกแบบไว้จากขั้นตอนออกแบบมาทบทวน
เพื่อกำหนดการจัดทำซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การ
เขียนโปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม 

5) การทดสอบ (System Testing) 
    เป็นการทดสอบระบบก่อนที่จะนำระบบไปใช้งานจริง  
ตรวจสอบการทำงานของระบบงานมีข้อข้อผิดพลาดหรือไม่ และ
ระบบทำงานตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 
6) การติดตั้งระบบ (System Implement) 
    เป็นการเปลี่ยนการทำงานจากระบบงานเดิมไปเป็นระบบงาน
ใหม่  วิธีการติดตั้งแบ่งเป็น 4 วิธี คือ การติดตั้งแบบทันทีทันใด 
การติดตั้งแบบขนาน การติดตั้งแบบนำร่อง และการติดตั้งแบบ
ทยอยติดตั้งเป็นระยะ 
7) การบำรุงรักษา (Maintenance) 
    เป็นการแก้ปัญหาเมื่อระบบมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
จากการทำงานของระบบงาน รวมทั้งความต้องการใหม่ๆ ของ
ผู้ใช้  
3.3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1) แอปพลิเคชัน Tourism Thailand 
แอปพลิ เคชัน  Tourism Thailand โดยการท่ องเที่ ยวแห่ ง
ประเทศไทย ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศ
ไทย อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง 
กิจกรรมและงานประเพณี  โปรโมชั่นท่องเที่ยว ข้อมูลน่ารู้
เกี่ยวกับประเทศไทย เมนู อาหารไทย ฯลฯ เป็นต้น ค้นหา 
บริการแจ้งข่าวสารNotification แผนที่นําทางGPS Checkin 
และสามารถบันทึกรายการโปรด หรือ แชร์รายการต่างๆผ่าน
อีเมล์และโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
 2) แอปพลิเคชัน Green Tourism 
แอปพลิเคชัน Green Tourism เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดย 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)การท่องเที่ยวพร้อม
อนุรักษ์ไปพร้อมๆกันเพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมขณะท่องเท่ียว 
 
  4.วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 ผู้ศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันบริจาคโลหิต  
โดยใช้กระบวนการ ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 
development Life Cycle : SDLC) 
4.1 กำหนดความต้องการของระบบ 
     ค้นหาแอปพลิเคชันที่จะทำการพัฒนา จากนั้นได้ไปสอบถาม
กับเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
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เคราะห์  และประชาชนคนทั่วไปที่สนใจบริจาคโลหิต เพื่ อ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
4.2 วิเคราะห์ระบบ 
      1) ศึกษาภาษา และโปรแกรม ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเค
ชัน 
      2) ศึกษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน  
      3) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริจาคโลหิตจากเว็บไซต์
ศูนย์สภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ 
4.3 ออกแบบระบบ 
     ออกแบบโครงสร้างการทำงานของแอปพลิเคชัน ออกแบบ
ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (User Interface) และออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธี  Entity Relationship Model 
4.4 พัฒนาระบบ 
     พัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์บริจาคโลหิต แอปพลิเคชัน
พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Ionic Framework ร่วมกับภาษาHtml, 
PHP และTypeScript 
4.5 ทดสอบระบบ 
     หลังจากพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ทำการทดสอบ ดังนี้ 
ส่วนของแอปพลิเคชันแชร์ไฟล์ให้เพื่อนใน Facebook แล้วแจ้ง
ข้อผิดพลาดกลับมา ส่วนของเว็บไซต์ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเก่ียวกับ
การรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทำ
การทดสอบ นำข้อเสนอแนะมาทำการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4.6 ติดตั้งระบบ 
     นำแอปพลิเคชันและเว็บไซต์บริจาคโลหิตเปิดใช้งาน เพื่อให้
ผู้ใช้ได้เข้าใช้งานอย่างสะดวกและได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริจาคโลหิตได้รวดเร็ว 

 
5.ผลการดำเนินงานวิจัย 

ผลการดำเนินงานวิจัยแอปพลิเคชันจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมี
ดังนี้  
5.1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

ภาพที่ 1  Context Diagram 

 
ภาพที่ 2 Data Flow Diagram Level 1 

 
5.2 การออกแบบฐานข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูล  
จากแผนภาพ Data Flow Diagram Level 1 เมื่อทำการนอร์
มัลไลเซชัน จะได้ตารางทั้งสิ้น 14 ตารางดังนี้  
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 1) ข้อมูลผู้ใช้ (รหัสผู้ใช้, ชื่อสกุล, เพศ, ที่อยู่, ตำบล, 
อำเภอ, จังหวัด, เบอร์โทรศัพท์, รูปภาพ, อีเมลล์, รหัสผ่าน, 
สถานะการเป็นสมาชิก) 
 2) ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว (รหัสสถานที่ท่องเท่ียว, ชื่อ
สถานที่ท่องเที่ยว, ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว, เบอร์โทรศัพท์, 
ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, ละติจูด, ลองติจูด, รหัสผู้ใช้) 
 3) ข้อมูลประเภทการท่องเที่ยว (รหัสประเภทการ
ท่องเท่ียว, ชื่อประเภทการท่องเที่ยว) 
 4) ข้อมูลข่าวสาร (รหัสข่าวสาร, หัวข้อข่าว, 
รายละเอียด, วันเวลาที่แจ้งข่าว, รหัสผู้ใช้) 
 5) ข้อมูล โปรโมช่ัน (รหัสโปรโมช่ันวันแรกของ
โปรโมช่ัน, วันสุดท้ายของโปรโมช่ัน, เปอร์เซ็นที่ลดราคา, รหัส
โปรแกรมท่องเที่ยว) 
 6) ตำบล (รหัสตำบล, ชื่อตำบล) 
 7) อำเภอ (รหัสอำเภอ, ชื่ออำเภอ) 
 8) จังหวัด (รหัสจังหวัด, ชื่อจังหวัด) 
 9) ข้อมูลโปรแกรมท่องเที่ยว (รหัสโปรแกรมท่องเที่ยว, 
ชื่อโปรแกรมท่องเที่ยว, ที่อยู่, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, เบอร์
โทรศัพท์, จำนวนคน, ราคา, รายละเอียด, รหัสประเภทการ
ท่องเท่ียวประเภทการท่องเที่ยว, รหัสสถานที่ท่องเที่ยว, รหัส
ผู้ใช้) 
 10) ข้อมูลการจอง (รหัสการจอง, เวลาการจอง, 
จำนวนคน, ชื่อผู้ติดต่อ, เบอร์โทรที่ติดต่อได้, จำนวนเด็ก, ราคา
รวม, สถานะการชำระเงิน, รหัส โปรโมช่ัน, รหัสโปรแกรม
ท่องเท่ียว, รหัสผู้ใช้) 
 11) ข้อมูลถูกใจ (รหัสถูกใจ, สถานะถูกใจ, รหัส
โปรแกรมท่องเที่ยว, รหัสผู้ใช้) 
 12) ข้อมูลแสดงความคิดเห็น (รหัสความคิดเห็น, 
ความคิดเห็น, เวลา, รหัสโปรแกรมท่องเท่ียว, รหัสผู้ใช้) 
 13) ข้อมูลคะแนน (รหัสความคะแนน, คะแนน, รหัส
โปรแกรมท่องเที่ยว, รหัสผู้ใช้) 
 14) ข้อมูลชำระเงิน (รหัสการชำระ, ชื่อผู้โอน, วันที่ทำ
การโอน, จำนวนเงินที่โอน, รหัสการจอง, รหัสผู้ใช้) 
5.3 ความสามารถของระบบ 
     1) ส่วนของแอปพลิเคชัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 หน้าหลักแอปพลิเคชันจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จากภาพที่ 3 เมื่อสมาชิกทำการ จะพบกับหน้าจอสถานที่ให้เลือก
สถานที่ตามความนิยม และค้นหาสถานที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 หน้าแสดงรายเอียดของโปรแกรมท่องเที่ยว 
จากภาพที่ 4 แสดงรายเอียดของโปรแกรมท่องเที่ยว สามารถ
จองโปรแกรมท่องเท่ียว และเลือกดูข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียวได้ 
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ภาพที่ 5 หน้าแสดงรายเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว 

จากภาพที่ 5 แสดงรายเอียดของสถานที่ท่องเท่ียว และสามารถดู
ที่อยู่ของสถานที่ได้จาก Google map 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 หน้าจองโปรแกรมท่องเที่ยว 
จากภาพที่ 6 หน้าจองโปรแกรมท่องเที่ยว สามารถจองโดยการ
เลือกวัน จำวนวคน มีเด็กกี่คน ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 หน้าแสดงข่าวสาร 
จากภาพที่ 7 หน้าแสดงข่าวสาร ข้อชุมชน หรือกิจกรรมของ
ชุมชน 
 
 2) ส่วนของเว็บไซต์  
1)  Admin 
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ภาพที ่8 หน้าจัดการข้อมูลของAdmin 
จากภาพที่ 8 หน้าจัดการข้อมูลของผู้แลของชุมชน สามารถเพิ่ม 
ลบ แก้ไข 

ภาพที ่9 หน้าจัดการข้อมูลผู้ดูแลชุมชน 
 

จากภาพที่ 9 หน้าจัดการข้อมูลของผู้แลของชุมชน สามารถ
จัดการข้อมูลต่างๆ ในระบบได้ เช่น 1) จัดข้อมูลสถานที่
ท่องเท่ียว 2) จัดการโปรเเกรมการท่องเที่ยว 3) จัดการโปรโมช่ัน 
4) จัดการข่าวสาร 5) จัดการยืนยันการโอน 6) จัดการขอ้มูลรูป
เเบบการท่องเที่ยว 7) แชทและ 8)จัดทำข้อมูลรายงาน 
 

 6 ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการประเมินแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 
คน ได้ผลดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญ 

 
รายการประเมิน x ̅ S.D การแปล

ผล 
1. ความสวยงามและน่าใช้ 3.33 0.58 ปานกลาง 
2. การใช้งานง่าย 3.33 1.15 ปานกลาง 
3. ข้อมูลมีความทันสมัย 3.67 0.58 มาก 
4  .ความรวดเร็วในการ
ประมวลผลของแอปพลิเคชัน 

3.67 0.58 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 0.72 ปานกลาง 
 

จากตารางที่  1 ผลการประเมินแอปพลิเคชันจาก

ผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในปานกลาง (x̅=3.50, S.D.=  0 .72)   
เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ  รายที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือข้อมูลมี

ความทันสมัย และความรวดเร็วในการประมวลผล (x̅=3.67, 

S.D.=0.58) รองลงมาคือความสวยงามและน่าใช้ ( x̅=3.33, 
S.D.=1.15) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดคือความสวยงาม

และน่าใช้ (x̅=3.33, S.D.=  0 .58) 
 

7.สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้คือ แอปพลิเคชันที่พัฒนาสมบูรณ์แล้ว
มีความสามารถ ดังนี้  สามารถค้นหาสถานที่ตาม จังหวัด อำเภอ 
ประเภท ราคา สมามารถจองกปรแกรมท่องเที่ยว  รีวิวโปรแกรม
สถานที่ท่องเที่ยว กดถูและให้คะแนน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
หรือดูที่อยู่ของสถานที่ตามGPS ของGoogle maps สามารถดู
ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมของชุมชน   
 

8.ข้อเสนอแนะ 
จากการที่ได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตามที่ได้พัฒนาและได้ทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชัน
แล้วนั้น มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
8.1 ควรปรับการออกแบบให้สวยงาม 
8.2 ควรพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย์และ ioS 
8.3 ควรพัตนาระบบให้สามารถจองที่พักได้ และสามารถจอง
โปรแกรมท่องเที่ยวในแบบหลายวันได้ 
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การใช้เทคโนโลยีโพลีกอตในระบบการขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา 
ระบบการขายผักปลอดสารพิษ 

A Polyglot Persistence Approach for E-Commerce Business 
Model : Case Study Pesticide Residue Free Vegetable Sales 

System  

พงษ์ศักด์ิ เพชรมา1 และ *อรวรรณ เชาวลิต1 

1ศูนย์เชี่ยวชาญปัญญาประดิษฐ์และภาษาธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Emails: petma_p@silpakorn.edu, chaowalit_o@su.ac.th  

บทคัดย่อ 
การท างานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ (Website) ประเภท 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) โดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ศึกษาการใช้แนวคิดโพลีกอต (Polyglot Persistence) ในการ
น าเอา Relational Database และ NoSQL มาใช้งานร่วมกัน
ภายในระบบ ดังน้ันภายในระบบสามารถมีฐานข้อมูลที่ตรงตาม
ความต้องการของการท างานต่างๆได้ และศึกษาการท าเว็บไซต์
พ า ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( E-commerce) แ ล ะ ก า ร ท า  
Responsive Web Design เพ่ือให้เกษตรกรใช้งานง่ายข้ึนช่วย
สร้างช่องทางและรายได้ให้กับเกษตรที่ปลูกพืชผักสวนครัว
สามารถรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย
และขายให้ได้ราคาที่มากข้ึน โดยเว็บไซต์น้ียังเป็นช่องทางให้คน
รุ่นใหม่และคนที่รักสุขภาพสามารถเข้าถึงพืชผักสวนครัวปลอด
สารพิษที่ปลูกโดยเกษตรกรไทยและเว็บไซต์สามารถให้เกษตรกร 
ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์ ซื้อ-ขาย ผลผลิตทางการเกษตรได้ 
รวมถึงยังสามารถให้เกษตรกรได้เข้ามาแลกเปลี่ยนพืชพันธ์ุหรือ
ผลผลิตทางการเกษตร โดยออกแบบให้สามารถใช้งานได้งาน 
เกษตรกรที่เป็นชาวสวนหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในการ
ทดลองใช้ระบบผลการประเมิน (User Interface) มีความพึง
พอใจค่าเฉลี่ย 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 

ค ำส ำคัญ: Pesticide residue free Vegetable, E-commerce, 
Responsive, Relational Database, NoSQL 

ABSTRACT 
This research is for to develop the marketing website 
(E-Commerce) by using Polyglot Persistence which is to 
use Relational Database and NoSQL to use together. So, 
one system can have many collection of data 
(Database) in accordance with the needs of various. By 
the way the purpose of this research  is for to find the 
ways about agricultural  and to make the choices for 
having more profit from selling agricultural products.  
This website is also a way for teenager and healthy 
people to have access to organic vegetables or 
vegetables grown by Thai farmers.  This website allows 
farmers to publicize to buy - sell agricultural products, 
including to enable farmers to exchange plants or 
agricultural products. Farmers who are gardeners or the 
general public can access it in the trial. The evaluation 
system (User Interface ) is satisfied with an average of 
4.56 points out of 5.  

Keywords: Pesticide residue free Vegetable, E-
commerce, Responsive, Relational Database, NoSQL 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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1. บทน า 
จากสถิติคนที่ได้รับสารเคมีและยาฆ่าแมลงจนท าให้เจ็บป่วยในปี 
2562 ที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆ เฉลี่ยสูงสุดมีผู้ป่วย 3,067 
ราย เสียชีวิต 407 ราย รวมค่ารักษา 14.64 ล้านบาท จากจ านวน
คนไทยทั้งหมด [1] 

 สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีจาก
การเร่งเจริญเติบโตในผักส่งผลเสียต่อสุขภาพคนส่วนใหญ่จึง
เลือกที่จะรับประทานผักที่ปลอดสารพิษ 

 แต่ปัจจุบันคนจ านวนมากจึงหันมาปลูกพืชผักสวนครัวไว้
บริโภคเองภายในครัวเรือน  โดยพืชผักสวนครัวจะปลอดสารพิษ
และปลอดภัยต่อสุขภาพ  ในขณะเดียวกันพืชผักสวนครัวที่ปลูก
ไว้ แล้วเหลือจากการบริโภคยังสามารถแบ่งปันให้กับเพ่ือนบ้าน 
จึงอยากขายพืชผักสวนครัวเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน 
แต่ด้วยปริมาณท่ีไม่มากพอจึงส่งผลให้ราคาถูกลง  
จากบทความเป็นมาของปัญหาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น 
ในงานปริญญานิพนธ์น้ีได้เห็นถึง ความส าคัญของการช่วยสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรภายในครัวเรือนที่มีผลผลิตในปริมาณไม่
มาก ให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายข้ึนโดยผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  (E-commerce)  เพ่ือรวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตรในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ส่งขายในปริมาณที่มากข้ึนและสร้าง
รายได้ให้กับเกาตรกร      

 
2. ลักษณะและขอบเขต 

เป็นเว็บไซต์ส าหรับเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษ เ พ่ือ
รับประทานเองในครัวเรีอนที่เหลือสามารถขายเพ่ือสร้างรายได้
ให้กับชุมชนและครัวเรือนได้ โดยสร้างกลุ่มเพ่ือรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรและให้ตัวแทนส่งขาย โดยเว็บไซต์ยังประกอบด้วย 
4 ระบบ คือ  
     1 ระบบรับซื้อ 
     2 ระบบขาย 
     3 ระบบแลกเปลี่ยน  
     4 ระบบรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือขายผลผลิต 
โดยเว็บไซต์ออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายโดยสามารถ
ปรับขนาดตามรูปแบบของหน้าจอ (Responsive Web Design)  

 
3. ทฤษฎีและความรู้ทีเ่ก่ียวข้อง    

3.1 ผักปลอดสารพิษ [2]  
พืชผักที่ปลูกเองตามธรรมชาติ และได้รับการดูแลจาก

เกษตรกรด้วยวิธีการที่ไม่ใช้สารเคมี และสารก าจัดศัตรูพืช รวมถึง
ยาฆ่าแมลงต่างๆ สารป้องกันเชื้อรา และสารเคมีอื่นๆ ที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามผักปลอด
สารพิษก็ไม่ได้รับประกันว่าปลอดสารพิษ 100% เน่ืองจาก
สภาพแวดล้อมของการเพาะปลูกโดยธรรมชาติ อาจจะได้รับ

สารเคมีที่ปลิวมาตามลมจากพ้ืนที่การเกษตรอื่นที่ใช้สารเคมี หรือ
พืชพันธ์ุที่เคยใช้สารเคมีและตกค้างอยู่และซึมเข้าสู้พืชพันธ์ุที่
น ามาปลูกในปัจจุบัน  

            
             ภาพท่ี 1 ภาพตัวอย่างผักปลอดสารพิษ 

3.2 ผัก Organic  

ผักออร์แกนิกจะแตกต่างกับผักปลอดสารพิษโดยที่ ผักออร์แกนิก
จะควบคุมพ้ืนที่ในการเพาะปลูกและไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง 
และสารเคมีกันเชื้อรา มีการดูแลจากทุกด้านทั้งการใส่ปุ๋ยเป็นการ
ใส่ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ การตรวจสอบดินว่าปลอดภัย
จากเชื้อโรค และไม่มสีารเคมีเจือปน ตรวจสอบอย่างแน่ชัดว่าพืช
พันธ์ุไม่มีการตัดต่อพันธ์ุกรรม 
 
3.3 E-commerce [3]  
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) คือการท าธุรกิจแบบ
ออนไลน์โดยที่มีการแสดงหน้าร้านและแสดงสินค้าเพ่ือให้ผู้ซื้อ
และผู้ขายสามารถติดต่อกันได้โดยผ่านเว็บไซต์มีการบ่งบอกราคา
จ านวนสินค้า และแลกเปลี่ยนความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย

 
ภาพท่ี 2 E-commerce [4] 

 
3.4 Responsive Web Design [5]  
 (Responsive Web Design) คือการออกแบบหน้าจอ
เว็บไซต์ให้รองรับกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ มือ
ถือ และ แทปเล็ต เป็นการปรับให้สะดวกต่อการใช้งานและยัง
สามารถลดขนาดของหน้าจอที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของผู้ใช้ ใน
การกรอกข้อมูล  การคลิ๊ ก  และการ เลื อกรายการต่างๆ 
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ส่วนประกอบหลักๆของการท า Responsive Web Design 
ประกอบด้วย Fluid Grid ,Flexible images and media และ 
CSS3 Media Queries  

 
ภาพท่ี 3 Responsive Web Design [6] 

 
3.5  Polyglot persistence [7] 
(Polyglot persistence) คือแนวคิดของการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บข้อมูลโดยอาศัยการรู้จักหลายภาษาที่ ต่างกันเพ่ือแบ่ง
ความต้องการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ การเขียนโปรแกรมใน
รูปแบบ Polyglot เป็นค าประกาศเกียรติคุณจาก Neal Ford ใน
ปี 2549 เป็นการแสดงออกถึงความคิดที่ว่าระบบควรเขียนด้วย
ภาษาโปรแกรมที่แตกต่างกันเพ่ือใช้ประโยชน์จากความจริงที่ ว่า
ภาษาต่าง ๆ เหมาะส าหรับการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ระบบที่
ซับซ้อนรวมปัญหาหลายประเภทดัง น้ันการเลือกภาษาที่
เหมาะสมส าหรับแต่ละงานอาจมีประสิทธิผลมากกว่าการ
พยายามแก้ปัญหาทุกด้านโดยใช้ภาษาเดียว แนวคิดเดียวน้ี
สามารถน า ไปใช้ กับฐานข้อมู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์   (Relational 
Database) และ NoSQL ได้เพ่ือแบ่งการท างานให้มีความชัดเจน
ตัวระบบมีความรวดเร็วย่ิงข้ึน 
 
3.5.1 ฐานข้อมูลประเภทเชิงสัมพันธ์ Relational Database 
[8] 
          Relational Database คือ ระบบฐานข้อมูลแบบเชิง
สั ม พัน ธ์   เป็ นก าร เก็บ ข้อมู ล ในรูปแบบตารา ง  (Table) 
ประกอบด้วยแบบแถว (Row) และในแต่ละแถวจะมีคอลัมน์ 
(Column) ในการเก็บข้อมูล ส่วน attribute เป็นเหมือนขอบเขต
ของข้อมูล 

ภาพท่ี 4 ฐานข้อมูลประเภท RDB [9]  
 
3.5.2 ฐานข้อมูลประเภท NoSQL [10] 

             NoSQL คือ เทคโนโลยีฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมา
ส าหรับงานเฉพาะทางบางอย่างที่ SQL ยังไม่สามารถตอบโจทย์
ได้ดีเพียงพอ เมื่อพูดถึง NoSQL จะได้ยินชื่อเว็บไซด์ที่ใหญ่ๆ ติด
พ่วงมา ด้วย เช่น  Facebook ,Twitter, Four Square , Digg 
และอื่นๆ  ท าให้เรารับรู้ว่า NoSQL เป็นระบบฐานข้อมูลส าหรับ
งานที่ต้องรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ๆ รองรับการขยายระบบได้ง่าย 
เป็นต้น  

 
ภาพท่ี 5 ฐานข้อมูลประเภท NoSQL  

 
 

4. องค์ประกอบของระบบ 
ระบบงานของการท าวิจัยแสดงได้ดังในภาพที่ 6 

 
ภาพท่ี 6 องค์ประกอบของระบบ 
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การออกแบบระบบแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 
4.1 ส่วนของหน้าฟังก์ชันระบบ 
การท างานของระบบจะแบ่งออกเป็นการ ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน 
และ การรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยจะให้ผู้ใช้ได้เลือกการใช้งาน
ฟังก์ชันที่ต้องการ และสามารถเช็คความต้องการของตลาดว่า
พืชผักชนิดใดเป็นที่ต้องการ  
4.2 ส่วนของ User Interface 
สมัครสมาชิกในหน้า register เพ่ือเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ (kaset 
group) เมื่อผู้ใช้สมัครสมาชิกแล้วสามรถเข้าสู่ระบบแล้วใช้งาน
ฟังก์ชันต่างๆได้ โดยเว็บไซต์จะปรับขนาดตามรูปแบบของ
หน้าจอ (Responsive Web Design) เพ่ือให้สามารถรองรับ
ขนาดของทุกหน้าจอเช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต  
4.3 ส่วนของ Relational Database และ NoSQL 
ส่วนน้ีจะท าการเก็บข้อมูลทั้งหมดแยกกันเป็น 2 ส่วน โดยที ่
 - Relational Database จะใช้  (MySQL) เก็บ ในส่ วนของ
ข้อมูลที่ user กรอกเข้ามาในตัวเว็บ  
 - NoSQL จะใช้ (MongoDB) แบ่งการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ค้นหาการคอมเมนต์ และการต้ังกระทู้ ซื้อ-ขาย และแลกเปลี่ยน 
เพ่ือให้มีความรวดเร็วย่ิงข้ึน 

 
ภาพท่ี 7 การแบ่ง Database ในการใช้งาน  

 
5. ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ (Kaset group) 
งานวิจัยน้ีได้พัฒนาด้วยภาษา PHP และ HTML รวมถึงการใช้ 
CSS ต่างๆที่ท าให้เกิดเป็นเว็บ Responsive ทางด้านพาณิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์  (E-commerce)  โดยการท างานเด่นๆของ
เว็บไซต์น้ีคือ จะใช้ ฐานข้อมูล 2 ชนิด คือ Relational Database 
และ NoSQL เพ่ือให้เกษตรกรได้มารวมกลุ่มกันภายในเว็บเพ่ือ
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรน าขายเพ่ือสร้างรายได้ในชุมชน
และสังคมครัวเรือน โดยจะมีฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจ คือ การ ซื้อ-
ขาย แลกเปลี่ยน เกษตรกรสามารถประกาศขายได้ด้วยตัวเอง 

ประกาศรับซื้อได้ และสามารถประกาศหาแลกเปลี่ยน ผลผลิต
หรือ พืชพันธ์ุที่ต้องการ 
 
5.1 หน้าจอ Login 
ประกอบไปด้วยแถบเมนูหลักด้านบน และภาพโลโก้หลักของเว็บ
แสดงชื่อเว็บ (Kaset Group)  
 

 
ภาพท่ี 8 ตัวอย่างหน้าจอ Login 

 

 
ภาพท่ี 9 ตัวอย่างหน้าจอ Login (Responsive) 

 
5.2 หน้าจอการขาย 
ประกอบไปด้วยแถบเมนูหลักด้านบน รายการแนะน าเว็บไซต์ 

 
ภาพท่ี 10 ตัวอย่างหน้าจอหลัก 
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ภาพท่ี 11 ตัวอย่างหน้าจอหลัก (Responsive) 

 

 
ภาพท่ี 12 ตัวอย่างหน้าจอหลัก (Responsive) 

 
 

5.3 หน้าจอแสดงสินค้าและรายละเอียดเกษตรกร 
เมื่อกดดูสินค้าจะมีรายละเอียดของเกษตรกรเพ่ือแสดงให้ Userดู   

 
ภาพท่ี 13 ตัวอย่างหน้าจอแสดงสินค้าและรายละเอียดเกษตรกร 

 

 
ภาพท่ี 14 ตัวอย่างหน้าจอแสดงสินค้า (Responsive) 

 
5.4 หน้าจอกลุ่มติดต่อระหว่างเกษตรกร 
ประกอบไปด้วยแถบเมนูหลักด้านบน รายการผักที่เกษตรกร
ประกาศขายโดยบอกราคา และแหล่งที่มาจากใคร หรือ สวนไหน 
 

 
ภาพท่ี 15 ตัวอย่างหน้าจอกลุ่มติดต่อระหว่างเกษตรกร 

 
จากการออกแบบและพัฒนาระบบการสร้างเว็บไซต์เพ่ือ
การเกษตร ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)  
ซึ่งเว็บไซต์ที่สร้างได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานซื้อผักจากเว็บ 
2 คน และ เกษตรกร 8 คน จากทั้งหมด 10 คน การประเมินผล
การส ารวจรัง้น้ี สรุปจากตารางที่ 1 ได้ดังน้ี (จากค่าเฉลี่ยเต็ม 5) 
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ตารางที่ 1 ประเมินการความพึงพอใจ 

ด้านความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

X 5.0. ระดับคุณภาพ 

เว็บไซต์มีความ 

สวยงาม 
4.7 0.41 มากท่ีสุด 

เว็บไซต์ใซ้งาน 

ง่าย 
4.8 0.31 มากท่ีสุด 

เน้ึอหาที่ได้รับเป็น 

ประโยชน์ต่อท่าน 

4.9 0.32 มากท่ีสุด 

เน้ือหามีความ 

น่าสนใจ 

4.9 0.32 มากท่ีสุด 

เน้ือหาครบถ้วนตาม 

ความต้องการของ 

ท่าน 

4.6 0.7 มากท่ีสุด 

การใช้ภาษาถูกต้อง 

เหมาะสม 

4.8 0.42 มากท่ีสุด 

ขนาดรูปภาพ และ 

ตัวอักษรมีความ 

เหมาะสม 

4.6 0.52 มากท่ีสุด 

 
จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

6. สรุปผล 
เ ว็บ ไซ ต์ เกษตรทางพาณิช ย์อิ เล็ กทรอนิกส์  พัฒนา ข้ึนมี
องค์ประกอบครบถ้วนตามความต้องการของ user และ 
เกษตรกร ซึ่งได้ประยุกต์การออกแบบฐานข้อมูลแบบ (Polyglot 
Persistence) เพ่ือท าให้ระบบมีความทนทานและรวดเร็ว โดย
แบ่งหน้าท่ีการท างานของ (Relational Database) และ NoSQL 
อย่างชัดเจนโดยได้ทดลองทางด้านการใช้งาน UX/UI ในการใช้
งานระบบผลออกมาดีมาก 
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ระบบความจริงเสมือนของสถานที่ทอ่งเที่ยวกรงุเทพมหานคร 
Virtual Reality System of Tourist Attractions, Bangkok 
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บทคัดย่อ 

การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีความจริงเสมือนของสถานที ่ท่องเที ่ยว
ภายในกรุงเทพมหานคร โดยวิจ ัยนี ้จ ัดทำขึ ้นเพื ่อเป็น
กรณีศึกษาในรายวิชาปัญหาพิเศษโดยใช้เทคโนโลยี AR ใน
ปัจจุบันมีการสร้างเครื่องมือสำหรับผลิตสื่อ AR ให้ง่ายต่อ
การพัฒนาและการนำเสนอ และเข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้น จึงได้มี
การนำเทคโนโลยี AR มาสร้างสื่อในหลากหลายวงการ  
       ในส่วนของการทำแอพพลิเคชั่นคือ โปรแกรม Unity, 
ใช้ความเป็นจริงเสริมด้วยตัวแพลตฟอร์ม Vuforia, สร้าง
ภาพจำลองสามมิติด้วยโปรแกรม Autodesk Maya และ
ภาษาที ่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคือภาษา C# แล้วยังได้
จัดทำแผ่นพับ Guide Map ให้ใช้ควบคู่กัน โดยแนบไฟล์
แผ่นพับและตัวแอพพลิเคชั่นให้ดาวน์โหลด เพื่อความสะดวก
สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน 
 

ABSTRACT 
The construction of a computer project aims to 
develop a virtual reality technology system of 
tourist attractions in Bangkok. This research has 
been prepared as a case study in special issue 
courses using AR technology. Currently, tools for 
producing AR media are made to be easy to 
develop and present and access media more easily 

Therefore has adopted AR technology to create 
media in many circles.  
       As for the application development, Unity, 
Augmented Reality with the Vuforia platform, 3 D 
modeling using Autodesk Maya, and the 
programming language is C #. Guide Map brochure 
to be used together. By attaching a file, brochure 
and application for download for the utmost 
convenience for users. 
 

1.บทนำ 
 เทคโนโลยี เสม ื อนจร ิ ง  (Augmented Reality)  เป็น
เทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่ง ความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน 
โดยผ่านทางอ ุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ Smartphone หรือ 
Tablet แว่นตาพิเศษ ในการสแกน Portal Media ไม่ว่าจะ 
เป็น สมุด หนังสือ รูปภาพ เพื่อให้สื่อนั้น ๆ สามารถโต้ตอบ
กับผู้ใช้ได้ โดยผู้ใช้จะเห็นภาพซึ่งเป็น Object ทั้งในรูปแบบ
ที่เป็น 3D 2D หรือ Video มาซ้อนทับเข้ากับฉากหลังของ
สื่อนั้น ๆ ผ่านจอของ คอมพิวเตอร์ Smartphone Tablet 
หรือแว่นตาพิเศษ โดยมีการแสดงผลที ่แสดงวัตถุมีการ
เคลื่อนไหว  
 

2.วัตถุประสงค ์
โครงการพัฒนาระบบ AR แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายใน
กรุงเทพ มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ดังนี้ 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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1. เพื ่อออกแบบและพัฒนาระบบความจริงเสมือนของ
สถานที่ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาความคิดในการเขียนโปรแกรม และ
เป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ 
 

3.เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
1.ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 7 ขึ้นไป 
2.โปรแกรม Unity ใช้สำหรับสร้างแอพพลิเคชั่น 
3.ส่วนเสริมของ Unity : Vuforia ใช้ทำความเป็นจริงเสริม 
4. โปรแกรม Autodesk Maya  ใช้ในการสร้างโมเดล 3 มิติ 
5. ภาษา C# ใช้สำหรับเขียนคำสั่งต่าง ๆ ในแอพพลิเคชั่น 
 

4.กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบ 
เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ศึกษาหลักการการ
ทำงานของระบบเสมือนจริง จนถึงการวางแผนเกี ่ยวกับ
ระยะเวลาในการทำงาน กำหนดปัญหาและความต้องการ
รูปแบบให้เข้ากับผู้ใช้และสะดวกต่อผู้ใช้มากท่ีสุด  
แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริง ค ือการพัฒนา
เทคโนโลยีที ่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความ
เสมือนจริง เข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ต่างๆ ตามขั้นตอนการทำงาน ดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 1 แผนภาพ Use Case Diagram ของระบบ 
 

5.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเรียงลำดับดังนี้ 
5 .1 เทคโนโลย ี เสม ือนจร ิง  AugmentReality   เป็น
เทคโนโลยีใหม่ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง เข้ากับโลก

เสมือนโดยผ่าน อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ทำให้สามารถมองเห็นภาพที่มีลักษณะเป็น 
วัตถุ แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยู่เหนือ
พื้นผิวจริงมีการแสดงผลที่วัตถุมีการเคลื่อนไหว โดยสามารถ
นำรูปแบบใหม่ของการนำเสนอสินค้าลอยออกมานอก 
จอคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการนำเสนอรูปแบบใหม่ในโลกสังคม
ออนไลน์หรือการตลาดออนไลน์อีกทางหนึ่ง[1]. 
5.2 Unity  คือ GameEngine ช่วยสร้างเกม 3 ม ิต ิและ
ปัจจุบันก็สามารถเกมส์ 2 มิติได้ด้วยซึ่งสามารถทำงานได้ 
บน 2 แพลตฟอร์ม คือ Windows และ OSX และสามารถ 
Export งานเพื ่อนำไปใช้งานได้ หลายแพลตฟอร์ม โดย
วิธีการทำงานของ Unity จะแปลงตัว Unity โปรเจคซึ่ง เป็น 
C# หรือ JavaScript ให้กลายเป็น Native ของ Platform 
นั้นๆ โดยใช้คาสั่งผ่าน Unity Api ทำให้ ผู้ใช้งานสามารถ
พัฒนางานที่มีความหลากหลาย และ สามารถลดต้นทุนใน
การทำงานได้มากขึ้น [2]. 
5.3 Vuforia  เป็น SDK สำหรับการพัฒนาแอพ AR ซึ่งรวม
ทุกอย่างไว้ใน SDK เดียว สามารถตรวจจับวัตถุประเภทที่
ต ่ างก ันออกไปได ้  เช ่นร ูปภาพ ว ัตถ ุ  หร ือต ัวอ ักษร
ภาษาอังกฤษ ทั้งแบบ 2 และ 3 มิติ รองรับการทำ Virtual 
Buttons, การสร้างแผนที่ 3 มิติ ด้วย Smart Terrain ใน
การสร้างARแอพพลิเคชั่น Vuforia ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญใน
การสร้างแอพพลิเคชั ่นนั ้น ซึ ่งต ้องการฐานข้อมูลหรือ
Database ในการจัดเก็บ Target หรือมาร์คเกอร์ซึ ่งเป็น
ข้อมูลที่สำคัญใน การใช้แอพพลิเคช่ัน [3]. 
5.4 Autodesk Maya  เป็น โปรแกรมทำแอนิเมชั่น 3 มิติ 
ที่หนังแอนิเมชั่น ต่างๆ นิยมใช้สร้างกันนิยมนำไปใช้สร้าง
การ์ตูน Animation 3 มิติ โดยโปรแกรม AutodeskMaya 
ใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลสมจริง โดดเด่นกว่าโปรแกรม
ทำแอนิเมชั่น 3 มิติในตลาดซอฟต์แวร์ตอนนี้โดยโปรแกรม
ทำแอนิเมชั ่นเป็นโปรแกรมรูปแบบ Open Architecture 
คือ งานทั้งหมดที่คุณได้สร้างสรรค์นั้นสามารถแปลงเป็น 
Script ต ่างๆ ได ้  รวมถ ึงย ังม ี  API ที ่รองร ับท ั ้ง  Maya 
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Embedded Language (MEL), Python และภาษาอ ื ่นๆ 
อีกด้วย [4]. 
5.5 C#  เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงที ่ใ ช้
สำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเป็นภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที ่เหมาะสำหรับ ผู ้ที ่เริ ่มต้นสนใจที่จะเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาษา C# ถูกพัฒนา
มาจากภาษา C++ และมีโครงสร้างแบบเชิงว ัตถุโดยใช้ 
Visual Studio เป ็นเคร ื ่องม ือสำหร ับพ ัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่ง Visual Studio เป็นเครื่องมือที่คอยอำนวย
ความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้
ผู้เขียนโปรแกรมสามารถพัฒนาได้ง่าย [5]. 

 
6.หน้าตาของระบบ 

1. หน้าเข้าสู่ระบบ 

ภาพที่ 2 Scene Start 

2. หน้าหลักของระบบ 

ภาพที่ 3 Scene Main 

3. หน้า Mark ของงระบบ 

ภาพที่ 4 Scene Mark 

4. หน้า Detail ของระบบ 

ภาพที่ 5 Scene Detail 
 

5. หน้า Map ของระบบ 

 
ภาพที่ 6 Scene Map 

6. หน้าเลือกเส้นทางและเวลา 

 
ภาพที่ 7 Scene Waytime 
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7. หน้าแสดงรายละเอียดเส้นทางและเวลา 

 
ภาพที่ 8 Scene Detail Waytime 

 

7.การพัฒนาระบบ 
     การดำเนินงานของการพัฒนาแอพพลิเคชั ่นแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็นส่วนสำคัญ 
คือ ส่วนของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น 
1. ผู้ใช้สามารถดูรูปรายละเอียดและแบบจำลองของแต่ละ
สถานที่ได้ 
2. ผู้ใช้สามารถเลือกสถานที่ที ่ต้องการจะไปหรือข้อมูลที่
ต้องการทราบได้ 
3. ผู้ใช้สามารถดูระยะห่างระหว่างสถานที่กับผู้ใช้ได้ 
 

8.ผลการวิจัยและข้อสรุป 
ตาราง 1 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเม ินความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1.ด้านการใช้คำสั่งในส่วนของ
แอพพลิเคช่ันมีความสะดวก 

4.36 มาก 

2.ด ้านความง ่ายต ่อการใช้
โปรแกรม 

4.52 มากท่ีสุด 

3.ด้านการออกแบบ 3.44 ปานกลาง 

4.ด้านการตรงความต้องการ
ของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น 

4.12 มาก 

5.ประโยชน์ของระบบต่อการ
ไปใช้งาน 

4.32 มาก 

รวม 4.15 มาก 
 
     ผู้จัดทำได้หาค่าทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อย
ละ ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ มี
รายละเอียด ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
     ผลการวิจัยและประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบ มีดังนี้ 
     ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง 25 คน สรุปค่าเฉลี่ย
ด้านการใช้คำสั่งในส่วนของแอพพลิเคชั่นมีความสะดวกมี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.36 อยู่ในระดับมาก ซึ่งระดับความพึงพอใจที่มี
ต่อการใช้งาน ด้านความง่ายต่อการใช้โปรแกรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 อยู ่ในระดับมากที่สุด ด้านการออกแบบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
อยู่ในระดับมาก และด้านประโยชน์ของระบบต่อการนำไปใช้
งานของระบบความจริงเสมือนของสถานที่ท่องเท่ียวกรุงเทพ 
อยู ่ในระดับ 4.32 ถือว่าอยู ่ในระดับมาก ดังนั ้นผลรวม
ค่าเฉลี่ยของการประเมิน มีค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาต้นแบบเพ่ือการสนับสนุน
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือ
ช่วยให้ผู้ใช้งาน(ผู้ปกครอง และ นักเรียน) มีความสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูลและที่ต้ังของโรงเรียนโดยรอบในจังหวัดพิษณุโลก 
โดยศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน ได้แก่ 
ประเภทการสอน ประเภทโรงเรียน ระดับชั้น ค่าเทอม และ
สถานที่ต้ัง ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (AHP) ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนได้ตรง
ตามความต้องการมากข้ึน ในการพัฒนาต้นแบบฯได้เก็บข้อมูล
โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 13 
โรงเรียน และด าเนินการพัฒนาตัวแบบข้ึนโดยใช้ภาษา PHP 
ร่วมกับฐานข้อมูล PostgreSQL และแสดงผลโดยในรูปแบบของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางอินเทอร์เน็ต  
 

ค ำส ำคัญ: โรงเรียน,ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร,์ การวิเคราะห์
เชิงล าดับชั้น 

ABSTRACT 
The research related to the study of the decision 
support prototype for selecting the school with 
geographic information system. This prototype was 
offered the convenience in seeking and searching the 
school’s information for users (parents and students).  
The data collection came from teaching types, school 
types, grade levels, tuition fees and location. These 
factors contributed to the decision making (AHP) of 
users according to the demands. In the development, 
the 13 secondary schools, around Muang District, 
Phitsanulok Province, were chosen as the sample 
group. The development phase also used PHP with 
PostgreSQL and display by Online GIS 
 

Keywords: School, Geographic Information, AHP 
 

1. บทน า 
ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง 
การศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
เป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของคนไทยทุกคนที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนา
คนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามในทุกด้าน เพ่ือเป็น
ต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะใน
การประกอบสัมมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างเป็นสุข [1] ทุกวันน้ีสังคมไทยมีประชาการโลกที่มากข้ึนรวม
ไปถึงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
เร็วมากเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจึงท าให้มีอาชีพเกิด
ใหม่มากมายและต้องใช้ทักษะใหม่ๆในการประกอบอาชีพ ดังน้ัน
การวางแผนในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้ผู้เข้าศึกษาถือมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งจากผลงสรุปวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการเลือกสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และ
การแจกแจงความถ่ี ได้มีการสรุปปัจจัยในแต่ละด้านดังน้ี ด้าน
สถานที่ ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้าน
บริการ ด้านรายได้ และด้านระดับการศึกษา [2] จากปัจจัย
ดังกล่าวถ้ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีข้อมูลเพียงพอ จะช่วย
ลดปัญหาของการตัดสินใจที่ผิดพลาด เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายโดย
ไม่จ าเป็นของผู้ปกครอง หรือผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาได้  
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 
System) ถูกพัฒนาข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1970 เพ่ือช่วยผู้บริหารใน
การตัดสินใจปัญหาในรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน หรือ กึ่ง
โครงสร้าง จากระบบสารสนเทศเดิมที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งถูกใช้ในลักษณะของระบบการประมวลผลรายการ
(Transaction Processing System) ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดแรงงาน ช่วยลดต้นทุน และยังช่วย
ในเรื่องการวิเคราะห์การสร้างตัวแบบ (Model) เพ่ืออธิบาย

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ปัญหาและตัดสินใจในการด าเนินการปัญหาต่าง ๆ นอกจากน้ี
การพัฒนาระบบการตัดสินใจในปัจจุบันได้น าระบบ GIS 
(Geographic Information System) เข้ามาร่วมในการแสดง
ข้อมูลผ่านรูปแบบของแผนที่ โดยการแสดงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่มี
ความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ แล้วแปลงผลข้อมูล
ออกมาให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น ภาพแผนที่ 
ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ตัวเลข ตัวอักษร ระยะทาง [3] เพ่ือแสดง
ภาพให้ผู้ใช้งานได้เห็นเส้นทางการเดินทางที่ผู้ใช้ต้องการ และมี
ทางเลือกเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ตัดสินใจจากความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการเดินทาง 
 งานวิจัยน้ีจึงต้องการศึกษาและพัฒนาต้นแบบเพ่ือการ
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกโรงเรียนด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เ พ่ือช่วยให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ
ผู้ปกครองและผู้เข้าศึกษาในการเลือกสถานศึกษาได้ตรงตาม
ความต้องการ โดยพัฒนาต้นแบบฯในรูปแบบเว็บบราวเซอร์ 
(Web Browser) 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
2.1 กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
กระบวนการ วิ เ คราะห์หาล า ดับความส าคัญ  (Analytic 
hierarchy process: AHP) เป็นกระบวนการจัดล าดับการให้
คะแนนความส าคัญของผู้ให้คะแนน โดยการใช้เทคนิคการ
ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ จากหลักการวิเคราะห์เทคนิคที่
ผู้จัดท าโครงงานน้ีเลือกน ามาใช้คือ เทคนิคการตัดสินใจแบบ
หลายหลักเกณฑ์แบบ AHP โดยมีหลักการที่ส าคัญ 6 ส่วน คือ  
1. วิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหา ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปได้ทั้งหมด 
2. การเรียงล าดับโครงสร้างของการวิเคราะห์ล าดับชั้น ได้แก่ 
เป้าหมาย เกณฑ์การตัดสินใจหลัก เกณฑ์การตัดสินใจรอง 
3. ท าการเปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในการตัดสินใจออกเป็น
คู่ ๆตามเกณฑ์การตัดสินใจที่ก าหนดไว้ให้ครบทุกคู่ แล้วท าการ
แปลงค่าคะแนนของล าดับมาตราส่วนให้เป็นตัวเลข  
4. ค านวณหาค่าน้ าหนักความส าคัญจากสมการดังน้ี 

V
i
 = (∏ 𝒂𝒗

𝒏
𝒋=𝟏 )

1/n 
  W

i 
= 

𝑣𝑖

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

 ∑ 𝑊𝑖 = 1.0𝑛
𝑖=1   (1) 

 

5. ค านวณหาค่า Eigen Values สูงสุด จากสมการดังน้ี 
 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =  ∑ [∑ 𝑎𝑣𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 ] 𝑛

𝑖=1             (2) 
 

6. ค านวณหาค่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง(Consistency Index) 
จากสมการดังน้ี 

𝐶𝐼 =  (
𝜆max−𝑛

(𝑛−1)
)                    (3) 

 

7. ท าการทดสอบความสอดคล้องของเหตุผล โดยการน าค่าดัชนี
ความสอดคล้องมาหารกับค่าดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง ถ้าผลลัพธ์
น้อยกว่า0.10 จึงมีความสอดคล้องของเหตุ จากสมการค านวณ
ดังน้ี 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=  

(
𝜆max−𝑛

(𝑛−1)
)

𝑅𝐼
                       (4) 

8. ท าการรวมคะแนนของแต่ละทางเลือก และเรียงล าดับค่า
คะแนนที่ค านวณได้จากมากไปหาน้อย โดยทางเลือกที่มีคะแนน
มากท่ีสุดจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด [4] 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการล าดับชั้นวิเคราะห์ [4] 

2.2 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
การตัดสินใจ เป็นกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง
จากหลาย ๆ ทางเลือกหน่ึง โดยผ่านการพิจารณาหรือการ
ประเมินเป็นอย่างดีแล้ว เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้ 
2.2.1 องค์ประกอบของการตัดสินใจ  
พฤติกรรมการเลือกกระท าของมนุษย์ มักเกิดจากความเชื่อ ไม่
เชื่อเป็นเหตุผลหลักที่ใช้ในการตัดสินใจ ต้นเหตุจากความเชื่อไม่
เชื่อเกิดจากสถานภาพทางครอบครัว หรือปัจจัยทางครอบครัว 
และปัจจัยส่วนตัวหลาย ๆ อย่างรวมกัน เหตุผลในการกระท าสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงของมนุษย์เกิดจากปัจจัยดังน้ี 
1. เป้าหมายหรือจุดประสงค์ ในการกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่มีการ
ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
2. ความเชื่อ ท่ีเกิดจากความคิด ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการเลือกกระท า 
3. ค่านิยม คือสิ่งที่ผู้ตัดสินใจยึดถือเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจ
กระท า ค่านิยมเป็นสิ่งที่มั่นคงและเปลี่ยนแปลงได้ยาก ดังน้ัน
ค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระท า  
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4. นิสัยและธรรมเนียม เป็นแบบอย่างที่สังคมได้ก าหนดไว้สืบต่อ
กันมาด้วยประเพณีและถ้ามีการละเมิดก็จะถูกสังคมไม่เห็นชอบ
ด้วย ดังน้ันการตัดสินใจส่วนหน่ึงมาจากแบบอย่างพฤติกรรม 
5. การคาดหวัง คือท่าทีพฤติกรรมของบุคคลต่อกับอีกบุคคล ซึ่ง
จะมีความเกี่ยวข้องกับตนเอง โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคล
น้ันถือปฏิบัติ 
6. ข้อผูกพัน เป็นสิ่งที่ผู้ตัดสินใจเชื่อถือว่าตนเองมีความผูกพัน จึง
ต้องกระท าให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือประเด็นที่ตนเอง
เก่ียวข้องไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 
7. การบังคับ เป็นการตัดสินใจหรือกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงโดย
ไม่มีทางเลือก  
8. โอกาส คือความเชื่อที่ผู้ ตัดสินใจมีต่อสถานการณ์และผู้
ตัดสินใจพบว่าภายใต้สถานการณ์น้ันมีช่องทาง จังหวะ เวลาที่
เหมาะสม แล้วเปิดโอกาสให้เลือกกระท าได้ 
9. การสนับสนุน การรู้ถึงความสามารถของตนเองจะส่งผลให้เกิด
การกระท าต่อสังคม จึงท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนิน
กิจกรรม 
10. การสนับสนุน คือสิ่งที่ผู้ตัดสินใจทราบว่าจะได้รับจากบุคคล
อื่น ซึ่งจะส่งผลให้เป็นแรงสนับสนุนต่อการตัดสินใจกระท าสิ่งใด 
สิ่งหน่ึง 
2.2.2 ประเภทของการตัดสินใจ 
การตัดสินใจมักเกิดจากการตัดสินใจที่อยู่ภายใต้สถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ที่ต่างกัน เป็นเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้
ตัดสินใจ หากแต่มีอิท ธิพลในการตัดสินใจจึ ง ต้องน ามา
ประกอบการตัดสินใจ สถานการณ์และสภาวการณ์แบ่งออกได้ 2 
แบบ คือ 
1. การตัดสินใจในสภาวการณ์ที่แน่นอน คือการตัดสินใจที่ทราบ
ผลลัพธ์อย่างแน่นอนอยู่แล้ว ลักษณะการตัดสินใจประเภทน้ี คือ 
1.1 ผู้ตัดสินใจมีข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ โดยทราบถึง
ผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือก 
1.2 ผลลัพธ์จะเกิดข้ึนแน่นอน 
1.3 ในขณะการตัดสินใจ คือการเลือกเพ่ือให้ผลตอบแทนสูงหรือ
ผลตอบแทนน้อย 
2. การตัดสินใจในสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน คือการตัดสินใจที่ไม่
สามารถคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ และโอกาส มีลักษณะดังน้ี 
2.1 ผู้ตัดสินใจไม่ทราบผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนของแต่ละทางเลือก 
เพราะไม่มีข้อมูลที่จะประกอบการตัดสินใจ 
2.2 ผู้ตัดสินใจไม่ทราบถึงโอกาสที่จะเป็นไปได้ 
2.3 มีสภาวะนอกบังคับ หรือตัวแปรที่ผู้ ตัดสินใจไม่อาจ
คาดการณ์ได้ [5] 
 

2.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic Information 
System: GIS) คือ การน าเสนอข้อมูลของสถานที่ใด ๆ ใน

ลักษณะของแผนที่เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้ ซึ่งตัวข้อมูล
ที่น าเสนอมีลักษณะเป็นการประกอบกันของชั้นข้อมูลหลายๆ
ระดับชั้นข้อมูลที่น ามาประกอบกันข้ึนอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้
เป็นหลักเช่นการค้นหารายละเอียดของสถานที่ต่าง ๆการ
วิเคราะห์ความเสียหายของสภาวะแวดล้อม เป็นต้น 

การประยุกต์ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตกับระบบงานเพ่ือ
จัดการ ข้อมูลภูมิสารสนเทศและน าข้อมูลดังกล่าวมาช่วย
วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
จัดการ ข้อมูลและให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือที่รู้จักกัน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet 
Geographic Information System) [4,6] 

 
 

3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
ในการศึกษางานวิจัยเรื่องต้นแบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่
ของการศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย
การท างาน 5 ข้ันตอน คือ  
ข้ันตอนที่ 1 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์หาล าดับความส าคัญด้วย
เทคนิคการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์แบบ AHP  
ข้ันตอนที่ 2 วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล  
ข้ันตอนที่ 3 น าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล  
ข้ันตอนที่ 4 เขียนชุดค าสั่งส าหรับสร้างเว็บไซต์เพ่ือนแสดงข้อมูล
ผ่านอินเทอร์เน็ต  
และข้ันตอนที่ 5 ผู้ใช้งานค้นหาและดูข้อมูลได้บนเว็บไซต์ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ดังแสดงภาพรวมของวิธีการด าเนินงานดัง
ภาพที่ 2 

 

ภาพที ่2  วิธีการด าเนินงาน 
 

3.1 การรวบรวมข้อมูล 
การจัดท าต้นแบบเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยม(รัฐบาลและเอกชน) ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 13 โรงเรียน โดยมี
รายละเอียดข้อมูลได้แก่ พิกัดสถานที่โรงเรียน ข้อมูลค่าเทอม ชื่อ
โรงเรียน ที่ต้ังโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ ผลงานของโรงเรียน 
รูปภาพสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ความเป็นมาของโรงเรียน และ
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ประเภทของโรงเรียน ซึ่งครอบคลุมปัจจัยที่น ามาใช้ในการ
ก าหนดค่าน้ าหนักเพ่ือเลือกโรงเรียนด้วยเทคนิค AHP เพ่ือ
น ามาใช้สร้าง Model ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน(ผู้ปกครอง และผู้เข้าศึกษา) โดยปัจจัย
ที่น ามาใช้น้ันแสดงในภาพที่ 3 (ส่วนของเกณฑ์การตัดสินใจรอง)          
3.1.1 วิเคราะห์หาล าดับความส าคัญ 
กระบวนการวิเคราะห์หาล าดับความส าคัญ เป็นกระบวนการ
จัดล าดับการให้คะแนนความส าคัญของผู้ให้คะแนนโดยการใช้
เทคนิคการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ จากหลักการวิเคราะห์
เทคนิคที่ผู้จัดท าโครงงานน้ีเลือกน ามาใช้คือ เทคนิคการตัดสินใจ
แบบหลายหลักเกณฑ์แบบ AHP โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 1 
โดยสรุปกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นของต้นแบบเพ่ือการ
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกโรงเรียนด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ได้ดังน้ี 
1. ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหา ซึ่งองค์ประกอบของ
ปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์มีองค์ประกอบ คือ เป้าหมาย , 
เกณฑ์หลัก,เกณฑ์รอง,ทางเลือก โดยเกณฑ์หลัก คือ ปัจจัยการ

เลือกโรงเรียน เกณฑ์รอง คือ ประเภทการสอน,ประเภทโรงเรียน,
ระดับชั้น,ค่าเทอม,ที่ต้ัง และทางเลือกที่ได้ คือชื่อโรงเรียน 
2. ท าการก าหนดองค์ประกอบของปัญหาที่ได้จากข้อที่หน่ึงให้อยู่
ในรูปแผนภูมิ ดังภาพที่ 3  
3. แล้วท าการเปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในการตัดสินใจ
ออกเป็นคู่ ๆ โดยผู้ วิจัยได้ท าแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ก าหนดค่ามาตราส่วนวินิจฉัยที่มีความเชื่อถือได้ แล้วท าการ
ค านวณหาค่าน้ าหนักความส าคัญ จากสมการ (1) และได้ผลลัพธ์ 
ดังตารางที่ 1 
4. ท าการค านวณทดสอบความสอดคล้อง 
4.1 ท าการค านวณหาค่า Eigen  Values สูงสุด จากสมการ (2) 
ซึ่งได้ผลการค านวณดังน้ี 
 λmax= (2.06*0.438) + (4.86*0.258) + 
(7.66*0.155) + (12.33*0.092) + (17*0.053) 

λmax =5.377

ภาพท่ี 3 แผนภูมิล าดับชั้น 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค่าล าดับความส าคัญ ของปัจจัยย่อยของปัจจัยการเลือกโรงเรียน 

เกณฑ ์ ประเภทการสอน ประเภทโรงเรียน ระดับชั้น ค่าเทอม ท่ีตั้ง ล าดับความส าคัญ 
ประเภทการสอน 1 3 3 5 5 0.438 
ประเภทโรงเรียน 1/3 1 3 3 5 0.258 
ระดับชั้น 1/3 1/3 1 3 3 0.155 
ค่าเทอม 1/5 1/3 1/3 1 3 0.092 
ที่ต้ัง 1/5 1/5 1/3 1/3 1 0.053 

 
4.2 ท าการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Consistency 
Index) จากสมการ (3) ซึ่งได้ผลการค านวณดังน้ี 

CI = (5.377 -5) / (5-1) 
      = 0.094 
4.3 ค านวณหาอัตราส่วนของความสอดคล้อง(Consistency 
Rate) จากสมการ (4) ซึ่งได้ผลการค านวณดังน้ี 

CR  = (0.094/1.11)  
= 0.084 

อัตราส่วนของความสอดคล้อง (CR) ที่ยอมรับได้ที่ 
n=5 คือ น้อยกว่า 0.10 ค่า CR = 0.084 อยู่ภายใต้ค่าที่ยอมรับ
ได้ ดังน้ันจึงมีความสอดคล้องกันของเหตุผล 
 

3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
จากการศึกษาต้นแบบเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นการพัฒนาโดยใช้
รูปแบบของเว็บไซต์โดยภาพรวมที่ออกแบบระบบมาแสดงได้ดัง
ภาพที่ 4 

 
ภาพท่ี 4 ภาพรวมของต้นแบบเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจเลือกโรงเรียน 
 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาที่พบ ผู้วิจัยจึงได้จัดท าผังงาน
ในการพัฒนาต้นแบบเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังภาพที่ 5 โดยการ 
 

ท างานเข้าใช้งานต้นแบบฯ เริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าสู่ระบบแล้ว
ได้ท าการเลือกรายการโรงเรียนหรือเงื่อนไขการค้นหา ถ้าผู้ใช้
ระบบท าการเลือกรายการโรงเรียน ระบบจะแสดงรายละเอียด
ข้อมูลโรงเรียน แต่ถ้าผู้ใช้งานเลือกเงื่อนไขการค้นหาระบบจะมี

การตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขถูกต้องระบบจะท าการแสดง
ต าแหน่งโรงเรียนบนแผนที่แต่ถ้าเงื่อนไขไม่ถูกต้องระบบจะแสดง
ข้อความว่าไม่พบข้อมูล 

ภาพท่ี 5 Flowchart 
 

ในภาพที่ 6 เป็นการแสดงถึงหน้าที่การท างานของ
ระบบ และแสดงความสัมพันธ์ในการท างานของผู้ใช้(ผู้ใช้งาน
ทั่วไปและผู้ดูแลระบบ) กับฐานข้อมูล และในภาพที่ 7 แสดงถึง
ตัวอย่างการท างานของระบบของผู้ใช้งานรวมถึงการตอบโต้ของ
การท างานของระบบ โดยต้องท าการเลือกเมนูเงื่อนไขการ
ท างานหรือเลือกเมนูการท างานข้อมูลตรงตามเงื่อนไขจะสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ 
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ภาพท่ี 6 Use Case Diagram 
 

 
ภาพท่ี 7 Sequence Diagram ของผู้ใช้ระบบ 

 

4.ผลการศึกษาวิจัย 
ผลการพัฒนาต้นแบบเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์
น้ าหนักของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียน และน ามาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาตัวแบบ โดยใช้เทคนิค AHP เพราะการ
ท างานของ AHP มีความรวดเร็วเน่ืองจากสมการที่ใช้ไม่มีความ
ซับซ้อนมาก รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความสอดคล้อง และมี
ลักษณะการท างานที่เลียนแบบความคิดของมมนุษย์ รวมถึงมี
ความยืดหยุ่น ซึ่งในการก างานของตัวแบบน้ันต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ
มากกว่า 1 คน ท าการก าหนดค่าน้ าหนักของปัจจัยข้ึน แล้วท า
การเฉลี่ยค่าน้ าหนักออกมา เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดค่าเมื่อ
ผู้ ใช้ เ ข้ามาใช้ งาน ดังแสดงรายละเอียดไ ว้ในส่วนของ วิ ธี
ด าเนินงานวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 8 หน้าหลักของต้นแบบฯ 

 

จากภาพที ่8 เป็นการแสดงหน้าจอหลักของต้นแบบฯ
มีองค์ประกอบหลักดังน้ี  
1. การก าหนดปัจจัยจากผู้ใช้งานระบบเพ่ือเลือกโรงเรียน 
2. แผนที่พร้อมต าแหน่งของโรงเรียนในอ าเภอเมืองพิษณุโลก  
3. ลิงค์ข้อมูลโรงเรียนมัธยม 13 โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 
 

 
ภาพท่ี 9 หน้าแสดงผลการค้นหา 

จากภาพที่ 9 เป็นการแสดงผลการค้นหา เมื่อผู้ใช้งาน
ระบบได้ท าการเลือกเงื่อนไขแล้วกดค้นหา 
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ภาพท่ี 10 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลโรงเรียน 

 
จากภาพที่  10 เป็นหน้าแสดงรายละเอียดข้อมูล

โรงเรียนมัธยมในอ าเภอเมืองพิษณุโลก เมื่อผู้ใช้งานระบบได้ท า
การเลือกดูรายละเอียดของโรงเรียน 

 

 
ภาพท่ี 11 หน้าแสดงต าแหน่งและเส้นทาง 

 

จากภาพที่ 11 เป็นหน้าแสดงต าแหน่งและเส้นทางไป
โรงเรียนของผู้ใช้งานปัจจุบัน เมื่อผู้ใช้งานระบบได้ท าการเลือกดู
เส้นทาง 

5. สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลงานวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานต้นแบบเพ่ือการสนับสนุนการ
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงได้
ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ต้นแบบเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
X ̄ S.D. ความหมาย 

1. ด้านประสิทธิภาพ 
(Performance Test) 

4.65 0.48 ดี 

2. ด้านความถูกต้อง 
(Reliability Test) 

4.68 0.47 ดี 

3. ด้านความสะดวกการใช้
งาน (Usability Test) 

4.62 0.49 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.48 ดี 
จากตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจการใช้ต้นแบบฯ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ดังน้ัน 
ระบบมีคุณภาพในระดับดี 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาระบบควรมีหน้าจอส าหรับผู้ เชี่ยวชาญในการ
ก าหนดค่าน้ าหนักของปัจจัยที่ ใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือจะได้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน รวมถึงการรองรับการ
เพ่ิม/แก้ไข ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนในอนาคต  
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การพัฒนาระบบสนับสนุนการจำหน่ายผงกล้วยน้ำว้าดิบแม่อุบลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กล้วยกวนกะทิสดผ่านเว็บแอปพลิเคชันแบบตอบสนอง 
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ชุมชนกล้วยกวนกะทิสด การศึกษานี้เริ่มจากศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาความต้องการของระบบจากการ
สัมภาษณ์ ผู้ป ระกอบการและสำรวจผู้ บริ โภคและลูกค้ า  
จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความต้องการ แล้วออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุด้วย UML ระบบนี้พัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเค
ชัน  โดยใช้  phpMyAdmin เป็ น  Webserver  ใช้  PHP และ 
HTML เป็นภาษาในการพัฒนาและ ใช้  MySQL ในจัดการ
ฐานข้อมูล จากนั้นนำระบบไปทดลองใช้งานและประเมินระบบ
กับกลุ่มผู้ใช้งานจำนวน 38 คน ผลจากการประเมินพบว่าผู้ใช้มี
ความพึงพอใจใน Functional Requirement Test อยู่ในระดับ
มากและมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 8.7 แสดงว่าระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ระบบ ระบบสามารถช่วยสนับสนุนการจำหน่ายผงกล้วยน้ำว้าดิบ
ได้มากขึ้น รวมทั้งระบบนี้สามารถแสดงผลได้ในสมาร์ตโฟน แท็บ
เล็ต และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
 
คำสำคัญ: ระบบสนับสนุน, ผงกล้วยดิบ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, 

เว็บแอปพลิเคชันแบบตอบสนอง 
 

 
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to study and develop 
a system to support the distribution of Mae Ubon raw 
banana powder of Kluai Kuan Kati Sod Community 
Enterprise Group. This study began with reviewing 
relevant documents and research papers. Then, the 
system requirements were collected by interviewing 
owners and staff, as well as surveying customers and 
prospect customers. Next, the data was analyzed. The 
object-oriented analysis and design with UML were 
conducted. After that, the system was developed in 
the form of a web application using phpMyAdmin as 
Webserver, using PHP and HTML as the language of 
development and using MySQL to manage the 
database. After that, the system was tested and 
evaluated with a group of 38 users. The evaluation 
found that users were satisfied with the functional 
requirement test of the system at high to the highest 
level with an average of 4.3 and a standard deviation 
of 8.7. This indicated that the system met the users’ 
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requirements. Also, the system can help support the 
distribution of Mae Ubon raw banana powder. In 
addition, this system can be displayed on smart 
phone, tablet and desktop computers. 
 
Keywords: Support System, Raw Banana Powder, 

Community Enterprise Group, Responsive 
Web Application 

 
1. บทนำ 

OTOP (One Tambon One Product) หรือโครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น 
โครงการนี้มีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่
ผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่นแต่ละตำบล [1] โดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบลได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงกล้วย
ดิบขึ้นมาเนื่องจากกล้วยดิบ มีโปรตีน กรดอมิโน อาร์จินิน และฮี
สติดิน [2] ซึ่งมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการลดความดันโลหิต ลด
ไขมันในเลือด บรรเทาอาการกรดไหลย้อน แก้กระหายน้ำ เป็น
ต้น กล้วยดิบยังสามารถช่วยในเรื่องการย่อยอาหารให้ดีขึ้น 
เพ ราะอุดม ไปด้ วย เส้น ใยอาหาร ช่ วย ในการทำงานที่ มี
ประสิทธิภาพของระบบทางเดินอาหารและการเคลื่อนไหวของ
ลำไส้ รวมทั้งช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างดีและ
เหมาะสม กล้วยดิบยังอุดมไปด้วยโพแทสเซียมช่วยในการทำงาน
ของระบบประสาท ฟอกเลือด และระบบกล้ามเนื้อ อีกทั้งกล้วย
ดิบยังมีแบคทีเรียไพรไบโอติก ซึ่ งเป็นแบคทีเรียที่ช่วยให้เรามี
สุขภาพดี กล้วยดิบยังเป็นแหล่งรวมวิตามินหลากหลายชนิดเช่น 
วิตามิน A6 วิตามิน C วิตามิน A6 ช่วยในการผลิตฮีโมโกลบิน 
และยังช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด [3] ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กล้วยกวนกะทิสดแม่อุบลจึงคิดที่ จะทำผงกล้วยดิบขึ้นมา 
เนื่องจากสามารถเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น และยังรับประทานได้
ง่ายขึ้น เมื่อเริ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก็มีผลตอบรับเป็น
อย่างดี จนเป็นที่รู้จักกับคนในพื้นที่และได้ยื่นขอใบรับรองกับ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้เครื่องหมาย
รับรองมาเป็นของกลุ่มวิสาหกิจสำเร็จ แต่การค้าขายของกลุ่ม
ไม่ได้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม เนื่องจากสถานที่ตั้งของกลุ่มอยู่ใน
ชุมชนที่ไกลกับตัวเมืองและถนนใหญ่  ทำให้ขายสินค้าได้น้อย 
บางครั้งการขายสินค้าต้องรอการจัดงานของอำเภอหรือของ

จังหวัดที่มีการจัดงานแสดงสินค้า ทางกลุ่มจึงจะนำออกมาแสดง
และจำหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขาย        

 ปัจจุบันเว็บไซต์ถูกออกแบบให้สามารถแสดงผลกับ
อุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Smart Phone และ Tablet 
เป็นต้น อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าและเข้าถึง
ง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็ปมีมาก สามารถทำได้ง่ายและ
น่าสนใจมากขึ้น มีทั้งที่เป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อน 
ไหวแอนิเมชั่นและวิดีโอ อีกทั้ งยังสามารถแสดงแผนที่   ซึ่ ง
รูปแบบการนำเสนอเหล่านี้ ทำให้สื่อและระบบต่าง ๆ มีความ
น่าสนใจ ทำให้สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการสื่อได้มาก
ขึ้ น  แ ละ ใน ปั จจุ บั น อิ น เตอ ร์ เน็ ต ได้ เข้ าม ามี บ ท บ าท ใน
ชีวิตประจำวันมากขึ้น และยังรวมไปถึงอุปกรณ์พกพาที่สามารถ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่าย เรียกได้ว่าแทบจะทุกที่  ทุกเวลา 
นอกจากนี้ ในปั จจุบันยั งมีการใช้ งานผ่าน เว็บและโมบาย
เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยรูปแบบ Responsive Web 
Design 

          จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และปัญหาการค้าขาย
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบล ทำให้คณะผู้
ศึกษาสนใจที่จะพัฒนาระบบสนับสนุนการจำหน่ายผงกล้วยน้ำว้า
ดิบแม่อุบลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดในรูปแบบ
ของเว็บแอปพลิเคชันแบบตอบสนอง เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็น
ระบบ ส่งผลให้ข้อมูลมีความถูกต้องและป้องกันการสูญหาย อีก
ทั้งยังช่วยเป็นสื่อกลางในการขายสินค้าผงกล้วยดิบแม่อุบลอีก 1 
ช่องทาง ทำให้เป็นที่รู้จักทั่วทั้งประเทศ ประโยชน์อีกอย่างของ
ระบบสารสนเทศก็คือสามารถใช้งานในรูปแบบ Responsive 
Web ที่รองรับขนาดหน้าจอสำหรับอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่
คอมพิ ว เตอร์  ไป จนถึ ง  Tablet และ  Smart Phone ซึ่ งมี
มาตรฐานของขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันทำให้สามารถเข้าใช้งาน
ได้สะดวกมากขึ้น 
สมมุติฐานการวิจัย     
    ผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านฟังก์ชันของระบบสนับสนุน
การจำหน่ายผงกล้วยน้ำว้าแม่อุบลอยู่ในระดับมากและมากที่สุด 

 
2. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผงกล้วยดิบ 
ก ล้ ว ย  มี ชื่ อ วิ ท ย าศ า ส ต ร์ ว่ า  Musa paradisiacal L.Var. 
Sapientum O.Ktze  มีสรรพคุณคือยางกล้วยจากใบใช้ห้าม
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เลือดโดยใช้ยางกล้วยจากใบหยอดลงที่บาดแผล  ผลดิบแก้โรค
ท้องเสีย ยาฝาดสมานแผลในกระเพาะอาหารและอาหารไม่ย่อย 
โดยใช้กล้วยดิบทั้ งลูกบดกับน้ ำให้ละเอียดและใส่น้ ำตาล 
รับประทาน (หรืออาจใช้กล้วยดิบตากแห้งบดเป็นผง เก็บไว้ใช้ใน
ยามท่ีจำเป็น อาจใช้ผสมกับน้ำผ้ึงหรือน้ำอุ่นเวลารับประทาน) ผล
สุก ใช้เป็นอาหาร เป็นยาระบายสำหรับผู้ที่เป็นโรคริดสีดวงทวาร
หรือผู้ที่อุจจาระแข็ง วิธีใช้โดยใช้กล้วยสุก 2 ผล ปิ้งกินทั้งเปลือก 
หัวปลี แก้โรคเกี่ยวกับลำไส้ แก้โรคโลหิตจาง และลดน้ำตาลใน
เลือด [4] 

   กล้วยดิบตากแห้งบดเป็นผงเป็นยาสมุนไพรรักษาแผล
และปวดท้องโรคกระเพาะ โดยกล้วยดิบนั้นสามารถหาได้ง่าย 
ราคาถูก กล้วยเป็นผลไม้ที่มีทุกท้องถิ่นในเมืองไทยและปลูกได้
ง่าย จึงเหมาะที่จะนำมาทำยาไว้ประจำบ้านได้ทุกครอบครัว 
นอกจากรักษาโรคกระเพาะที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว 
กล้วยดิบยังเป็นสมุนไพรลดไขมันในเลือดได้อีกด้วย สรรพคุณของ
กล้วยมีมากมาย ผงกล้วยดิบนี้สามารถทำได้โดยใช้ได้ทั้งกล้วย
น้ำว้าดิบหรือกล้วยหักมุกดิบ ซึ่งสรรพคุณในการรักษาโรคแผลใน
กระเพาะอาหารนั้นผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มาแล้ว 
[2]ระหว่างที่รักษาอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารด้วยผง
กล้วยดิบอยู่ ถ้ากินกล้วยสุกตาม จะช่วยเป็นยาระบายได้อย่างดี 
เพราะกล้วยสุกมีสารเพกติน (pectin) สูง ช่วยเพิ่มกากอาหาร
และมีเมือกลื่นช่วยให้ขับถ่ายสะดวก ช่วยแบ่งเบาภาระไม่ให้
กระเพาะอาหารต้องทำงานหนักในการย่อยแป้งจนเกินไป [5] 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการจำหน่าย……………….     
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทกับคนในสังคม
ทุกเพศทุกวัย ทุกช่วงอายุ ดังนั้นในโลกของการตลาดเทคโนโลยี
ได้ เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ 
โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย 
ชุมชนสามารถทำให้คนอื่นรู้จักสินค้าของชุมชนได้เช่นเดียวกัน 
ชุมชนก็สามารถเห็นสินค้าของคนอื่นได้เหมือนกัน 

   การตลาดออนไลน์  (Online Marketing)  คือการทำ
การตลาดบนโลกออนไลน์หรือสื่อออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีการ 
โฆษณาผ่านทางเว็บไซต์หรือโฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนได้เข้ามาสั่งซื้อสินค้า
ของเรา โดยการตลาดออนไลน์ สามารถทำได้หลายช่องทาง ดังนี้ 

  1. Searching Engine Marketing คือการตลาดบน Search 
Engine เป็นการทำให้สินค้าเราติดอันดับในการค้นหาให้อันดับ
แรกๆ ซึ่งทำให้สินค้าของเรานัน้ถูกค้นพบได้ง่ายขึ้น [6] 
  2. ระบบสารสนเทศสำหรับการขาย  สามารถแบ่งออกเป็น
ระบบย่อย 3 ระบบ ประกอบด้วย 1) ระบบสารสนเทศสำหรับ
สนับสนุนการขาย ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะ
ทำการขาย รูปแบบ ราคา และการโฆษณาต่าง ๆ เพื่อดึงดูดความ
สนใจของลูกค้า รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางและ วิธีการขาย
สินค้า 2) ระบบสารสนเทศสำหรับวิเคราะห์การขาย ทำการ
รวบรวมสารสนเทศในเรื่องของกำไรหรือขาดทุนของผลิตภัณฑ์ 
ยอดขายของแต่ละเขตการขาย รวมทั้งแนวโน้มการเติบโตของ
สินค้า อีกทั้งระบบนี้ยังช่วยในการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อให้ทราบถึง
รูปแบบของการซื้อและประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ 3) ระบบ
สารสนเทศสำหรับการส่งเสริมการขาย  เป็นระบบที่ ให้
ความสำคัญกับแผนงานทางด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย เพิ่มยอดขายสินค้า และ
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้สูงขึ้น   
      3. ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยตลาด สามารถแบ่ง
ออกเป็นระบบย่อยตามหน้ าที่ ได้  2 ระบบ คือ  1) ระบบ
สารสนเทศสำหรับการวิจัยลูกค้า การวิจัยลูกค้าจะต่างกับการ
วิเคราะห์ลูกค้าตรงที่ว่าการวิจัยลูกค้าจะมีขอบเขต ของการใช้
สารสนเทศกว้างกว่าการวิเคราะห์ลูกค้า โดยการวิจัยลูกค้าจะต้อง
การทราบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับลูกค้าในด้านสถานะทางการเงิน 
การดำเนินธุรกิจ ความพอใจ รสนิยมและพฤติกรรมการบริโภค 
2) ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยตลาด การวิจัยตลาดจะให้
ความสำคัญกับการหาขนาดของตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่จะ
นำออกจำหน่าย ซึ่งอาจครอบคลุมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
หลังจากนั้นก็จะกำหนดส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อทำการ
วางแผน กำหนดเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์และวางแผนกลยุทธ์ 
[7] 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นการสร้างระบบงานใหม่หรือ
ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถทำงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาการดำเนินการตามความต้องการโดยนำคอมพิวเตอร์เข้า
มาใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลสู่ระบบเพื่อประมวลผลเรียบเรียง และ
จัดทำใหได้ผลลัพธ์ตามต้องการ  
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 การวิเคราะห์ระบบ หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการสร้าง
ระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบยังเป็น
การนำเอาความต้องการของระบบมาเป็นแผนหรือเรียกว่าพิมพ์
เขียว วิธีการพัฒนาระบบ มหีลายแบบ แต่การศึกษานี้นำเสนอ  2 
แบบ คือ 

  1) วิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม เทคนิควิธีการพัฒนา
ระบบแบบดั้งเดิมนั้นมีหลากหลาย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีโครงสร้างและการโปรแกรมแบบ
โมดูล ซึ่งมักเรียกวิธีนี้ว่าการพัฒนาระบบเชิงโครงสร้าง  
  2) วิธีการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ จัดเป็นวิธีใหม่ของการ
พัฒนาระบบ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุ 
ซึ่งเป็นการกำหนดวัตถุหรือออบเจ็กต์ต่าง ๆ 2) การออกแบบ
ระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุ โดยหลังจากที่ได้รับการวิเคราะห์และโมเดล
เชิงวัตถุที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักในการออกแบบ จากนั้นก็
ดำเนินการกำหนดชนิดของออบเจ็กต์เพิ่มเติม เพื่อจะได้โมเดลที่
ออกแบบมานี้เป็นพิมพ์เขียว (Blueprint) ที่สามารถนำไปกำหนด
รายละเอียดของภาษาเพื่อการโปรแกรมเชิงวัตถุต่อไป 3) การ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  (Object Oriented Programming : 
OOP) [8] 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับ Responsive Web  
Responsive Web Design เป็ นการออกแบบ เว็บ ไซต์ ด้ วย
แนวคิดใหม่ ท่ีจะทำให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม 
บนอุปกรณ์ที่ต่างกัน หลักการของ Responsive Web Design 
มักใช้ เทคนิคหลายๆอย่างร่วมกันไม่ว่าจะเป็น Fluid Grid, 
Flexible Images และ CSS3 Media Queries....งงงง................ 
 Responsive คือแนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์เพียงครั้ง
เดียว แต่สามารถรับรองการแสดงผลหน้าจอได้ทุกขนาดของหน้า
จอแสดงผล ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุค แท็บเล็ต
หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมใช้เฉพาะ
สมาร์ทโฟนในการเข้าเว็บไซต์ [9]   
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2556). 
[10] ทำการศึกษาสมุนไพรกับโรคกระเพาะอาหารโดยมีกล้วย
น้ำว้าที่ทำการศึกษากล้วย (Musa sapientum Linn.) กล้วยเป็น
พืชเมืองร้อนและเป็นพืชที่คุ้นเคยกับคนไทยมาช้านาน เพราะ
เกือบทุกส่วนของกล้วยมีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน การนา
กล้วยมาใช้ในการักษาโรคกระเพาะอาหารจะใช้ผลกล้วยดิบ หรือ

ผลห่าม ซึ่งจะมีรสฝาด มีฤทธิ์ในการสมาน การที่กล้วยดิบ 
สามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ เนื่องจากมีสาร
ที่ไปกระตุ้นให้เซลล์ในเยื่อบุกระเพาะหลั่ง mucin ออกมาเคลือบ
ขนาดรับประทาน ใช้กล้วยดิบฝานเป็นแว่น ตากแดดประมาณ 2 
วัน หรืออบให้แห้งในอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และบดผง 
รับประทานโดยการนาผงกล้วยดิบครั้งละครึ่งถึงหนึ่งผล ชงน้า
หรือผสมกับน้าผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ ดื่มหรือนาผงกล้วยดิบมาปั้น
ลูกกลอน รับประทานครั้งละ 4 เม็ด วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร 
และก่อนนอน หากรับประทานแล้วมีอาการท้องอืดเฟ้อ ป้องกัน
ได้โดยใช้ร่วมกับยาขับลม เช่น น้าขิง พริกไทย เป็นต้น  
  อัจฉรา เพ็งภู่  และขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2559). [11] 
ทำการศึกษาการผลิตแป้งกล้วยต้านอนุมูลอิสระจากกล้วย 4 
ชนิด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
กล้วยดิบ ได้แก่ กล้วยน้ำว้า, กล้วยไข่, กล้วย หอม และกล้วย
เล็บมือนาง ด้วยวิธี DPPH assay แล้วนำมาแปรรูปด้วยการทำ
แป้งกล้วย จากนั้นนำไปศึกษาฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ ศึกษาค่าสี 
และปริมาณความชื้น ผงสรุปพบว่ากล้วยดิบทุกชนิดมีฤทธิ์ในการ
ต้านอนุมูลอิสระ แต่พบในปริมาณที่ไม่เท่ากัน โดยพบว่ากล้วย
เล็บมือนางสด มีฤทธิ์ ในการต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ 
38.63% เมื่อ แปรรูปแล้ว พบว่า กล้วยไข่แห้ง มีฤทธิ์ในการต้าน
อนุมูลอิสระมากที่สุดคือ 31.71% เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน 
BHT พบว่า BHT มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่ากล้วยทุก
ชนิด คือ 93.92 % ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแป้งกล้วย ลดลงทุก
ชนิดเมื่อเทียบกับกล้วยสด ผลการศึกษาค่าสี พบว่า แป้งกล้วยมี
ค่าความสว่างสูงและมีแนวโน้มสีไปทาง แดง-เหลือง ผลการศึกษา
ปริมาณความชื้น พบว่า แป้งกล้วยส่วยใหญ่มีความชื้นเกิน 13% 
ยกเว้นแป้งกล้วยหอม 
   สุจิตรา  แสงจันดา. (2556). [12] ได้ทำการศึกษาสื่อ
สังคมออนไลน์และกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ออนไลน์ในประเทศไทย ในยุคปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงสู่ยุค
แห่งข้อมูลข่าวสาร ที่การสื่อสารครอบคลุมไปทั่วโลกเทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น การพัฒนา
และก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ทำให้
โลกในปัจจุบันเปรียบเสมือนโลกที่ไร้พรมแดนที่ผู้คนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันกันได้ไม่ว่าอยู่ที่ใดของโลก นอกจากนี้ Social 
media เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์และภาพลักษณ์ขององค์กร
ธุรกิจเพราะผู้ใช้สื่อ Social Media นิยมโพสต์แสดงความคิดเห็น
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เกี่ยวดับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ผ่านบล็อกหรือในกลุ่มสังคม
ออนไลน์ของตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้น 
จากความนิยมแพร่หลายทำให้  Social Media กลายมาเป็น
แหล่งข้อมูลสำคัญของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ จะค้นหา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือสินค้ายี่ห้อต่างๆ จากเว็บไซต์ และ Social 
Media  
 

3. วิธีดำเนินการศึกษา 
 1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและปัญหาของการขายผลิตภัณฑ์ผง
กล้วยน้ำว้าดิบที่เกิดขึ้น  

2) เร่ิมศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผงกล้วยน้ำว้าดิบ  
ระบบสนับสนุนการจำหน่าย แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
และแนวคิดเกี่ยวกับ Responsive Web 

3) สัมภาษณ์ เจ้าของ ผู้ประกอบการ พนักงาน รวมทั้งสำรวจ
ลูกค้า และผู้บริโภค เกี่ยวกับความต้องการของระบบฯ เพื่อนำมา
วางแผนระบบงาน 

4) วิเคราะห์ระบบ  โดยเลือกใช้เครื่องมือ UML (Unified 
Modeling Language) ประกอบด้วย 2ไดอะแกรม คือ Use 
Case Diagram Class และ Diagram  

5) ออกแบบระบบ โดยการออกแบบหน้าจอ output และ 
input  

6) พัฒนาระบบ โดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับ HTML, CSS, 
JavaScript และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL 

7) ทดสอบระบบก่ อนที่ จ ะนำมาใช้ งาน จริ ง  เพื่ อลด
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการนำมาใช้จริง เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหาย 

8) ปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ หลังจากที่มีการ
ทดสอบระบบแล้ว หากเกิดพบข้อผิดพลาดจึงทำการปรับปรุง
แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ต่อไป 

9) ประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันตามความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบสนับสนุนการจำหน่ายผงกล้วยน้ำว้าดิบแม่อุบลฯ โดย
การสอบถามจากผู้ใช้งาน 

 
4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
      ในการศึกษาความต้องการของระบบ ได้มีการนำเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน และระบบเครือข่าย

เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแสดงข้อมูลและ
ระบบค้าขาย โดยการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่ง
สามารถใช้งานได้ทุกหน้าแสดงผล หน้าแสดงผลสำหรับผู้ใช้ทั่วไป 
ประกอบด้วย 
1) Home หน้าแรกของระบบ ประกอบไปด้วยรูปภาพผลิตภัณฑ์ 
ต่างๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบล และ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และการสั่งซื้อ ดังนี้ 
 1.1 ถ้าเลือกการสั่งซื้อ จะมายังหน้าแสดงรายละเอียดของ
สินค้าและราคา 
 1.2 เมื่อเลือกเพิ่มลงตระกร้าสินค้า ในหน้าแสดงผลนี้จะให้มี
การเลือกสินค้าว่าจะเลือกจำนวนเท่าไหร่  
 1.3 เมื่อเลือกสั่งซื้อสินค้า หน้าแสดงผลนี้จะบอกถึงจำนวน
ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ทำการสั่งซื้อ และมีรายละเอียดที่อยู่ใน
การจัดส่งและการติดต่อ และเมื่อเลือกยืนยันการสั่งซื้อ ระบบจะ
บันทึกลงไปในฐานข้อมูล 
2) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ในหน้าแสดงผลนี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์ โดยจะมีวัตถุดิบ วิธีการทำผลิตภัณฑ์และวีดีโอการ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ 
3) การพัฒนา หน้าแสดงผลนี้จะบอกถึงวิธีการทำที่ทางทีมงานได้
เข้าไปพัฒนาในเรื่องกระบวนการผลิตให้ถูกหลักอนามัยมากขึ้น 
4) การสั่งซื้อ หน้าแสดงผลนี้จะเป็นการบอกถึงวิธีการสั่งซื้อผ่าน
ทางเว็บไซต์ และช่องทางการสั่งซื้อผ่านทาง Facebook และ 
Line 
5) การจัดส่ง หน้าแสดงผลนี้จะบอกถึงช่องทางในการจัดส่งของ
กลุ่มวิสาหกิจ ว่ามีการจัดส่งในช่องทางใดบ้างและมีอัตราค่าจัดส่ง
เท่าไหร ่
6) โปรโมชั่น หน้าแสดงผลนี้จะบอกถึงโปรโมชั่นต่างๆของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ว่าสินค้าไหนมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง 
7) การเดินทาง หน้าแสดงผลนี้จะบอกถึงแผนที่สถานที่ตั้งของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบล 
8) ติดต่อเรา หน้าแสดงผลนี้จะบอกถึงช่องทางการติดต่อกับทาง
กลุ่มวิสาหกิจกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบลทั้งหมด  
4.2 ผลการออกแบบระบบ 
      การออกแบบการพัฒนาระบบสนับสนุนการจำหน่ายผง
กล้วยน้ำว้าดิบแม่อุบลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสด
ผ่านเว็บแอปพลิเคชันแบบตอบสนอง สามารถแยกการออกแบบ
การได้ดังต่อไปนี้ 
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      4.2.1 ผลการออกแบบ Use-case Diagram ของระบบฯ 
คณะผู้ศึกษาได้ออกแบบภาพรวมของระบบว่าผู้ใช้งานทั่ว ไป
สามารถใช้งานในฟังก์ชันไหนของระบบได ้ดังแสดงในภาพ 1

 
ภาพที ่1 Use case Diagram ภาพรวมของระบบฯ ของผู้ใช้งาน 
 
       4.2.2 การออกแบบหน้าแรกของระบบฯ สำหรับผู้ใช้งาน
ทั่วไป ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้ามาดูข้อมูลในระบบดังภาพ 2

 
ภาพที ่ 2 หน้าแรกของระบบฯ สำหรับผู้ใช้งาน 

 

       4.2.3 การออกแบบหน้าจอแสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ รวม
ไปถึงรายละเอียด ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ดังภาพที่ 3 
  

 
ภาพที ่3 หน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

 
4.3 ผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการจำหน่ายผงกล้วยน้ำว้า
ดิบฯ สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้  
   4.3.1 ผลจากการพัฒนาระบบสนับสนุนการจำหน่ายผง
กล้วยน้ำว้าดิบฯ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ได้ผลหน้าจอแบ่งเป็น 8 
ส่วนดังนี้ คือ 1) หน้าแรก 2) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 3) การพัฒนา 4) 
วิธีการสั่งซื้อ 5) วิธีการจัดส่ง 6) โปรโมชั่น 7) การเดินทาง 8) 
ติดต่อเรา ซึ่งมีหน้าจอหลักท่ีแสดงดังภาพ 4 – 10 
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ภาพที ่4 หน้าจอหน้าแรกของระบบฯ 

ภาพที ่5 หน้าจอข้อมูลผลิตภัณฑ ์
 

 
ภาพ 6 หน้าจอการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

 

 
ภาพที ่7 หน้าจอการสั่งซื้อ 
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ภาพที ่8 หน้าจอวิธีการจัดส่ง 
 

 
ภาพที ่9 หน้าจอวิธีการเดินทาง 

 
ภาพที ่10 หน้าจอการติดต่อเรา 

 

 
4.4 ผลจากการประเมินระบบ 
ตาราง 1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบฯ 

 

1388



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

  ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ด้ า น  Functional 
Requirement Test เป็นการประเมินความถูกต้องในการทำงาน
ของระบบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ดังแสดงในตาราง 1 
1. ความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูลของสินค้า มีรายละเอียด
ของสินค้า ราคาสินค้าชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5  
2. ความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูลของสินค้า บ่งบอกถึง
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 
3.  ความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูลของสินค้า มีข้อมูลการ
พัฒนาสินค้าแต่ละสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 
4. ความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูลด้านบริการการสั่งซื้อมี
รายละเอียดและวิธีการส่ังซื้อหลากหลายวิธี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 
5. ความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูลด้านบริการการจัดส่ง มี
รายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการจัดส่งและค่าจัดส่ง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.2 
6.  ความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูลโปรโมชั่นมีรายละเอียด
ชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 
7.  ความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูลด้านการเดินทาง มีแผน
ที่ชัดเจนและมีรายเอียดในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 
8. ความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูลด้านการติดต่อ ของผู้ที่
ผลิตสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 
9. ความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูล รูปภาพ และวีดีโอ ของ
สินค้ามีความเหมาะสม น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาเริ่มจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและปัญหาของการขาย
ผลิตภัณฑ์ผงกล้วยน้ำว้าดิบที่เกิดขึ้น จากนั้นทำการศึกษาเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผงกล้วยน้ำว้าดิบ และสัมภาษณ์เจ้าของ 
ผู้ประกอบการ พนักงาน รวมทั้งสำรวจลูกค้า และผู้บริโภค 
เกี่ยวกับความต้องการของระบบฯ เพื่อนำมาวางแผนระบบงาน 
แล้ววิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุด้วยเครื่องมือ UML และออกแบบ
หน้าจอรับข้อมูลและหน้าจอรายงาน  จากนั้นนำมาพัฒนาระบบ 
ด้วยภาษา PHP ร่วมกับ HTML, CSS, JavaScript และโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล MySQL  แล้วทำการทดสอบและประเมิน
ความพึงพอใจด้านฟังก์ชันตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
สนับสนุนการจำหน่ายผงกล้วยน้ำว้าดิบแม่อุบลฯ จากผู้ใช้งาน 
ผลการประเมืนพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านฟังก์ชันของ
ระบบสนับสนุนการจำหน่ายผงกล้วยน้ำว้าฯ อยู่ในระดับมากและ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ที่ 8.7 แสดงว่าระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ระบบ
สามารถช่วยสนับสนุนการจำหน่ายผงกล้วยน้ำว้าดิบได้มากขึ้น 
รวมทั้งระบบนี้สามารถแสดงผลได้ในสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ข้อมูลที่นำเสนอมานั้นเป็นระเบียบและ
สามารถเป็นสื่อกลางในการค้าขายสินค้าได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังรู้จักได้
อย่างทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็ว 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ีเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์โอทอปกุนเชียงปลาของ
กลุ่มแปรรูปบ้านท่าดินแดง การศึกษาน้ีเริ่มจากศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วสอบถามความต้องการของระบบฯ จาก
ผู้ประกอบการ เจ้าของ และพนักงานโดยการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
ส ารวจลูกค้าและผู้บริโภค ระบบฯ น้ีพัฒนาในรูปแบบเว็บแบบ 
Responsive โดยใช้ phpMyAdmin เป็น Webserver ใช้ PHP 
และ HTML เป็นภาษาในการพัฒนาและ ใช้ MySQL ในจัดการ
ฐานข้อมูล และได้น าไปทดลองใช้งานและประเมินระบบฯ กับ
กลุ่มผู้ใช้งานจ านวน 53 คน ผลจากการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความ
พึงพอใจด้านฟังก์ชันตามความต้องการของผู้ใช้ระบบสนับสนุน
การตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปกุนเชียงปลาอยู่ ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 
9.8 พบว่าระบบสามารถช่วยในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปกุน
เชียงปลาบ้านท่าดินแดง ได้ดีขึ้นและระบบน้ีสามารถแสดงผลได้
ในสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  
 
ค ำส ำคัญ: กุนเชียงปลา, เว็บแบบ Responsive, โอทอป, ระบบ 
              สนับสนุน, การตลาดออนไลน์ 

 
ABSTRACT 

The objective of this study was to study and develop 
an online marketing support system for fish sausage 
OTOP products of Tha Din Daeng Processing Group. This 
study began with reviewing related documents and 
research, as well as interviewing system requirements 
from owners and staff as well as surveying customers 

and prospect customers. The system was developed in 
a form of a responsive web using phpMyAdmin as a 
Webserver, using PHP and HTML for coding and using 
MySQL for managing databases. After that, the system 
was tested and evaluated with a group of 53 users. The 
results showed that users were satisfied with the 
functional requirement test of the system at a high 
level with an average of 4.3 and a standard deviation of 
9.8. This indicated that the system could help sell OTOP 
products, fish sausage Ban Din Daeng, better. In 
addition, the system could be displayed on 
smartphones, tablets and desktop computers. 
 
Keywords: Fish Sausage, Responsive Web, OTOP, 
Support System, Online Marketing 
 

1. บทน า 
โอทอป หรือเรียกว่า หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการ
กระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและจ าหน่ายในท้องถิ่นแต่ละต าบล โอทอป 
กระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนพัฒนาสินค้าท้องถิ่นและเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของต าบลขึ้นมาเป็นสินค้าโอทอป [1] กุน เชี ย ง
ปลา หรือที่เรียกว่า "ปลาเชียง" หมายถึง ไส้กรอกชนิดหน่ึงท า
จากเน้ือปลาและมันสัตว์ เช่น มันหมูมันปลา น ามาบดหยาบแล้ว
ผสมเครื่องปรุงรส เช่น น้ าตาล เกลือ และส่วนประกอบอ่ืนที่
เหมาะสม เช่น เครื่องเทศและสมุนไพร ซีอ๊ิว น าไปบรรจุไส้โดย
อาจหมักก่อนบรรจุหรือไม่ก็ได้แล้วท าให้แห้ง [2] ซ่ึงกุนเชียงปลา
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าดินแดง ได้ท ากุนเชียง
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ปลาขึ้นมาโดยคิดค้นสูตรด้วยตัวเอง กุนเชียงปลาของที่น่ีไม่ใช้ผงชู
รส แป้ง และ สารกันเสีย จึงท าให้กุนเชียงปลาที่ได้มาปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค เม่ือไม่ใส่สารกันเสียจึงท าให้ระยะเวลาในการเก็บน้ัน
สั้นลง ท าให้ทางกลุ่มฯ  ขาดทุนกับผลผลิตที่ เสียไป การจัด
จ าหน่ายแต่ละครั้ง ใช้เวลานานและต้องรอการจัดงานของอ าเภอ 
หรือจังหวัด และสถานที่จ าหน่ายไม่ได้อยู่ ในตลาด และไม่ได้มี
ป้ายประชาสัมพันธ์บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ท าให้ไม่มีคนรู้จัก และ
ยากต่อการขายผลิตภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ัน
ยังมีน้อย และช่องทางการจัดจ าหน่ายน้ันมีจ ากัด   

    ในปัจจุบันเว็บเทคโนโลยีและสังคมออนไลน์ก าลังเป็น
ปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนส่วนมาก โดยเฉพาะคนรุ่น
ใหม่ สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลในทุกขณะ อีกทั้งความ
รวดเร็วและความสะดวกสบายของโลกออนไลน์ยังถูกน ามาใช้
ประโยชน์กับกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์
ที่ก าลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถท าให้ผู้ อ่ืน
รู้จักสินค้าของผู้ประกอบการได้อย่างกว้างขวาง การท าการตลาด
ในสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท าให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่ม
มากขึ้น โดยใช้วิธีต่าง ๆ ในการโฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขาย
สินค้าที่จะน าสินค้าไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อ่ืนได้รับรู้
และเกิดความสนใจ จนในที่สุดเข้ามาใช้บริการหรือซ้ือสินค้า [3] 
นอกจากน้ีเว็บแอพพลิเคชั่น สามารถปรับแต่งให้แสดงผลตาม
ต้องการ เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผลของ
ตัวเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ท าให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้
เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน อินเทอร์เน็ตและ 
อินทราเน็ต ในความเร็วต ่าได้ [4]  

     จากปัญหาที่เกิดขึ้นและความก้าวหน้าของเว็บเทคโนโลยี 
คณะผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุน
การตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์โอทอปกุนเชียงปลาของกลุ่ม
แปรรูปปลาบ้านท่าดินแดงผ่านเว็บแบบ Responsive  เพื่อช่วย
เป็นสื่อกลางในการขายปกุนเชียงปลาอีก 1 ช่องทาง ท าให้เป็นที่
รู้จักทั่วทั้งประเทศ ส่งผลท าให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น  
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกุนเชียงปลา 

 การแปรรูปปลาในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี ทั้งปลาตาก
แห้ง ปลาส้มฟัก ปลาร้า รวมทั้งการน าปลามาท ากุนเชียง ซ่ึงเป็น
การแปรรูปที่มีคนนิยมรับประทานกันมากทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ เป็น
การแปรรูปอาหารที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่าง ๆ “กุนเชียง” 
คือ ไส้กรอกชนิดหน่ึงที่ผลิตจากเน้ือสัตว์และมันที่ผ่าน การบด
หยาบผสมเครื่องปรุง แล้วบรรจุลงไส้และท าให้แห้ง โดยการผึ่ง
แดดหรือใช้ตู้อบ จัดเป็นกรรมวิธีการแปรรูปอันมีที่มาจากประเทศ
จีน สามารถยืดอายุการเก็บรักษาให้ได้นานมากขึ้น [5] 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับโอทอป    
  “โอทอป” เป็นแนวคิดที่เน้นกระบวนการสร้างรายได้จาก

ผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชนหรือต าบล เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนได้น าทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมา 
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม
เป็นที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น โดยยึดหลักการพึ่งตนเองของชุมชนและรัฐพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ เชื่อมโยง
สินค้าชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ [1]  

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ 
   ใ นปั จ จุบั นสั ง คมออนไล น์ ไ ด้ เ ข้ า ม า มีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันของคนส่วนใหญ่ ผู้คนหันมาสนใจและใส่ใจกับ
สังคมออนไลน์มากขึ้น ท าให้ชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในสังคม
ออนไลน์มากขึ้น จึงมีการค้าขายผ่านโลกออนไลน์  ปัจจุบันการ
ท าตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการน าระบบตลาดที่ มีการ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเป็นการโฆษณาและถ่ายทอด
ข่าวสารเก่ียวกับสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของ
กิจการสามารถเลือกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ส่งข้อมูลไปยัง
กลุ่มเป้าหมายย่อย ๆ ได้ ตรวจสอบได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีการตอบ
รับหรือการปฏิเสธ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่
ละประเภท ประหยัดเวลา มีลักษณะส่วนบุคคล ต้นทุนของ
กิจกรรมต่ า ตลอดจนสามารถวัดผลได้ เรียกอีกอย่างว่า การตลาด
ทางตรง การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความส าคัญต่อเจ้าของ
กิจการหรือบริการเน่ืองจากสามารถก าหนดเป้าหมายลูกค้าได้
ชัด เจน ส่งข้อมูลข่าวสารเ ก่ียวกับสินค้าหรือบริการไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง อ านวยความสะดวกแก่พนักงานขาย 
ประเมินผลการตัดสินใจเก่ียวกับจ านวนผู้สนใจได้อย่างชัดเจน 
และ สามารถรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากน้ียังมี
ความส าคัญต่อผู้บริโภค เช่น สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินค้า และสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายได้ [6]  
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
         การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นการสร้างระบบงานใหม่
หรือปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถท างานเพื่อ
แก้ปัญหาการด าเนินงานทางธุรกิจได้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานโดยอาจน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการน าข้อมูลเข้าสู่
ระบบเพื่อประมวลผลเรียบเรียง เปลี่ยนแปลงและจัดท าให้ได้ผล
ลัพธ์ตามต้องการ วิธีการพัฒนาระบบที่นิยมในปัจจุบันมีหลายวิธี 
นอกจากวิธีการพัฒนาระบบงานแบบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบที่มีขั้นตอนที่แน่นอน 
วิธีน้ีเป็นวิธีเก่าแก่ที่สุดและนิยมเรียกย่อ ๆ ว่า SDLC (System 
Development Life Cycle: SDLC) ยังมีวิธีการพัฒนาระบบเชิง
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วัตถุ จัดเป็นวิธีใหม่ของการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 1) การ
วิเคราะห์ระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis: 
OOA) ซ่ึงเป็นการก าหนดวัตถุหรือออบเจ็กต์ต่าง ๆ 2) การ
ออกแบบระบบด้วยวิธีเชิ ง วัตถุ  (Object Oriented Design: 
OOD) โดยหลังจากที่ได้รับการวิเคราะห์และโมเดลเชิง วัตถุที่
สามารถน ามาใช้เป็นหลักในการออกแบบ จากน้ันก็ด าเนินการ
ก าหนดชนิดของออบเจ็กต์เพิ่มเติม เพื่อจะได้โมเดลที่ออกแบบมา
น้ีเป็นพิมพ์เขียว (Blueprint) ที่สามารถน าไปก าหนดรายละเอียด
ของภาษาเพื่อการโปรแกรมเชิงวัตถุต่อไป 3) การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ (Object Oriented Programming : OOP) ซ่ึงเป็นการ
เขียนชุดค าสั่งโดยโปรแกรมที่เขียนขึ้นน้ันจะถูกจัดให้มีโครงสร้าง
การท างานร่วมกันของวัตถุต่าง ๆ  [7]  

ในการศึกษาน้ีคณะผู้ศึกษาได้น าวิธีการพัฒนาระบบเชิง
วัตถุ มาใช้ในการพัฒนาระบบ 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับ Responsive Web  
      Responsive Web Design เป็นการออกแบบเว็บไซต์
ด้วยแนวคิดใหม่ ที่จะท าให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่าง
เหมาะสม บนอุปกรณ์ที่ต่างกัน หลักการของ Responsive Web 
Design มักใช้เทคนิคหลาย ๆ อย่างร่วมกันไม่ว่าจะเป็น Fluid 
Grid, Flexible Images และ  CSS3 Media Queries. ใ นก า ร
ออกแบบน้ีมีแนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์เพียงครั้งเดียว แต่
สามารถรับรองการแสดงผลหน้าจอได้ทุกขนาดของหน้า
จอแสดงผล ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุค แท็บเล็ต 
หรือ โทรศัพท์มือถือ ซ่ึงในปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมใช้เฉพาะ
สมาร์ทโฟนในการเข้าเว็บไซต์ [8]  
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
    พิณดา ครูวิวัฒนานนท (2560 ). [9] ศึกษากลยุทธ์ทาง
การตลาดแบบบอกต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าของผู้บริโภค ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ มี
อิทธิพลและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทั้ง 
ยังมีแนวโน้มที่ก าลังเจริญเติบโตมากขึ้นทุกวัน ท าให้มีการใช้สื่อ
ประเภทน้ีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการท าตลาด เพื่อสร้างโอกาส
ในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์
น้ันถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าและบริการที่
เข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี การสื่อสารการตลาดแบบบอกต่อ
เป็นรูปแบบการโฆษณาที่มีต้นทุนต่ าและนิยมใช้ ซ่ึงเกิดจากการ
ส่ง ข้อความหรือสอบถามปัญหากับเพื่อนหรือบุคคลอ่ืน การแพร่
ขยายข้อมูลและการสร้างกระแสโดยการใช้การสื่อสารแบบบอก
ต่อ จะมีประสิทธิภาพอย่างมาก เพราะข้อมูลเดินทางแพร่ขยาย
อย่างรวดเร็ว 

  ศิริลดา  ศรีกอก. (2561). [10] ท าการศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาลดไขมัน โดยใช้แป้งกล้วยน้ าว้าและคาร์  
ราจีแนนเป็นสารทดแทนไขมันผูบ้ริโภคให้ความสนใจด้านสุขภาพ  

และเชื่อว่าอาหารมีส่วนส าคัญที่จะช่วยให้สุขภาพดี การเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารนอกจากจะให้ความส าคัญด้านความปลอดภัย
ความสะดวก และความอร่อยแล้ว ยังให้ความส าคัญด้าน คุณค่า
ทางโภชนาการ โดยต้องมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสิ่ง
ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เน้ือปลา ได้รับความนิยม ในการบริโภค
อย่างกว้างขวาง เน่ืองจากเหตผุลเชิงสุขภาพ และสามารถบริโภค
ได้ทกุเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา นอกจากน้ีโปรตีน จากเน้ือปลาเป็น
โปรตีนชนิดที่ร่างกายมนุษย์สามารถน าไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว  
และยงัมีโปรตีนสงูถึงร้อยละ  20  มีไขมันต่ า เน้ือปลายังเป็น
แหล่งของวิตามินบีต่าง ๆ  เช่นวิตามินบี 1  วิตามินบี 2  และ
วิตามินบี 6  ผลิตภัณฑ์จากเน้ือปลาที่ ได้รับความนิยม เช่น 
ลูกช้ินปลา ปลายอ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลา โดย ผลิตภัณฑ์
กุนเชียงสามารถน าไปปรุงอาหารได้หลากหลาย [10] 

 
3. วิธีด าเนินการศึกษา 

1) ขั้นตอนการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีงานวิจัยและเทคโนโลยีที่
เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 1) แนวคิดเก่ียวกับโอทอป 2) แนวคิด
เก่ียวกับการตลาดออนไลน์ 3) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบ 
4) แนวคิดเก่ียวกับ Responsive Web และ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2) ขั้นตอนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลรูปแบบความต้องการของ
ระบบฯ โดยการสัมภาษณ์ประธานและสมาชิกโอทอปของกลุ่ม
แปรรูปปลาบ้านท่าดินแดง รวมทั้งส ารวจลูกค้าและผู้บริโภคที่
เก่ียวข้องเพื่อน ามาพัฒนาระบบ   

3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ โดยเลือกใช้เครื่องมือ Unified 
Modeling Language (UML) - Use Case Diagram  

4) ขั้นตอนการออกแบบระบบ โดยการออกแบบหน้าจอ
แสดงผล output และ input  

5) ขั้นตอนการพัฒนาระบบ โดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับ 
HTML, CSS, JavaScript และโปรแกรมจัดการฐ านข้ อ มู ล 
MySQL 

6) ขั้นตอนการทดสอบระบบ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญคือการ
ทดสอบระบบที่พัฒนาก่อนที่ จะน ามาใช้งานจริง เพื่อลด
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการน ามาใช้จริง เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กรได้ 

7) ขั้นตอนการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ 
หลังจากที่มีการทดสอบระบบแล้ว หากเกิดพบข้อผิดพลาดจึงท า
การปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ต่อไป 

8) ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์
ชุมชนโอทอปกุนเชียงปลา 
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4. ผลการศึกษา 
 4.1 ผลจากการวิเคราะห์ความต้องการระบบฯ  
   ในการวิเคราะห์ความต้องการระบบ ผู้ใช้งานต้องการให้
ระบบมีการแสดงข้อมูลดังต่อไปน้ี   
 1) Home หน้าแรกของหน้าระบบ ประกอบไปด้วย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอบกลุ่มแปรรูปปลา บ้านท่าดินแดง 

     2) ข้อมูลผลิตภัณฑ์  แสดงรายละเ อียดของข้ อ มูล 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอบกลุ่มแปรรูปปลา บ้านท่าดินแดงรวมถึง
วีดีโอการผลิต 

     3) ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ได้เข้าไปพัฒนาในเรื่องกระบวนการผลิตให้ถูกหลัก
อนามัย 

    4) ข้อมูลวิธีการสั่งซ้ือ บอกถึงวิธีการสั่งซ้ือผ่านทางเว็บไซต์ 
และช่องทางการสั่งซ้ือผ่านทาง Facebook และ Line 

    5)  ข้อมูลการจัดส่ง บอกช่องทางในการจัดส่งของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอบกลุ่มแปรรูปปลา บ้านท่าดินแดงว่ามีการ
จัดส่งในช่องทางใดบ้างและมีอัตราค่าจัดส่งเท่าไหร่ 

    6) ข้อมูลโปรโมชั่น บอกโปรโมชั่นต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
ชุมชนโอทอบกลุ่มแปรรูปปลา บ้านท่าดินแดงว่าสินค้ามีโปรโมชั่น
อะไรบ้าง 

7) ข้อมูลการเดินทาง บอกสถานที่ตั้งของแหล่งผลิตภัณฑ์
ชุมชนโอทอบกลุ่มแปรรูปปลา บ้านท่าดินแดง 

8) ข้อมูลติดต่อเรา บอกถึงช่องทางการติดต่ อ กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอบกลุ่มแปรรูปปลา บ้านท่าดินแดง 

4.2 ผลการออกแบบระบบฯ 
      การออกแบบระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์

ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปกุนเชียงปลาของกลุ่มแปรรูปปลาบ้านท่า
ดินแดงในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบ Responsive 
สามารถแบ่งการออกแบบ ได้ดังต่อไปน้ี  

 
 
 

4.2.1 การออกแบบหน้าแรกของระบบส าหรับผู้ใช้งาน ดัง
แสดงในภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 หน้าแรกของระบบ 
     
4.2.2 การออกแบบหน้าจอแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะแสดง
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์น้ัน รวมไปถึงรายละเอียด ส่วนประกอบ
ในผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
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     4.2.3 การออกแบบหน้าการพัฒนา จะแสดงข้อมูล
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
      4.2.4 การออกแบบ Use-case Diagram ของระบบ 
คณะผู้ศึกษาได้ออกแบบภาพรวมของระบบว่าผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานในฟังก์ชันของระบบในส่วนไหนได้บ้าง ดัง
แสดงในภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 Use case Diagram ภาพรวมของระบบ 

 
    4.3 ผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปกุนเชียงปลาของกลุ่มแปรรูปปลา
บ้ านท่ า ดิ นแด ง ใ นรู ป แบบ เ ว็ บแ อป พลิ เ ค ชั น แ บ บ 
Responsive สามารถแยกรายละเอียดได้ดังน้ี  

 
         4.3.1 ผลจากการพัฒนาระบบฯ ส าหรับผู้ใช้งาน ได้ผล
หน้าจอแบ่งเป็น 8 ส่วนดัง น้ี  คือ 1) หน้าแรก 2) ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ 3) การพัฒนา 4) วิธีการสั่งซ้ือ 5) วิธีการจัดส่ง 6) 
โปรโมชั่น 7) การเดินทาง 8) ติดต่อเรา ซ่ึงมีหน้าจอหลักที่
แสดงดังภาพที่ 5 – 12 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอแรกของระบบ  

 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
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ภาพที่ 7 หน้าจอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 
 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอการสั่งซ้ือสินค้า 

 
 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอวิธีการจัดส่ง 

 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์ 
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4.4 ผลจากการประเมินระบบฯ 
ผลการประเมินกลุ่มผู้ใช้ระบบจ านวน 53 คน พบว่าความพึง
พอใจด้าน Functional Requirement Test ซ่ึงเป็นการประเมิน
ความถูกต้องในการท างานของระบบว่าตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ แสดงในตาราง 1  

ตาราง 1 ผลการประเมินระบบสนับสนุนการตลาดออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปกุนเชียงปลา 

 
  

1. ด้านการจัดการข้อมูลของสินค้า มีรายละเอียดของ
สินค้า ราคาสินค้าชัดเจน ความพึงพอใจผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 

2. ด้านการจัดการข้อมูลของสินค้า บ่งบอกถึงวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต ชัดเจน ความพึงพอใจผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0 

3.  ด้านการจัดการข้อมูลของสินค้า มีข้อมูลการพัฒนา
สินค้าแต่ละสินค้า ความพึงพอใจผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 

4. ด้ านการ จัดการข้ อ มูลด้ านบริ การการสั่ ง ซ้ือมี
รายละเอียดและวิธีการสั่งซ้ือหลากหลายวิธี ความพึงพอใจผู้ใช้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 

5. ด้านการจัดการข้อมูลด้ านบริ การการจัดส่ง มี
รายละเอียดเก่ียวกับช่องทางการจัดส่งและค่าจัดส่ง ความพึง
พอใจผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 

6.  ด้านการจัดการข้อมูลโปรโมชั่นมีรายละเอียดชัดเจน  
ความพึงพอใจผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอการเดินทาง 

 

 
ภาพที่ 12 หน้าจอติดต่อเรา 
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7.  ด้านการจัดการข้อมูลด้านการเดินทาง มีแผนที่
ชัดเจนและมีรายเอียดในการเดินทาง ความพึงพอใจผู้ใช้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.4 

8. ด้านการจัดการข้อมูลด้านการติดต่อ ของผู้ที่ผลิต
สินค้า ความพึงพอใจผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 

9. ด้านการจัดการข้อมูล รูปภาพ และวีดีโอ ของสินค้ามี
ความเหมาะสม น่าสนใจ ความพึงพอใจผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาเอกสาร และทฤษฎีงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับ 1) 
แนวคิดเก่ียวกับโอทอป 2) แนวคิดเก่ียวกับการตลาดออนไลน์ 3) 
แนวคิ ด เ ก่ี ย ว กับการ พัฒนาร ะบบ  4) แนวคิ ด เ ก่ี ย ว กับ 
Responsive Web แล้วลงพื้นที่เก็บข้อมูลรูปแบบความต้องการ
ของระบบฯ โดยการสัมภาษณ์ประธานและสมาชิกโอทอป 
รวมทั้งส ารวจลูกค้าและผู้บริโภค จากน้ันท าการ วิเคราะห์
ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP ร่วมกับ HTML, 
CSS, JavaScript จากน้ันท าการทดสอบและประเมินความพึง
พอใจด้านฟังก์ชันตามความต้องการของผู้ใช้ระบบฯจ านวน 53 
คน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านฟังก์ชันของระบบฯ อยู่ใน
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ที่ 9.8 แสดงว่าระบบสามารถช่วยในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอ
ปกุนเชียงปลาบ้านท่าดินแดงได้ดีขึ้นและข้อมูลที่น าเสนอมาน้ัน
สามารถสนับสนุนการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์โอทอปกุนเชียง
ปลาของกลุ่มแปรรูปบ้านท่าดินแดงได้ง่ายขึ้น ท าให้รู้จักได้อย่าง
ทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งระบบน้ีสามารถแสดงผลได้ใน
สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะท าให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงระบบ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนาระบบจัดการวัสดุ
สำนักงาน คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลร ัตนโกสินทร ์ ในร ูปแบบของเว ็บแอปพลิเคชัน           
2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที ่ จำนวน 70 คน เครื ่องมือที ่ใช้ ได้แก่ 
ระบบจัดการวัสดุสำนักงานที่พัฒนาขึ้น และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า   1) ระบบจัดการวัสดุสำนักงานแบ่งการใช้งาน
เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของผู ้ด ูแลระบบ และส่วนของผู ้ใช้วัสดุ
สำนักงาน 2) ความพึงพอใจด้านการออกแบบระบบมีค่าเฉลี่ย
ระดับมากที่ 4.06  ด้านการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด
ที่ 4.23  ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบมี
ค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุดที่ 4.24  โดยความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับพอใจมาก 
 
คำสำคัญ: พัฒนาระบบ, วัสดุสำนักงาน    
 

ABSTRACT 
The purpose of this research aims to 1)  develop the 
development of office supplies management system 
for Faculty of Business Administration ( Salaya Campus) 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin 
based on web application, and 2)  evaluate the 

satisfaction of users. The samples used in this research 
were 70 lecturers and officers from Faculty of Business 
Administration (Salaya Campus), Rajamangala University 
of Technology Rattanakosin.  The tools of this research 
were the developed system and satisfaction 
questionnaire.  The collected data were analyzed by 
mean and standard deviation.  The findings of this 
research are illustrated as follow:  1)  The developed 
system was divided into 2 parts: administrator part and 
end users part 2)  Satisfaction on aspects in system 
design at a high level of 4. 06, satisfaction on system 
function at the highest level of 4.26, and satisfaction on 
data security at the highest level of 4. 19.  The overall 
satisfaction level was high satisfied. 
 
Keywords: System Development, Office Supplies 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันการบริหารจัดการวัสดุสำนักงาน ของคณะบริหารธุรกิจ 
ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ในการควบคุมวัสดุสำนักงาน ยังไม่
มีการนำระบบจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้งาน 
จึงทำให้การสืบค้นและการทำรายงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก นอกจากนี้การเบิกจ่ายวัสดุยังคงใช้กระดาษ จึงทำให้

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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กระบวนการเบิกเป็นไปอย่างล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 
ด้วยเหตุนี้เอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข ้ามาใช้ในการบร ิหารจัดการว ัสดุ
สำนักงาน เพื ่อให้กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว และสามารถควบคุมวัสดุคงคลังได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 
 ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดการ
วัสดุสำนักงานของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายาขึ้น ในรูปแบบของเว็บแอป
พลิเคชัน เพื่อเข้ามาช่วยให้กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุ การควบคุม
วัสดุคงคลัง และการออกรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
 

2. วัตถุประสงค ์
       1) พัฒนาระบบจัดการวัสดุสำนักงาน คณะบริหารธุรกิจ 
ศาลายา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ใน
รูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน 
        2) ประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ระบบจัดการวัสดุ
สำนักงาน คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
        1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถบันทึก
การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน สามารถควบคุมวัสดุคงคลัง สามารถ
ค้นหาวัสดุ และออกรายงานได้ 
         2) ขอบเขตด้านพื้นที่คือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 
         3) ขอบเขตการประเมินผลจากลุ ่มตัวอย่างคืออาจารย์

ภายในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ เทคโนโลยี
ราชมงคล รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จำนวน 70 คน  

 
4. วิธีดําเนินการวจิัย 

ผู้วิจัยได้ดำเนินงานโดยใช้ลักษณะของวงจรการพัฒนา
ร ะบบ  ( System development Life Cycle :  SDLC)  ต าม
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบดังต่อไปนี้ 

           1) การวางแผนโครงการ เป็นการคาดคะเนเวลาที่ต้อง
ใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อกำหนดเวลา

โครงการให้งานต่างๆ ของแต่ละกิจกรรมสามารถสำเร็จตามเวลา
ที่กำหนดไว้ 

2) การวิเคราะห์ระบบ ผู้วิจัยศึกษาระบบงานปัจจุบัน
โดยทำการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัสดุสำนักงานพบว่า การ
เบิกจ่ายวัสดุสำนักงานเริ่มต้นจากการที่ผู้ต้องการเบิกวัสดุทำการ
เขียนใบเบิกวัสดุเพื่อส่งมาให้เจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำ
การตรวจสอบในคลังวัสดุว่ามีเพียงพอต่อการเบิกหรือไม่ หากมี
เพียงพอเจ้าหน้าที่ก็จะทำการบันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายลง
ในโปรแกรม Microsoft Excel การดำเนินงานในลักษณะนี้ทำให้
ต้องเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษจำนวนมาก เอกสารอาจสูญหาย
ได้ รวมไปถึงการตรวจสอบยอดวัสดุคงคลังเป็นไปด้วยความ
ยากลำบาก นอกจากนี ้หากต้องการดูประวัต ิการเบิกว ัสดุ 
เจ้าหน้าที่ต้องทำการรื้อค้นเป็นเวลานานเนื่องจากเอกสารมีเป็น
จำนวนมาก ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงแผนภูมิก้างปลาแสดงปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหาระบบงานเดิม 
 3) การออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ระบบเดิมมาทำการออกแบบระบบจัดการวัสดุสำนักงานใหม่ 
โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ดัง
ภาพที ่ 2 และใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
(Entity Relationship Diagram: ER Diagram) ดังภาพที่ 3 ใน
การออกแบบฐานข้อมูลวัสดุสำนักงาน           
  4) พัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ เริ่มจากการสร้าง
ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์ส ก่อนจะโปรแกรมเขียนเว็บแอปพลิเค
ชันด้วยภาษา PHP รวมไปถึง JavaScript และ CSS จากนั้นจึง
ทดสอบระบบ ตลอดจนการจัดทำเอกสารต่างๆ ทั้งในส่วนของ
เอกสารเอกสารระบบ และคู่มือการใช้งาระบบ ทั้งนี้ หากแบ่ง
ตามประเภทของผู้ใช้งานแล้ว ระบบจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ 1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการรายชื่อผู้ใช้ระบบ (ดัง
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ภาพที่ 4) จัดการวัสดุ ค้นหาวัสดุ รับวัสดุ จ่ายวัสดุ ออกรายงาน
ต่างๆ เช่น รายการวัสดุใกล้หมด (ดังภาพที่ 5) รายงานประวัติ
การเบิกของแต่ละบุคคล เป็นต้น 2. ส่วนของผู ้ใช้งานทั ่วไป 
สามารถค้นหาวัสดุ ทำใบเบิกวัสดุ (ดังภาพที่ 6) และดูประวัติการ
เบิกวัสดุของตนเองได้ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสขอ้มูลของระบบ 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

 
 
 
 
 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอจัดการรายชื่อผู้ใช้ระบบ 
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ภาพที่ 6 แสดงหน้าใบเบิกวัสดุสำนักงาน 
 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอวัสดุที่ใกล้หมด 
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5) นำระบบใหม่ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างภายในคณะ
บริหารธุรกิจ ศาลายา จำนวน 70 คน พร้อมประเมินความพึง
พอใจเพื่อนำมาสรุปตัวเลขทางสถิติ 

 

5. งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
          งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบงานพัสดุสำนักงาน โดยใช้
โปรแกรมทะเบียนว ัสด ุสำน ักงาน สำหร ับสำน ักงานคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [1] มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานการพัฒนาระบบ
การเบิก – จ่ายวัสดุสำนักงานด้วยโปรแกรมทะเบียนวัสดุ
สำนักงาน และประเมินความพึงพอใจของใช้ระบบการเบิก – 
จ่ายวัสดุสำนักงานด้วยโปรแกรมทะเบียนวัสดุสำนักงาน ผู้วิจัย
จัดเก ็บข้อม ูลจากคณาจารย ์บ ุคลากรและนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการดำเนินงานการ
พัฒนาระบบการเบิก- จ่ายวัสดุสำนักงานด้วยระบบใหม่ ทำให้
การควบคุมการลงทะเบียนวัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุ การบำรุงรักษา
วัสดุ และการตรวจสอบวัสดุ สอดรับการควบคุมวัสดุสำนักงาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู ้ใช ้บร ิการหลังการพัฒนาระบบการเบิก – จ่ายว ัสดุ
สำนักงาน พบว่าผู้ใชม้คีวามพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ด้านทรัพยากรอยู่ในระดับมาก 
          กมลลักษณ์ ไชยมงคล และคณะ [2] ได้นำเสนอ ระบบ
การจัดการสินค้าคงคลังของร้านโลหะภัณฑ์ กรณีศึกษาร้าน     
ส.โลหะภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลของร้าน ส.โลหะ
ภัณฑ์ ซึ่งระบบใหม่จะมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบดิจิทัล บันทึก
ลงในคอมพิวเตอร์ โดยที่ระบบเดิมได้จัดเก็บในแฟ้มเอกสารระบบ
การจัดการ สินค้าคงคลังของร้านโลหะภัณฑ์ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย
ใช้ภาษา Microsoft Visual Basic 2010 และ ฐานข้อมูลที ่ใช้
จัดการคือ Microsoft SQL Server 2008 โดยมีการติดตั้งระบบ
แบบ Client/Server ซึ่งง่ายต่อการพัฒนา การติดตั้ง และการ
บำรุงรักษา ระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่พัฒนาขึ้นสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการร้าน ส. โลหะภัณฑ์ ยิ่งขึ้น  

 งานวิจัยเรื ่องระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านนาเจียง [3] มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด 
และศึกษาความพึงพอใจในที่มีต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์กลุ ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที ่ และผู ้ที ่เกี ่ยวข้องจาก
โรงเรียนบ้านนาเจียง จำนวน 5 คน เครื่องมือการวิจัยคือ ระบบ
บริหารจัดการครุภัณฑ์และแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้
งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า      
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด มี
จำนวน 6 เมนู ได้แก่ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ  หน้าหลัก  ลงทะเบียน
ครุภัณฑ์  ตรวจสอบครุภัณฑ์  ยืมครุภัณฑ์ คืนครุภัณฑ์ และผู้ใช้มี
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการครภุัณฑ์โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

6. ผลการวิจัย 
      ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของระบบ
จัดการวัสดุสำนักงาน ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จากผู้ใช้งานระบบ
จำนวน 70 คน โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
การออกแบบ ด้านการใช้งานระบบ และด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1) ด้านการออกแบบจากผู้ใช้งานระบบ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60  ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์มาก แสดงว่าผู ้ใช้งานระบบ เห็นตรงกันว่าของระบบ
จัดการวัสดุของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายามีคุณภาพมาก ทางด้านการออกแบบ
ระบบ ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร สีตัวอักษร 
ขนาดตัวอักษร ความเหมาะสมในการเลือกใช้ข้อความ และ
สัญลักษณ์เพื่ออธิบายสื่อความหมาย ความเป็นมาตรฐานเดียวใน
การออกแบบหน้าจอภาพ ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกับผู ้ใช้งาน และคำศัพท์ที ่ใช้ ผู ้ใช้มีความคุ้นเคยและ
สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 
 2) ด้านการใช้งานระบบพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
แสดงว่าผู้ใช้งานระบบ เห็นตรงกันว่าของระบบจัดการวัสดุของ
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ศาลายา มีคุณภาพมาก ทางการใช้งานระบบ ความสามารถใน
การบันทึกหลักฐานหลักฐานการเบิกวัสดุ การออกใบเบิกวัสดุ
ตามรูปแบบที ่กำหนด ความถูกต ้องในการลบข้อมูล การ
ประมวลผลในระบบ และความรวดเร็วในการประมวลผลของ
ระบบ 

3) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
พบว่ามีเท่ากับ 4.24 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด แสดงว่าผู้ใช้งานระบบ เห็นตรงกันว่าของ
ระบบจัดการวัสดุของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา มีคุณภาพมากที่สุด ด้านการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ การกำหนดผู้ใช้งาน 
และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ การตรวจสอบสิทธิ์
ก่อนการใช้งานของผู้ใช้ระบบใน และการควบคุมให้ใช้งานสิทธิ
ของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย จากการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้
ว่าเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมานั้น สามารถช่วยในการทำงานของ
เจ้าหน้าที่วัสดุ ที่มีหน้าที่ในการจัดทำใบเบิกวัสดุสำหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทำให้มีการ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากขึ้น และช่วยลดกระดาษในการจัดทำใบ
เบิกวัสดุ และทำให้บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื ้นที ่ศาลายา  สามารถ
ตรวจสอบและใบเบิกจากระบบจัดการวัสดุได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2) ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั ้งต่อไป นอกจาก
รายงานประวัติการเบิกวัสดุสำนักงานรายคนแล้ว ควรเพิ่ม
รายงานการเบิกวัสดุของแต่ละสาขาด้วย เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ว่าสาขาใดใช้วัสดุสำนักงานประเภทใดมากที่สุด อันจะ
ช่วยในการวางแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงานในปีงบประมาณต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 2) ประเมินความ    
พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Visual Studio 
Code เป ็น Editor สำหรับเข ียนโปรแกรมและทดสอบการ
ทำงาน ใช ้ โปรแกรมภาษา HTML, JavaScript และ Ionic 
Framework ในการเขียนคำสั่งงานเพื่อควบคุมระบบ มีการใช้ 
Google API ในการทดสอบระบบแผนที่และนำทาง ใช้ภาษา 
CSS ในการตกแต่งรูปแบบหน้าจอและ การออกแบบไอคอนใน
แอปพลิเคชัน  

ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู ้ใช้งานจำนวน      
30 คน พบว่าด้านกระบวนการในการทำงานของซอฟต์แวร์ ด้าน
การออกแบบการนำเข้าข้อมูล และด้านการออกแบบผลลัพธ์มี
ความพึงพอใจมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ภาพรวม
ของระบบผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20) และ
ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นแตกต่างกันเล็กน้อย (SD = 0.65) 

 
คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน, ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research are: 1) to develop a 
mobile application for promoting tourism of Samut 
Prakarn Province; 2) to assess satisfaction of users. The 
researcher used Visual Studio Code as Editor for writing 
program and testing operation whereas HTML 
JavaScript and Ionic Framework were used for writing 
commands to control system. In addition, Google API 
was used for testing map and navigation system and 

CSS was used for decorating screen format and 
designing icons in the application.   The evaluation of 
satisfaction from 30 users found that the output design 
was highest level. The working process and the input 
design were high level. System overview was high level 
(Mean = 4.47) and the opinions of users are slightly 
different (SD = 0.66). 
 The results of assessment on satisfaction of 30 
users revealed that, ion overall picture, users had high 
level of satisfaction on software operation process, data 
input design, and output design, ordered in descending 
order (mean = 4 . 2 0 )  and users slightly had different 
opinions (SD = 0.65). 
 
Keywords: application, tourism promoting 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศไทยในอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมบริการที่
เชื ่อมโยงกันเป็นโครงข่าย และประเทศไทยยังเป็นที่รู ้จักของ
ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะชาติเป็นอาหารที่นักท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติ
ชื่นชอบแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็น วัด ทะเล 
ภูเขา  โบราณสถาน ดินแดนประวัติศาสตร์ แหล่งธรรมชาติ 
ชุมชนและศิลปวัฒนธรรมฯลฯ อีกทั ้งยังมีรูปแบบวิธีเที ่ยวที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างมากมาย การมีส่วน
ร่วมส่วนหนึ ่งในเทศกาลงานประเพณีซึ ่งล้วนแล้วแต่สร ้าง
ประสบการณ์น่าจดจําให้กับนักท่องเท่ียวที่เข้าไปพบความงดงาม

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ของแหล่งท่องเที่ยวและประเพณีไทยที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค จึง
ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวเติบโตและพัฒนาขึ ้นอย่าง
รวดเร็ว ในบางครั้งการท่องเที่ยวก็มีอุปสรรคที่พบเจอบ่อยครั้ง 
เช่น ข้อมูลทั่วไปของสถานที่นั้นๆไม่ชัดเจนขัดแย้งกับความจริง 
ไม่ละเอียด ทำให้ไม่สามารถรับรู ้ได้ว่าจะหาที่พักหรือสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นได้อย่างไร รวมถึงปัญหาด้านการเดินทางที่ยังไม่มี
ความชัดเจน ซึ่งเป็นผลอาจทำให้เกิดการล่าช้าในการเดินทางได้ 

ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเข้ามามีความสำคัญและมีฟังก์ชันการ
ใช้งานที่หลากหลาย เช่น กล้อง เครื ่องบันทึกเสียง  อุปกรณ์
ตรวจจับ(Sensor) และอุปกรณ์ระบุพิกัดตำแหน่ง GPS ทำให้มี
การใช้งานแอปพลิเคชันหลากหลายที่ใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ จาก
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนมาใช้งาน[1]  แอปพลิเคชัน คือ โปรแกรมที่
อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น แอปเกม แอปแต่งรูป เป็น
ต้น การปฏิวัติทางเทคโนโลยีดิจิตอล หรือ Digital Revolution 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล 4.0 มีรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่
ผู้ใช้ให้ความสนใจเพราะเมื่อต้องการค้นหาสถานที่ที่ต้องการได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด โดย
นักท่องเที ่ยวสืบค้นหาข้อมูลได ้อย ่างสะดวก [2]  จ ังหวัด
สมุทรปราการก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ เพราะ
จังหวัดสมุทรปราการมีสถานที่ท่องเที ่ยวที ่น่าสนใจ เช่น วัด 
พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น อีกทั ้งจังหวัดสมุทรปราการยังเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมที่สำคัญ 

เพื่อให้ได้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใชส้นับสนุนการ
ท่องเท่ียวที่ตอบสนองความต้องการของนักเดินทางทั้งในด้านของ
การวางแผนการเดินทาง และใช้เป็นเครื่องมือในการท่องเที่ยว
ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงจัดทำแอปพลิเคชันแนะนำสถานที ่ท่องเที ่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรปราการแก่ผู้ใช้ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัด
สมุทรปราการ  
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ  
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที ่ยวจังหว ัดสมุทรปราการ  มีว ิธ ีการดำเนินงานว ิจัย 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนา
ระบบ และการประเมินผลระบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
3.1 การวิเคราะห์ระบบ 
การวิเคราะห์ระบบของการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้แบ่งสถานที่
ในจังหวัดสมุทรปราการเป็น 4 ประเภทได้แก่ ว ัด สถานที่
ท่องเที ่ยว ร้านอาหาร และโรงแรม ดำเนินการสัมภาษณ์จาก
นักท่องเที่ยวตามสถานที่ 4 ประเภทดังกล่าวรวมจำนวน 8 คน 
เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของระบบ และศึกษารวบรวมข้อมูล
จากหนังสือ ตำรา และอินเทอร์เน็ต แล้วนำข้อมูลมาวิจัยและ
พัฒนา 
3.2 การออกแบบระบบ  
หลังจากได้ทำการวิเคราะห์แล้ว ผู ้วิจัยได้ออกแบบระบบการ
ทำงานโดยมีระบบงานย่อย 3 ระบบงาน ได้แก่  

1) ระบบแผนที่  
 - สามารถตรวจสอบพิกัดตำแหน่งปัจจุบันในมุมมอง

แบบปกติ ดาวเทียม ภูมิประเทศ และรูปแบบผสมได้  
 - สามารถแสดงพิกัดของสถานที่ได้ 
2) ระบบข้อมูลข่าวสาร  
 - สามารถค้นหาสถานที่ที่ผู้ใช้ต้องการที่จะเดินทาง

ไปได้  
 - แสดงชื่อของสถานที่ ข้อมูลสถานที่ และรูปภาพ 

โดยแอปพลิเคชันนี ้ประกอบไปด้วยข้อมูลของวัด สถานที่
ท ่องเท ี ่ยวท ี ่น ่าสนใจ ร ้านอาหารและโรงแรม ในจังหวัด
สมุทรปราการ รวม 40 แห่งได้แก่ 

2.1) วัด ประกอบด้วย 10 สถานที่ ได้แก่ วัดโปรด
เกศเชษฐาราม วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร วัดกลางวรวิหาร 
วัดทรงธรรมวรวิหาร วัดบางพลีใหญ่ใน วัดป่าเกด วัดบางพลีใหญ่
กลาง วัดพิชัยสงคราม วัดมงคลโคธาวาส และวัดอโศการาม 

2.2) สถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 10 สถานที่ 
ได้แก่ เมืองโบราณ ตลาดน้ำโบราณบางพล ีตลาดบางน้ำผ้ึง ป้อม
พระจุลจอมเกล้า พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  พิพิธภัณฑ์หัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ  ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ สถาน
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ตากอากศบางปู สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อน
ขันธ์ และองค์พระสมุทรเจดีย์ 

2.3) ร้านอาหาร ประกอบด้วย 10 สถานที่ ได้แก่ 
Begin cafe, Bougain Cafe & Crafts, Coffe i need u, 
Sanctuary Paknam, The art of food, ป ั ่ น ก ิ น แฟ , เ จ ๊ จุ ก
เย็นตาโฟ, ก๋วยเตี๋ยวเฮียปี เจ้าเก่าปากน้ำ, ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำ
ใส เกาะสมุย และครัวบ้านเปิ้ล 

2.4) โรงแรม ประกอบด้วย 10 สถานที่ ได้แก่ Bay 
Srinakarin Hotel, Romance Hotel Srinakarin, Zaza Hotel 
Bangpoo, เดอะเบสท์เพลส, เพวา ลักชัวรี เซอร์วิส เรสซิเดนท์, 
โรงแรมบ้านปากน้ำ, โรงแรมรีแลกซ์ วิลลา, โรงแรมวารีลา,        
กุยะซุกะ โฮลเทลแอนด์คาเฟ่ และริมขอบฟ้าเออร์เบินรีสอร์ท 

3) ระบบช่วยในการตัดสินใจ สามารถช่วยแนะนำ
เส้นทางที ่ใกล้กับสถานที ่ที ่ เป็นเป้าหมาย แนะนำวิธีในการ
เดินทางไปยังเป้าหมายได้ 

ระบบถ ูกออกแบบผ ่านแผนภาพรวมระบบงาน 
(Design overview) แผนภาพแสดงปฏ ิส ั มพ ันธ ์ ระหว ่ า ง
ระบบงานและสิ ่งท ี ่อยู ่นอกระบบงาน (Use case diagram) 
แผนภาพแสดงลำด ับการทำงานของระบบ  (Sequence 
diagram) แผนภาพแสดงความส ัมพ ันธ ์ของคลาส (Class 
diagram)  และแผนภาพแสดงลำด ับการดำเน ินก ิจกรรม  
(Activity diagram) ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 Design Overview   

 

 
ภาพที่ 2 Use case diagram 

 

 
ภาพที่ 3 Sequence diagram 

 

 
ภาพที่ 4 Class diagram 
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ภาพที่ 5 Activity diagram การค้นหาข้อมูลของวัด 

 

 
ภาพที่ 6 Activity diagram การนำทาง 

 
3.3 การพัฒนาระบบ  
โมบายแอปพล ิ เคช ันเพ ื ่อส ่ ง เสร ิมการท ่องเท ี ่ยวจ ังหวัด
สมุทรปราการใช้โปรแกรม Visual Studio Code เป็น Editor 
สำหรับเขียนโปรแกรมและทดสอบการทำงาน ใช้โปรแกรมภาษา 
HTML, JavaScript และ Ionic Framework ในการเขียนคำสั่ง
งานเพื ่อควบคุมระบบ มีการใช้ Google API ในการทดสอบ
ระบบแผนที่และนำทาง ใช้ภาษา CSS ในการตกแต่งรูปแบบ
หน้าจอและ การออกแบบไอคอนในแอปพลิเคชัน หลังจากการ
พัฒนาแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ทำการทดสอบโดยนำไป
จำลอง Localhost บน Google Chrome  แล้วทำการแก้ไข

ข้อผิดพลาด เมื่อทดสอบแอปพลิเคชัน จนไม่มีข้อผิดพลาดแล้ว 
จึงนำไปใช้งานต่อไป 
 
3.4 การประเมินผลระบบ  
มีการประเมินผลระบบเพื่อหาสิ ่งที ่ต้องแก้ไขจากผู ้เชี ่ยวชาญ
จำนวน 3 คน โดยประเมินความเหมาะสม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเชิง
เทคนิค ด้านการออกแบบข้อมูลนำเข้า ด้านกระบวนการในการ
ทำงานของระบบ และด้านการออกแบบผลลัพธ์ ได้ผลดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 7 ความเหมาะสมของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 

 
จากภาพที่ 8 พบว่าด้านเชิงเทคนิค ด้านการออกแบบ

การนำเข ้าข ้อมูล และด้านกระบวนการในการทำงานของ
ซอฟต์แวร์มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากไป
หาน้อย ด ้านการออกแบบผลลัพธ ์ ม ีความเหมาะสมมาก 
ภาพรวมของระบบผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.55) และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน 
(SD = 0.49) เมื่อได้สรุปผลจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ได้นำข้อคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญไปแก้ไขในจุดที่บกพร่องแล้วจึงนำไปใช้งานต่อไป 

 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
โมบายแอปพล ิ เคช ันเพ ื ่อส ่ ง เสร ิมการท ่องเท ี ่ยวจ ังหวัด
สมุทรปราการ ได้ผลการวิจัยดังนี้   

4.73 4.60 4.53 4.46

0.35 0.58 0.58 0.58
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ภาพที่ 8 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน 

 

 
ภาพที่ 9 ผลการค้นหาวัด และแสดงรายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 10 ผลการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว และรายละเอียด 

 
ภาพที่ 11 ผลการค้นหาร้านอาหาร และรายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 12 ผลการค้นหาโรงแรม และรายละเอียด 

 

 
ภาพที่ 13 การนำทางไปสถานที่ที่ต้องการ 

 
4.2 ผลประเมินความพึงพอใจ 
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อโมบายแอปพลิเคชัน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้นำระบบ
ไปทดลองใช้กับผู้ใช้งาน จำนวน 30 คน โดยประเมินความพึง
พอใจ 3 ด ้าน ได ้แก่ ด ้านการออกแบบข้อมูลนำเข ้า ด ้าน
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กระบวนการในการทำงานของระบบ และด้านการออกแบบ
ผลลัพธ์ สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้  
 

 
ภาพที่ 14 ความพึงพอใจของระบบจากผู้ใช้งาน 

 
จากภาพที่ 18 พบว่าด้านกระบวนการในการทำงาน

ของซอฟต์แวร์ ด้านการออกแบบการนำเข้าข้อมูล และด้านการ
ออกแบบผลลัพธ์มีความพึงพอใจมาก ภาพรวมของระบบผู้ใช้งาน
มีความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี ่ย = 4.47) และผู ้ใช้งานมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันเล็กน้อย (SD = 0.66) 
 

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื ่องโมบายแอปพลิเคชันเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยว
จังหวัดสมุทรปราการ มีวิธีการดำเนินงานวิจัย ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการ
ประเมินผลระบบ ระบบถูกออกแบบผ่านแผนภาพรวมระบบงาน 
(Design Overview) แผนภาพแสดงปฏ ิส ั มพ ันธ ์ ระหว ่ าง
ระบบงานและสิ ่งที่อยู ่นอกระบบงาน (Use Case Diagram) 
แผนภาพแสดงลำด ับการทำงานของระบบ ( Sequence 
Diagram) แผนภาพแสดงความส ัมพ ันธ ์ของคลาส (Class 
diagram) และการดำเนินกิจกรรม (Activity Diagram)   

โมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการใช้โปรแกรม Visual Studio Code เป็น Editor 
สำหรับเขียนโปรแกรมและทดสอบการทำงาน ใช้โปรแกรมภาษา 
HTML, JavaScript และ Ionic Framework ในการเขียนคำสั่ง
งานเพื ่อควบคุมระบบ มีการใช้ Google API ในการทดสอบ
ระบบแผนที่และนำทาง ใช้ภาษา CSS ในการตกแต่งรูปแบบ
หน้าจอและ การออกแบบไอคอนในแอปพลิเคชัน หลังจากการ
พัฒนาแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ทำการทดสอบโดยนำไป
จำลอง Localhost บน Google Chrome  แล้วทำการแก้ไข

ข้อผิดพลาด เมื่อทดสอบแอปพลิเคชัน จนไม่มีข้อผิดพลาดแล้ว 
จึงนำไปใช้งานต่อไป 

ภาพรวมของระบบผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากและมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันเล็กน้อยสอดคล้องกับงานวิจัยของสหัท
ยา สิทธิวิเศษและคณะ [3] ได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที ่ยวด้วยตนเองตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.12 อยู ่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับพิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และคณะ [4] ได้พัฒนาระบบ
นำทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจรผ่านสมาร์ทโฟน ในจังหวัด
ราชบุรี ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมาก 
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ระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสนิค้าของตลาดไนท์ 
The Night Markets Area Reservation Management System 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบจัดการจอง
พื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 2) ประเมินคุณภาพของระบบ
จัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 3) สอบถามความ
พึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของ
ตลาดไนท์ กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของตลาดและผู้เช่าพื้นที่ จำนวน 
30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ระบบจัดการจอง
พื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 2) แบบประเมินคุณภาพของ
ระบบจัดการจองพื้นที ่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่าย
สินค้าของตลาดไนท์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื ้นฐานคือ 
ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) 
ระบบจ ัดการจองพ ื ้ นท ี ่ จ ำหน ่ ายส ินค ้ าของตลาดไนท์  
ประกอบด้วย ส่วนของผู้ใช้งาน(เจ้าของตลาด) ส่วนของผู้ใช้งาน
(ผู้เช่าพื้นที่) และส่วนผู้ดูแลระบบ 2) ผลการประเมินคุณภาพ
ระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มี
ต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
คำสำคญั: ระบบการจัดการ, จองพื้นที่, ตลาดไนท์ 
 

ABSTRACT 
This study purpose is to 1) Develop of the night markets 
area reservation management system. 2) Evaluate the 
quality of the night market area reservation 
management system. 3) Satisfaction of the users the 
night market area reservation management system. The 
target audience for the study was 30 market owner and 
space tenant. The statistic means are the average, the 

standard deviation. The results found that 1) The night 
market area reservation management system consists 
of 3 parts is user market owner and user space tenant 
and administrator,  2) the result of quality management 
information system are good level 3) the result of user 
satisfaction with management information system are 
the maximum levels. 
 
Keywords: Management System, Area Reservation, The 
Night Markets 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาและเข้ามามีบทบาทในการ
ดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีช่วยให้อำนวย
ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยให้ทำงานได้ง่าย
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถพกพาได้
สะดวก มีเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อช่วย อำนวยความสะดวกในการ
ใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการติดต่อสื่อสาร รวม
ไปถึงด้านการศึกษา การค้าขาย และอื่น ๆ   
 ทุกมุมเมืองของประเทศมีตลาดไนท์มาร์เก็ตทั้งเก่าและ
ใหม่เกิดขึ้นมากมาย บางแห่งเป็นตลาดใหญ่มีทั้งโซนขายของและ
ร้านอาหาร มีลานจอดรถกว้างขวางมีผับบาร์เล็ก ๆ มากมาย การ
ทำตลาดไนท์หรือการให้เช่าพื้นที่ค้าขายนั้น คนที่เป็นเจ้าของ
พื้นที่หรือคนที่เช่าช่วงต่อนั้นต้องมีทุนสูงมากๆ เพราะต้องเช่า
พื้นที่กันเป็นปีมีค่ามัดจำต่าง ๆ และต้องมีทุนสำหรับการจัดพื้นที่
เช่นการปรับหน้าดิน การทำโครงสร้างต่างๆ การจัดการบริหาร
ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง เช่น น้ำ,ไฟ,ลาดจอดรถ,การเก็บ
ขยะทำความสะอาด,การดูแลความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีเรื่อง

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ของการโปรโมททั้งให้พ่อค้าแม่ค้ามาเช่าที่และให้ลูกค้ามาเดินซึ่ง
ในช่วงแรกนั้นอาจใช้เวลาอย่างน้อย 6-12 เดือน ปัจจัยหลักที่
สำคัญที่สุดคือ วันเวลาที่เปิดตลาดและราคาค่าเช่า ซึ่งพ่อค้า
แม่ค้าส่วนใหญ่ต้องการที่จะค้าขายได้ทุกวันแต่ค่าเช่าต้องไมแ่พง
และคุ้มค่า ซึ่งเรามักจะเห็นตลาดไนท์มาร์เก็ต เหล่านี้เปิดเกือบ
ทุกวันโดยเฉพาะ ศุกร์–อาทิตย์ และช่วงกลางเดือนหรือต้นเดือน
ที่ถือเป็นช่วงที ่เงินเดือนออกคนซื้อมีกำลังซื ้อมีกำลังจ่ายคน
เดินตลาดก็จะหนาแน่นมากในช่วงนี้ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น ใน
ระบบงานเดิมของตลาดไนท์นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่ องของ
การจัดการข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้น จัดเก็บเป็นไปได้
ยากลำบาก เนื่องจากเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร รวมไปถึงการ
ประชาส ัมพ ันธ ์ย ังไม ่ด ีพอ ท ั ้ งน ี ้ เพ ื ่อให ้ เก ิดระบบงานที่
ประสิทธิภาพ มีความแม่นยำ ถูกต้อง สามารถตรวจสอบผล
ย้อนหลังได้ โดยเริ่มจากการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การจัดการการเช่าพื้นที่ การจองพื้นที่ การซื้ออุปกรณ์ การรับ
อุปกรณ์ การเบิกอุปกรณ์ เป็นต้น [1] 
 จากปัญหาข้างต้นผู้พัฒนาจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนา
ระบบจัดการจองพื้นที ่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ โดยการ
นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ผ่านระบบการ
จัดการฐานข้อมูล แทนระบบงานเดิม เพื่อบันทึกและจัดเก็บได้ใน
ปริมาณมาก ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นระบบที่ง่ายต่อการค้นหา
และตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น ทำให้ระบบงานมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 
2.2 เพื ่อประเมินคุณภาพของระบบจัดการจองพื้นที ่จำหน่าย
สินค้าของตลาดไนท์ 
2.3 เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดการจองพื้นที่
จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 
 

3. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
การศึกษาและค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวกับระบบจัดการจอง
พื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ ดังนี้  
 โอภาส เอี ่ยมสิริวงศ์ [2] ได้กล่าวไว้ว่า จากการศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง หลักการออกแบบฐานข้อมูล

โครงการระบบฐานข้อมูลบนเว็บ รูปแบบของฐานข้อมูลบนเว็บ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ที่
เร ียกว่า SDLC เป็นวงจรที ่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละ
ขั้นตอนตั้งแต่เริ ่มจนกระทั้งสำเร็จ วงจรการพัฒนาระบบมี 7 
ข ั ้นตอน ดังนี้  1. เข ้าใจป ัญหา (Problem Recognition) 2. 
ศ ึกษาความเป ็น ไปได ้  ( Feasibility Study) 3. ว ิ เคราะห์  
(Analysis) 4. ออกแบบ (Design) 5. สร้างหรือพัฒนาระบบ 
( Construction) 6. ก า ร ป ร ั บ เ ป ล ี ่ ย น  ( Conversion) 7. 
บำรุงรักษา (Maintenance) 
 จิตรา คำภาพร, รัชนีวรรณ เชื ้อนุ ่น และนางสาวศาน
ฤต์ทัย ขันชะลี [3] ได้ทำการวิจัยเรื่องการจัดทำระบบจองพื้นที่
ตลาดคลองถมในการจัดจำหน่ายสินค้า โดยใช้กรณีศึกษาของ
ตลาดคลองถม บ้านแดงน้อย ได้ทำวิจัยเรื่องระบบจองแผงตลาด
นัดออนไลน์กรณีศึกษา ตลาดนัดดอนมดแดง เพื่อเข้ามา ช่วยใน
การจองพื้นที่ ก่อนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกสบายประหยัดเวลา 
และเพื ่อให้ผู ้จัดการแผงตลาด เกิดความสะดวกในการค้นหา
ข้อมูลผู ้ค้าขายและการเช่าแผงตลาดและเพื ่อนำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบ ผลที่ได้จากการ
ดำเนินงานคือ โปรแกรมระบบจองแผงตลาดนัดออนไลน์ ในส่วน
ของสมาชิก สามารถเข้าระบบเพื่อจองแผงตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต
ได้ จากนั้นก็ทำการชำระเงินผ่านทางระบบได้ใน ส่วนของผู้ดูแล
ระบบสามารถดูข้อมูลแผง ข้อมูลการจอง ดูข้อมูลยืนยันการชำระ
เงินและพิมพ์ใบเสร็จออกมาได้ 
 พรหมพิริยะ ศุภบวรวงศ์ [4] ได้ทำวิจัยเรื่องระบบเช่า
พื้นที่ตามห้างสรรพสินค้าเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับช่วย
ในการเช่าพื้นที่ตามห้างสรรพสินค้า การศึกษาครั้งนี้ดำเนินงาน
ตามขั้นตอนของงระเบียบวิธีพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุโดย
ใช้ยูเอ็มแอลในการจำลองระบบ ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลมาย
เอสคิวแอลและภาษาเจเอสพี สปริงเฟรมเวิร์คในการเขียน
โปรแกรม ระบบนี้แบ่งออกเป็น ส่วนต่างๆประกอบด้วย ส่วน
จัดการข้อมูลหลัก ส่วนติดตามและประเมินโครงการ และส่วน
สรุปข้อมูล ผลการดำเนินงานพบว่า ระบบสารสรเทศที่พัฒนาขึ้น
สามารถใช้เป็นเครื ่องมือที ่ช่วยในการแก้ปัญญาการติดตาม
โครงการและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 ภาวินี อ้วนศรีเมือง [5] ได้ทำวิจัยเรื่องระบบการเช่า
จองพื ้นที ่จำหน่ายสินค้าของตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ จังหวัด
อุดรธานีเป็นการจำลองภาพพื้นที ่จำหน่ายสินค้าเพื ่อให้ผู ้ใช้
สามารถทำการจองพื้นที่นั้นๆ ได้โดยภาพพื้นที่จะแสดงสถานะ
เป็น 3 สี คือ สีฟ้าอ่อน หมายถึง พื้นที่ว่าง สีเขียว หมายถึง พื้นที่
ประมูล สีแดง หมายถึง พื้นที่เช่า ซึ่งหากผู้ใช้มีการจองพื ้นที่
ดังกล่าวแล้วจะสามารถเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ได้ เช่น สามารถ
ตรวจสอบยอดค้างชำระค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับพื้นที่เช่า รวมถึงสามารถดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระบบ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 
 

4. วิธีดำเนินการวจิัย 
4.1 เครื่องมือการวิจัย 
 4.1.1 ระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 
 4.1.2 แบบประเมินคุณภาพของระบบจัดการจองพื้นที่
จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 
 4.1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบจัดการ
จองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 
4.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าของตลาดและผู ้เช ่าพื ้นที่  
จำนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก 
4.3 ขั้นตอนการวิจัย  
ผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน SDLC 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  4.3.1 กำหนดปัญหา (Problem Definition) เนื่องจาก
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรโดยบุคลากร และ
เอกสาร โดยอาศัยการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจอง
พื้นที่ สำหรับปัจจุบันนี้ยังเป็นระบบงานเดิม ซึ่งใช้การบันทึก
ข้อมูลลงเอกสาร ทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างลำบาก  
 4.3.2 วิเคราะห์ระบบ (Analysis) ผูศ้ึกษาได้ดำเนินการ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของระบบโดย วิเคราะห์ระบบ
จัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ เพื่อนำไปเป็นแนว
ทางการจัดทำระบบ 
 4.3.3 ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นตอนนี้ผู้ศึกษานำ
ข้อมูลจากขั้นตอนการวิเคราะห์มาทำการออกแบบการทำงาน
ของระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ ซึ่งมี
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน 
(เจ้าของตลาด) และผู้ใช้งาน (ผู้เช่าพื้นที่) โดยเขียนเป็นแผนภาพ

บริบท ดังภาพที่ 1 จากนั ้นทำการออกแบบฐานข้อมูลและ
ความสัมพันธ์สำหรับระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของ
ตลาดไนท์  โดยม ีแผนภาพความส ัมพ ันธ ์ของข ้อม ูล (E-R 
Diagram) ด ั งภาพที่  2 ประกอบด ้วยตารางผ ู ้ ด ู แลระบบ 
(member) ตารางผู้ใช้งาน (members) ตารางพื้นที่ขายของใน
ตลาด (area) ตารางแจ้งชำระเงิน (payment) ตารางตลาด 
(market) ตารางข่าวสารและกิจกรรม (news) และตารางการ
จองและยกเลิกพื ้นที ่ของตลาด (reservations) ในการพัฒนา
ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา ได้ดังตารางที่ 1-7 
 

 
 

ภาพที่ 1. แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
ระบบย่อยต่างๆ ของระบบสามารถแบ่งเป็นส่วนๆ ตามลักษณะการใช้งาน 

โดยกระบวนการในการทำงานของแต่ละส่วนจะสัมพันธ์กัน  

 
ภาพที่ 2. แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) 

ระบบจะแสดงผังขั้นตอนการทำงานของระบบการตอบสนองของระบบต่อผู้ใช้งาน 

ผู้ใชง้าน(ผู้เชา่พ้ืนท่ี)

Processor

0

จองตลาด
แจ้งช าระเงิน

จัดการข้อมูลสมาชกิ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีขายของ

ข้อมูลล็อก
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลสมาชกิ
ข้อมูลการช าระเงิน
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม

ผู้ใชง้าน(เจ้าของตลาด)

ข้อมูลพ้ืนท่ี
ข้อมูลสมาชกิ
ข้อมูลการจองพ้ืนท่ี
ข้อมูลแจ้งช าระเงิน

จัดการข้อมูลล็อก
จัดการข้อมูลตลาด

จัดการข้อมูลสมาชกิ
ตรวจสอบการช าระเงิน

จัดการข่าวสารและกิจกรรม

จัดการข้อมูลผู้เชา่พ้ืนท่ี
จัดการข้อมูลเจ้าของตลาด
ตรวจสอบการแจ้งช าระเงิน

ข้อมูลผู้เชา่พ้ืนท่ี
ข้อมูลเจ้าของตลาด

ข้อมูลการแจ้งช าระเงิน

ผู้ดูแลระบบ

ระบบจัดการจองพ้ืนท่ีจ าหน่าย
สินค้าของตลาดไนท์
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 ภาพที่ 3. Data flow Diagram Level 1 ระบบงานย่อยต่างๆ   
ระบบงานย่อยต่างๆ ของระบบสามารถแบ่งเป็นส่วนๆ ตามลักษณะการใช้
งาน โดยกระบวนการในการทำงานของแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กันทั้ง
ในส่วนของผู้ใช้งาน(เจา้ของตลาด), ผู้ใช้งาน(ผู้เช่าพื้นที่) และผู้ดูแลระบบ  

ตารางที่ 1. ผู้ดูแลระบบ  

No. Field  Name Data Type Description 

1 UserID Int(3) รหัสผู้ดูแลระบบ 
2 Usemane Varchar(20) ชื่อผู้ใช้  
3 Password Varchar(20) รหัสผ่าน 
4 Name Varchar(100) ชื่อ 
5 Status enum สถานะ 

 
ตารางที่ 2. ผู้ใช้งาน 

No. Field  Name Data Type Description 

1 UserID Int(11) รหัสสมาชิก 
2 Id Int(10) รหัสบัตรประชาชน 
3 Name Varchar(50) ชื่อ 
4 Lname Varchar(20) นามสกุล 
5 Sex Varchar(50) เพศ 
6 Bbay Varchar(50) วัน/เดือน/ปี เกิด 

7 Address Varchar(300) ที่อยู่ 
8 Phone Varchar(10) เบอร์โทร 
9 Email Varchar(100) อีเมล์ 
10 Usemane Varchar(100) ชื่อผู้ใช ้
11 Password Varchar(100) รหัสผ่าน 
12 Status Varchar(50) สถานะ 

 

ตารางที่ 3. พื้นที่ขายของในตลาด  

No. Field  Name Data Type Description 

1 area_ID Int(3) รหัสประจำพื้นที ่
2 area_name Int(100) ชื่อล็อก 
3 rea_Status Varchar(100) สถานะของพื้นที่ 
4 Market_ID Varchar(20) รหัสประจำตลาด 

 
ตารางที่ 4. ตารางแจ้งชำระเงิน  

No. Field  Name Data Type Description 

1 Pa_id Int(50) เลขที่แจ้งชำระเงิน 
2 Pa_bc Varchar(50) เลขที่การจอง 
3 Pa_bankid Varchar(20) เลขที่ใบเสร็จ 
4 Pa_name Varchar(100) ชื่อ-สกุล 
5 Pa_tal Varchar(10) เบอร์โทร 
6 Pa_email Varchar(100) อีเมล์ 
7 Pa_price Varchar(100) ราคา 
8 Pa_bank Varchar(100) ธนาคาร 
9 Pa_note Varchar(300) หมายเหตุ 
10 Pa_date Varchar(100) วัน/เดือน/ปี 
11 Pa_time Varchar(100) เวลา 
12 Reserv_Id Varchar(100) รหัสการจอง,ยกเลิก 
13 Id_members Varchar(100) เลขบัตรผู้เช่าพื้นที่ 
14 img Int(300) รูปภาพ 

 
ตารางที่ 5. ตารางตลาด  

No. Field  Name Data Type Description 

1 Market_ID Int(6) รหัสประจำตลาด 
2 Market_Name Varchar(50) ชื่อตลาด 
3 Market_Address Varchar(300) ที่อยู่ตลาด 
4 Market_noet Varchar(300) หมายเหตุ 
5 Market_day1 Varchar(150) วันจันทร์ 
6 Market_day2 Varchar(50) วันอังคาร 
7 Market_day3 Varchar(50) วันพุธ 
8 Market_day4 Varchar(50) วันพฤหัสบดี 
9 Market_day5 Varchar(50) วันศุกร์ 
10 Market_day6 Varchar(50) วันเสาร์ 
11 Market_day7 Varchar(50) วันอาทิตย์ 
12 Market_img Varchar(300) รูปภาพ 
13 Id Varchar(13) บัตรประชาชน 
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ตารางที่ 6. ตารางข่าวสารและกิจกรรม  

No. Field  Name Data Type Description 

1 News_id Int(3) รหัสข่าวสาร 
2 Topic Varchar(150) หัวข้อ 
3 Description Varchar(300) รายละเอียด 
4 img Varchar(300) รูปภาพ 
5 Id Int(13) บัตรประชาชน 

 
ตารางที่ 7. ตารางการจองและยกเลิกพื้นที่ของตลาด  

No. Field  Name Data Type Description 

1 re_ID Int(100) รหัสการจอง 
2 re_Date Varchar(100) เริ่มจอง 
3 re_toDate Varchar(100) วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด 
4 period_of_time Varchar(100) จำนวนวันที่จอง 
5 Id Varchar(13) เลขบัตรประชาชน 
6 Market_ID Varchar(100) รหัสตลาด 
7 area_ID Varchar(100) รหัสล็อก 
8 price Varchar(100) จำนวนเงิน 

4.3.4 พัฒนาระบบ (Development) ในขั ้นตอนการ
พัฒนา ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากการออกแบบมาทำการพัฒนา
ระบบจัดการจองพื ้นที ่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์จนเสร็จ
สมบูรณ์ จากนั้นนำไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง และองค์ประกอบของระบบ จากนั้น ทำการปรับปรุง
แก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที ่ปรึกษา จนระบบมีความ
สมบูรณ ์

4.3.5 ทดสอบ (Testing) ผู้ศึกษาทดสอบระบบจัดการ
จองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น 

4.3.6 ติดตั้ง (Implementation) ผู้ศึกษาได้นำระบบ
จัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ที่พัฒนาขึ้นติดตั้ง 
เพ ื ่อทดสอบการใช้งาน ด ังน ี ้  1) เตร ียมความพร้อมในการ
จัดเตรียมห้องปฏิบัติการโปรแกรมและระบบ 2) ผู้ศึกษาได้นำ
ระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ที่พัฒนาขึ้น
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของระบบจัดการจอง
พื ้นที ่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์  โดยการทำแบบประเมิน
คุณภาพด้วยวิธี Black Box เพื่อประเมินหาคุณภาพของระบบ
จัดการจองพื ้นที ่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์  3) ผู้ศึกษาได้
สอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบจัดการจอง

พื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ที่พัฒนาขึ้น 4) จัดทำคู่มือการ
ใช้งานระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 

4.3.7 บำรุงรักษา (Maintenance) ผู ้ศึกษา ทำการ
แก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว ในกรณีที่ระบบมีปัญหา 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการพัฒนาระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาด
ไนท ์
 ผู ้จ ัดทำได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดการจองพื ้นที่
จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น ซึ่ง
พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL มีผลการพัฒนา 
ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 3. หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 
 

 จากภาพที่ 3. แสดงตัวอย่างหน้าลงชื ่อเข้าใช้ระบบ
จัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ ประกอบไปด้วย
ส่วนต่างๆ ดังนี้ ส่วน Logo ของระบบ ,ส่วนการสมัครสมาชิกเพื่อ
เข้าใช้ระบบ 
 

 
ภาพที่ 4. หน้าการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 

 

 จากภาพที่ 4. แสดงตัวอย่างหน้าการจัดการข้อมูล
ผู้ใช้งาน(เจ้าของตลาด) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ ส่วนหัวของ
ระบบ และส่วนของเมนู , ส่วนของตารางแสดงข้อมูลผู ้ใช้งาน
(เจ้าของตลาด), ส่วนของการเพิ่มข้อมูลข้อมูลผู้ใช้งาน (เจ้าของ
ตลาด), ส่วนของการลบ และแก้ไขข้อมูล 
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ภาพที่ 5. หน้าหลักผู้ใช้งาน(เจ้าของตลาด) 

 

 จากภาพที่ 5. แสดงตัวอย่างหน้าหลักผู้ใช้งาน(เจ้าของ
ตลาด) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ ส่วนหัวของระบบ และส่วน
ของเมนูหลัก, แสดงชื ่อผู ้ใช้งาน(เจ้าของตลาด) , ส่วนของการ
แสดงข่าวสารและกิจกรรม, ส่วนของการออกจากระบบ 
 

 

 
ภาพที่ 6. หน้าหลักผู้ใช้งาน(ผู้เช่าพื้นที่) 

 

 จากภาพที่ 6. แสดงตัวอย่างหน้าหลักผู้ใช้งาน(ผู้เช่าพื้นที่) 
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ ส่วนหัวของระบบ และส่วนเมนู
หลัก, แสดงชื ่อของสมาชิกที ่ล็อกอินเข้ามา , ส่วนของข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรม, ส่วนของการออกจากระบบ 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่าย
สินค้าของตลาดไนท์ 
ตารางที่ 8. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของระบบ
จัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 

รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านความสามารถในการทำงานตามระบบของผู้ใช้งาน (Functional Test) 
1. ความเหมาะสมของการจัดการข้อมูลตลาด
และล็อก 

4.33 0.58 มาก 

2. ความเหมาะสมของการทำรายการจัดการ
ข้อมูลสมาชิก 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3. ความเหมาะสมของการปรับปรุงข้อมูลของ
ระบบ  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของการแสดงรายละเอียด
ของข้อมูลระบบ  

4.33 0.58 มาก 

รวม 4.58 0.29 มากที่สุด 
ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) 
1. มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถอื  4.00 0.00 มาก 
2. ปริมาณเน้ือหามีเพียงพอต่อความต้องการ  4.00 0.00 มาก 
3. มีความสอดคลอ้งและตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน  

4.00 0.00 มาก 

รวม 4.00 0.00 มาก 
ด้านผลลัพธ์ท่ีได้จากโปรแกรม (Result Test) 
1. ความถูกต้องในการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
2. ความถูกต้องในการเชื่อมหน้าโปรแกรม 4.33 0.58 มาก 
3. ความถูกต้องในการกำหนดสิทธิของผู้ใช้งาน 4.33 0.58 มาก 
4. ความถูกต้องของการเข้าใช้งานของสมาชิก 4.00 0.58 มาก 

รวม 4.00 0.00 มาก 
ด้านความปลอดภัย (Security Test) 
1. ความเหมาะสมของการกำหนดกลุ่มผู้ใช ้ 4.00 0.00 มาก 
2. ความเหมาะสมของการเข้าถึงขอ้มูลของผู้ใช้  4.33 0.58 มาก 
3. ความเหมาะสมของระบบรักษาความ
ปลอดภัย  

4.00 0.00 มาก 

รวม 4.00 0.33 มาก 
ด้านคู่มือการใช้งาน (Documentation) 
1. ภาพประกอบมีความสวยงาม น่าสนใจ  4.67 0.58 มากท่ีสุด 
2. ตัวอักษรมีความสวยงาม อ่านง่าย 4.00 0.00 มาก 
3. ความถูกต้องของการอธิบายโปรแกรม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
4. สีตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย  4.33 0.58 มาก 
5. ขนาดตัวอักษรมีความสวยงามและเหมาะสม  4.33 0.58 มาก 
6. การจัดรูปแบบในระบบง่ายต่อการใช้งาน  4.33 0.58 มาก 

1416



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
7. รูปภาพมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับ
ตัวอักษร  

4.33 0.58 มาก 

8. ภาษาและรูปแบบภาพที่ใช้ในการเชื่อมโยงมี
ความถูกต้อง  

4.00 0.00 มาก 

รวม 4.33 0.27 มาก 
โดยรวม 4.31 0.16 มาก 

 

 จากตารางที่ 8 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความ
คุณภาพของระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความสามารถในการ
ทำงานตามระบบของผู้ใช้งาน และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก  
5.3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการจอง
พื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 
ตารางที่ 9. ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจัดการ
จองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ 

รายการ   S.D . 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
2. มีความชัดเจนในการวางองค์ประกอบ 4.30 0.75 มาก 
3. การใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ในหน้าจอ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
4. รูปแบบเมนูปุ่มคำสั่งและแถบเคร่ืองมือ 4.60 0.50 มากท่ีสุด 
5. การแสดงคำอธิบายข้อผิดพลาดทีเ่กิดขึ้น 4.53 0.51 มาก 
6. ขั้นตอนการทำงานของระบบ 4.67 0.48 มากท่ีสุด 
7. ความพึงพอใจของระบบ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
8. ความเร็วในการตอบสนองต่อผู้ใช ้ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
9. ความน่าสนใจในการออกแบบ 4.70 0.47 มากท่ีสุด 
10. ความง่ายในการใช้งาน 4.73 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.54  0.22 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 9 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ความง่าย
ในการใช้งาน ความน่าสนใจในการออกแบบ ขั้นตอนการทำงาน
ของระบบ ความพึงพอใจของระบบ รูปแบบเมนูปุ่มคำสั่งและ

แถบเครื ่องมือ การป้อนข้อมูลเข้าสู ่ระบบ การใช้ภาษาหรือ
สัญลักษณ์ในหน้าจอ ความเร็วในการตอบสนองต่อผู้ใช้ และมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย คือ การแสดงคำอธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและมีความ
ชัดเจนในการวางองค์ประกอบ 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ ประกอบไป
ด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลระบบ ส่วนของ
ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของตลาด และส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เช่าพื้นที่ 
ระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ที่พัฒนาขึ้นนี้ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจองพื้นที ่จำหน่ายสินค้าของ
ตลาดไนท์ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของจิตรา คำภาพร,รัชนี
วรรณ เชื้อนุ่น และนางสาวศานฤต์ทัย ขันชลี [1] ได้ทำการวิจัย
เรื่องระบบจองแผงตลาดนัดออนไลน์กรณีศึกษา ตลาดนัดดอน
มดแดง  
 คุณภาพของระบบจัดการจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของ
ตลาดไนท์ที ่พ ัฒนาขึ ้นนั ้นม ีค ุณภาพอยู ่ในระดับมาก ทั ้งนี้
เนื ่องมาจากระบบที่พัฒนาขึ ้นนั ้นมีการรายงานผลที ่มีความ
ถูกต้อง การคำนวณผลของโปรแกรมมีความถูกต้องแม่นยำ ช่วย
ให้ระบบมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล ความเหมาะสมของ
การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบออกเป็นแบบต่างๆ สามารถนำข้อมูลที่
ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้มากขึ ้น ซึ ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พรหมพิริยะ ศุภบวรวงศ์ [2] ได้ทำการวิจัยเรื่อง
ระบบเช่าพื้นที่ตามห้างสรรพสินค้าเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับช่วยในการเช่าพื้นที่ตามห้างสรรพสินค้า 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจัดการจองพื้นที่
จำหน่ายสินค้าของตลาดไนท์ที่พัฒนาขึ้นนั้น มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบที่พัฒนาขึ้นนั้น การ
ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ มีความง่ายในการใช้งาน การใช้ภาษาหรือ
สัญลักษณ์ในหน้าจอ รูปแบบเมนูปุ่มคำสั ่งและแถมเครื ่องมือ 
ขั้นตอนการทำงานของระบบ ความพึงพอใจของระบบ ความเร็ว
ในการตอบสนองต่อผู้ใช้งาน และความน่าสนใจในการออกแบบ 
ระบบมีความชัดเจนในการวางองค์ประกอบ และการแสดง
คำอธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของภาวินี อ้วนศรีเมือง [3]  ได้ทำการวิจัยเรื่องระบบ
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การเช่าจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าของตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ จังหวัด
อุดรธานี 
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การพัฒนาระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย  
Develop the Product Recommendation System Thai Pawnshop 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบแนะนำสินค้า
หลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 2) ประเมินคุณภาพของระบบแนะนำ
สินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 3) สอบถามความพึงพอใจของ
ผู ้ใช้ที ่มีต่อระบบ กลุ ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
ระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย แบบประเมิน
คุณภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบแนะนำ
สินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย ประกอบด้วย ส่วนของบุคคล
ทั่วไป ส่วนของสมาชิกทั่วไป ส่วนสมาชิกโรงรับจำนำ และส่วน
ของผู้ดูแลระบบ 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบโดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
 
คำสำคัญ: ระบบแนะนำสินค้า, โรงรับจำนำ 
 

ABSTRACT 
This study purpose is to 1) Develop the product 
recommendation system thai pawnshop 2) Assessment 
of the product recommendation system thai pawnshop 
3) Satisfaction have an effect on system the target 
included 30 authors students in the Computer 
Technology and Communication Department. 
Instruments used in the study were 1) The product 
tecommendation system Thai pawnshop 2) The quality 
of the evaluation system 3) Assessment of satisfaction 

of users of the system. The statistic means are the 
average, the standard deviation. The results found that 
1) The product recommendation system consists of 3 
parts is part of the typical user members and 
administrator 2) The results of the quality assessment 
system recommended product thai pawnshop are good 
level 3) The results of user satisfaction with the product 
recommendation system thai pawnshop are the 
maximum levels. 
 
Keywords: Recommendation System, Pawnshop 
 

1. บทนำ 
ในป ัจจ ุบ ันเทคโนโลย ี ได ้ เข ้ ามาม ีบทบาทในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจถือได้ว่าในการดำเนินกิจกรรมในหนึ่งวัน
นั้น ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ 
การเล่นคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เทคโนโลยีต่างๆ ช่วยอำนวยความ
สะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของคนเราให้เป็นไปได้ง่ายขึ้น 
และประกอบกับสังคมของเราในปัจจุบันเป็นสังคมยุคไอที  
การจำหน่ายสินค้าผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงเป็นวิธีหนึ่ง
กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน  
 โรงรับจำนำ หรือ โรงจำนำ หมายถึง  สถานที่รับจำนำ
ซึ ่งประกอบด้วยการรับจำนำสิ ่งของเป็นประกันหนี ้ เง ินกู้  
ทรัพย์สินที่ทางโรงจำนำจะรับจำนำส่วนมากก็จะเป็นทรัพย์สิน
จำพวก สังหาริมทรัพย์อาทิเช่น เพชร, ทองคำ, เครื่องประดับที่มี
ราคาไปจนถึงกระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อดังๆ สำหรับสินทรัพย์
เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปกติหากลูกค้าไม่มา

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ต่อดอกเบี้ยหรือขาดส่งดอกเบี้ย 5 เดือน สินทรัพย์จะหลุดจำนำ
โรงรับจำนำจึงต้องเร่งขายสินทรัพย์ออกให้เร็วที ่สุด และหา
ช่องทางจำหน่ายสินทรัพย์ให้ถึงมือผู้ที่ต้องการสินทรัพย์นั้นจริงๆ 
จะนำสินทรัพย์ที่หลุดจำนำออกมาขายให้กับบุคลทั่วไปที่สนใจ ผู้
ที่สนใจต้องเดินทางไปที่โรงรับจำนำดังกล่าวเพื่อซื้อสินค้าทำให้
เสียเวลาในการเดินทางและยังไม่ทราบว่ามีสินค้าหรือไม่ รวมถึง
ปัญหาราคาสินค้าในแต่ละที่มีความแตกต่างกัน และไม่สามารถ
ทราบข้อมูลรายละเอียดของสินค้ามากนัก  
 ดังนั ้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจพัฒนาระบบแนะนำ
สินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพื่อความสะดวกในการ
ใช้งาน ประหยัดเวลาในการเดินทาง ทราบรายละเอียดสินค้าที่มี
อยู่ได้ สินค้ามีความหลากหลาย และยังมีช่องทางให้ผู้ที ่สนใจ
สินค้ากับผู้ขายสามารถติดต่อกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรง
รับจำนำไทย 
2.3 เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบแนะนำ
สินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 
 

3. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
การศึกษาและค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
แนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย ดังนี้ 
 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ [1] ได้กล่าวไว้ว่า จากการศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย วงจรการพัฒนา
ระบบ หลักการออกแบบฐานข้อมูลโครงการระบบฐานข้อมูลบน
เว็บ รูปแบบของฐานข้อมูลบนเว็บ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง วงจร
การพัฒนาระบบเป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละ
ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนกระทั้งสำเร็จ วงจรการพัฒนาระบบนี้จะทา
ให้เข้าใจถึงกิจกรรมพื้นฐานและรายละเอียดต่างๆ ในการพัฒนา
ระบบ ซึ่งมี 7 ขั้นตอนประกอบด้วย 

1. กำหนดปัญหา (Problem Definition) 
2. วิเคราะห์ (Analysis) 
3. ออกแบบ (Design) 
4. พัฒนา (Development) 

5. ทดสอบ (Testing) 
6. ติดตั้ง (Implementation) 
7. บำรุงรักษา (Maintenance) 

 ธรรมรัตน์ ขจิตตานนท์ [2] ได้ทำระบบรับจำนำ-ขาย
ฝากสินค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบรับจำนำ-ขายฝาก
สินค้า 2) ประเมินคุณภาพระบบ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบรับจำนำ-ขายฝากสินค้าที่พัฒนาขึ้น 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจาของกิจการรานรับจํานํา-ขายฝากสินคา 
จํานวน 5 คน ผลการศึกษา พบว่า 1) ระบบรับจำนำ-ขายฝาก
สินค้า มีส่วนประกอบของระบบ 3 ส่วน ดังนี ้ ผู ้ใช้งานทั่วไป 
สมาชิก และผู้ดูแลระบบ 2) ระบบรับจำนำ-ขายฝากสินค้า มี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการใช้ระบบรับจำนำ-ขายฝากสินค้า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 อรรถกร ชุมตรีนอก [3] ได้ทำการพัฒนาระบบการ
จัดการฝากขายต้นไม้ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนา
ระบบการจัดการฝากขายต้นไม้ออนไลน์ 2) ประเมินคุณภาพของ
ระบบ และ 3) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการ
จัดการฝากขายต้นไม้ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขา
การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จำนวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบการจัดการฝากขาย
ต้นไม้ออนไลน์ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนสมาชิกทั่วไป 
ส่วนผู้ขายหรือเจ้าของต้นไม้ และส่วนผู้ดูแลระบบ 2) ผลการ
ประเมินคุณภาพระบบการจัดการฝากขายต้นไม้ออนไลน์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มี
ต่อระบบการจัดการฝากขายต้นไม้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 วลัยนุช สกุลนุ้ย [4] ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ
แนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ งานวิจัยฉบับนี ้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะนําหนังสือคอมพิวเตอร์แบบ
ออนไลน์โดยได้นําเทคนิคการกรองแบบอิงเนื้อหา มาใช้สําหรับ
แนะนําหนังสือให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
กับความต้องการของผู้ใช้อย่างสูงสุด ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้ใช้ภาษา 
PHP และใช้ MySQLในการจัดการฐานข้อมูลในการทดสอบ
ระบบ ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี ่ยวชาญ
จํานวน 3 คนอาจารย์ 50 คน ผลการประเมินจากผู้เชี ่ยวชาญ
พบว่าได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.40 ผลการประเมินจากผู้ใช้ทั่วไปพบว่าได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริง 
 

4. วิธีดำเนินการวจิัย 
4.1 เครื่องมือการวิจัย 
 4.1.1 ระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 
 4.1.2 แบบประเมินคุณภาพของระบบแนะนำสินค้า
หลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 
 4.1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
ระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 
4.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ ่มเป ้าหมาย ได ้แก ่ น ักศ ึกษาสาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์และการส ื ่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จำนวน 30 คน คัดโดยการสุ่ม
ด้วยการจับฉลาก 
4.3 ขั้นตอนการวิจัย  
 ได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน SDLC 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 4.3.1 กำหนดปัญหา (Problem Definition) ผู้ศึกษา
ได้ทำการศึกษาถึงปัญหาการสนใจในสินค้าหลุดจำของโรงรับ
จำนำต่างๆ เนื ่องจากเสียระยะเวลาในการเดินทางไปและไม่
ทราบถึงรายละเอียดสินค้ามากนัก ซึ่งราคาในแต่ละที่ก็มีราคาที่
แตกต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำระบบแนะนำสินค้า
หลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย ดังนั ้นผู ้ศึกษาได้ทำการวางแผน
โครงงานเพื่อศึกษาปัญหาตามความต้องการของระบบเพื่อนำมา
ปรับปรุงแก้ไข  
 4.3.2 วิเคราะห์ระบบ (Analysis) ผู้ศึกษาได้ดำเนินการ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของระบบโดย วิเคราะห์ระบบ
แนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย เพื ่อนำไปเป็นแนว
ทางการจัดทำระบบต่อไป  
 4.3.3 ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นตอนนี้ผู้ศึกษานำ
ข้อมูลจากขั้นตอนการวิเคราะห์มาทำการออกแบบการทำงาน
ของระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย ซึ่งมีบุคคลที่
เกี ่ยวข้องกับระบบ ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป สมาชิกทั ่วไป
สมาชิกโรงรับจำนำ และผู ้ดูแลระบบ โดยเขียนเป็นแผนภาพ
บริบท ดังภาพที่ 1 จากนั ้นทำการออกแบบฐานข้อมูลและ
ความสัมพันธ์ แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลและออกแบบ

พจนานุกรมข ้อม ูล (Data Dictionary) ในการพ ัฒนาระบบ
แนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย ได้ดังตารางที่ 1-9 
 

 
     ภาพที่ 1. แผนภาพบริบท (Context Diagram)  

 
ตารางที่ 1. สมาชิก (member) 

No. Field  Name Data Type Description 

1 USER_ID Int (10) รหัสผู้ดูแลระบบ 
2 USR_USERNAME varchar(255) ชื่อเข้าระบบ 
3 USR_PASSWORD varchar(10) รหัสผ่านเข้าระบบ 
4 USR_FNAME varchar(150) ชื่อ 
5 USR_STATUS varchar(200) สถานะ 
6 USR_LNAME varchar(250) นามสกุล 
7 USR_AEG varchar(10) อายุ 
8 USR_GENDER varchar(50) เพศ 
9 USR_PHONE Varchar(15) เบอร์โทรศัพท์ 

10 PERFIX_NAME varchar(255) คำนำหน้าชื่อ 
11 USR_IDCARD varchar(255) รหัสสมาชิก  (PK) 
12 USR_BIRTHDAY varchar(50) วันเกิด 
13 USR_TIMESTEM Varchar(255) วันที่บันทึกข้อมูล 
14 USR_LINE_ID varchar(255) ไอดีไลน์ 
15 USR_QRCODE varchar(100) คิวอาร์โค้ด 
16 USR_LAT varchar(150) ละติจูด 
17 USR_LONG varchar(150) ลองติจูด 
18 USR_ADDRESS varchar(255) ที่อยู่ 
19 USR_POSTCODE varchar(255) พิกัดจีพีเอส 
20 USR_BRANCH varchar(100) สาขา 
21 USR_PS_CODE varchar(10) รหัสผู้ใช้งาน 

 
 
 
 

ระบบแนะน ำสินค้ำ
หลุดจ ำน ำโรงรับจ ำน ำไทย

บุคคลทัว่ไป สมำชิกโรงรับจ ำน ำ

ผู้ดูแลระบบสมำชิกทัว่ไป

รำยละเอยีดกำรส่ังซ้ือ
แสดงควำมคิดเห็น

ดูสินค้ำ

ข้อมลูกำรส่ังซ้ือ

ข้อมลูปฎิทินสินค้ำหลุดจ ำน ำ

ข้อมลูสินค้ำ

ข้อมลูควำมคิดเห็น จัดกำรข้อมลูสินค้ำ
จัดกำรข้อมลูส่วนตัว
จัดกำรควำมคิดเห็น

ข้อมลูสินค้ำ

ข้อมลูควำมคิดเห็น
ข้อมลูปฎิทินสินค้ำหลุดจ ำน ำ

จัดกำรข้อมลูส่วนตัว

จองสินค้ำ
แสดงควำมคิดเห็น

ข้อมลูสินค้ำ
ข้อมลูส่วนตัว

ข้อมลูจองสินค้ำ
ข้อมลูควำมคิดเห็น

ข้อมลูปฎิทินสินค้ำหลุดจ ำน ำ

จัดกำรข้อมลูสินค้ำ
จัดกำรข้อมลูส่วนตัว
จัดกำรควำมคิดเห็น

ข้อมลูส่วนตัว

ข้อมลูสินค้ำ

ข้อมลูควำมคิดเห็น
ข้อมลูส่วนตัว

ข้อมลูปฎิทินสินค้ำหลุดจ ำน ำ
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ตารางที่ 2. โรงรับจำนำ (m_pwan_shop) 

No. Field  Name Data Type Description 

1 PS_ID Int (11) รหัสโรงรับจำนำ(PK) 
2 PS_CODE Varchar(100) รหัสผู้ใช้งาน(FK) 
3 PS_NAME Varchar(255) ชื่อ 
4 PS_ADDRESS Varchar(255) ที่อยู่ 
5 PS_MOO Varchar(100) หมู่ 
6 PS_TAMBON Varchar(100) ตำบล 
7 PS_AMPHUR Varchar(100) อำเภอ 
8 PS_PROVINE Varchar(200) จังหวัด 
9 PS_POSTCODE Varchar(20) รหัสไปรษณีย์ 
10 PS_BRANCH Varchar(100) สาขา 
11 PS_LAT Varchar(255) ละติจูด 
12 PS_LONG Varchar(255) ลองติจูด 

 
ตารางที่ 3. สินค้า (frm_product)) 

No. Field  Name Data Type Description 

1 P_ID Int (11) รหัสสินค้า(PK) 
2 P_NAME varchar(255) ชื่อสินค้า 
3 P_TYPE varchar(100) รหัสประเภทสินค้า(FK) 
4 P_IMG varchar(100) รูปภาพสินค้า 
5 P_PRICE varchar(50) ราคาสินค้า 
6 P_DETAIL varchar(255) รายละเอียดสินค้า 
7 P_NUMBER int(10) จำนวน 
8 P_DATE varchar(100) วันที่ลงสินค้า 
9 P_POST_ID varchar(100) สถานะสินค้า 

 
ตารางที่ 4. ประเภทหมวดหมู่สินค้า (m_type_product) 

No. Field  Name Data Type Description 

1 TP_ID Int (10) รหัสประเภทสินค้า (FK) 
2 TP_NAME varchar(255) ชื่อประเภทสินค้า 

 
ตารางที่ 5. ความคิดเห็น (frm_comment) 

No. Field  Name Data Type Description 

1 C_ID Int (10) รหัสความคิดเห็น(PK) 
2 C_DETAIL varchar(255) รายละเอียด 
3 C_P_ID varchar(255) รหัสตารางสินค้า 
4 C_DEP_ID varchar(150) รหัสลูกค้า(FK) 
5 C_DATE varchar(200) วันที่ความคิดเห็น 
6 C_EMAIL varchar(250) อีเมล 

7 C_ID varchar(100) รหัสความคิดเห็น 
8 C_DETAIL varchar(255) รายละเอียด 

 
ตารางที่ 6. รูปภาพ (m_img) 

No. Field  Name Data Type Description 

1 IMG_ID Int (10) รหัสรูปภาพ(PK) 
2 IMG_NAME varchar(255) ชื่อรูปภาพ 
3 IMG_PATH varchar(255) โฟลเดอร์ 
4 REF_F_ID varchar(150) รหัสสมาชิก(FK) 
5 IMG_P_ID Int (10) รูปรหัสสินค้า 

 
ตารางที่ 7. ตารางสถานะจำหน่ายสินค้า (m_product_status) 

No. Field  Name Data Type Description 

1 PS_ID Int (10) รหัสสถานะสินค้า(FK) 
2 PS_NAME varchar(255) ชื่อสถานะสิน 

 
ตารางที่ 8. สถานะสมาชิก (m_status) 

No. Field  Name Data Type Description 

1 S_ID Int (10) รหัสสถานะ 
2 S_Name varchar(255) ชื่อสถานะ 

 
ตารางที่ 9. คำนำหน้าสมาชิก (m_perfix) 

No. Field  Name Data Type Description 

1 PF_ID Int (10) รหัสคำนำหน้า 
2 PF_Name varchar(255) ชื่อคำนำหน้า (FK) 

 

 4.3.4 พัฒนาระบบ (Development) ในขั ้นตอนการ
พัฒนา ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากการออกแบบมาทำการพัฒนา
ระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทยโดยมีเครื่องมือใน
การพัฒนาระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 
     4.3.4.1 ระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 
     4.3.4.1 แบบประเมินคุณภาพของระบบแนะนำ
สินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 

     4.3.4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่
มีต่อระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย จนเสร็จ
สมบูรณ์ จากนั้นนำไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง และองค์ประกอบของระบบ เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข
ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา จนระบบมีความสมบูรณ์ 
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4.3.5 ทดสอบ (Testing) ผู้ศึกษาทดสอบระบบแนะนำ
สินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น 

4.3.6 ติดตั้ง (Implementation) ผู้ศึกษาได้นำระบบ
แนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย ที่พัฒนาขึ้นติดตั้ง เพื่อ
ทดสอบการใช้งาน ดังนี้ 1) เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการโปรแกรมและระบบ 2) ผู้ศึกษาได้นำระบบแนะนำ
สินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย ที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ
ในการประเมินคุณภาพของระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับ
จำนำไทย โดยการทำแบบประเมินคุณภาพด้วยวิธี Black Box 
เพื่อประเมินหาคุณภาพของระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับ
จำนำไทย 3) ผู้ศึกษาได้สอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีต่อระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทยที่พัฒนาขึ้น 
4) จัดทำคู่มือการใช้งานระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับ
จำนำไทย 

4.3.7. บำรุงรักษา (Maintenance) ผู ้ศ ึกษาทำการ
แก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว ในกรณีที่ระบบมีปัญหา 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการพัฒนาระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 
 ผู้จัดทำได้ดำเนินการพัฒนาระบบแนะนำสินค้าหลุด
จำนำ โรงรับจำนำไทยในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น ซึ่งพัฒนา
โดยใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL มีผลการพัฒนา ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2. หน้าจอสำหรับบุคคลทั่วไป 
 

 จากภาพที่ 2. แสดงตัวอย่างหน้าจอหลักสำหรับบุคคล
ทั่วไป ซึ่งบุคลท่ัวไปสามารถดูสินค้าได้ แสดงความคิดเห็นกระทู้
ถาม-ตอบ ดูปฎิทินการหลุดจองของสินค้าและดูวิธีการซื้อได้ 
 

   
ภาพที่ 3. หน้าจอสำหรับสมาชิก 

 

 จากภาพที่ 3. แสดงตัวอย่างหน้าจอหลักสำหรับสมาชิก 
ซึ่งสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ดูข้อมูลสินค้า จองสินค้า 
ดูปฎิทินการหลุดจองของสินค้าได้ ดูวิธีการซื้อสินค้า และแสดง
ความคิดเห็นกระทู้ถาม-ตอบ 

 

           
ภาพที่ 4. หน้าจอสมาชิกโรงรับจำนำ  

         

 จากภาพที่ 4. แสดงตัวอย่างหน้าจอหลักสำหรับสมาชิก
โรงรับจำนำ ซึ่งสมาชิกสามารถโรงรับจำนำสามารถแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว จัดการข้อมูลสินค้าในระบบ ตอบกลับกระทู้ถาม-ตอบได้ 
ดูปฎิทินการหลุดจองของสินค้าได้ 
 

 
ภาพที่ 5. หน้าจอผู้ดูแลระบบ  
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 จากภาพที่ 5. แสดงตัวอย่างหน้าจอหลักสำหรับผู้ดูแล
ระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลโรงรับจำนำ จัดการ
ข้อมูลสมาชิกทั่วไป จัดการข้อมูลสินค้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ดู
ข้อมูลสินค้า การจองสินค้า ดูปฎิทินการหลุดจองของสินค้าได้ ดู
วิธีการซื้อสินค้า และดูกระทู้ความคิดเห็นกระทู้ถาม-ตอบได้ 
5.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ 
โรงรับจำนำไทยโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 ผู้ศึกษาได้นำระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับ
จำนำไทยที่พัฒนาขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อ
ประเมินคุณภาพระบบ 
ตารางที่ 10. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของระบบ
แนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 

รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านความสามารถในการทำงานตามระบบของผู้ใช้งาน (Functional Test) 
1. ความเหมาะสมของการจัดการข้อมูลสินค้า 4.33 0.58 มาก 
2. ความเหมาะสมของการจัดการข้อมูลสมาชิก 4.33 0.58 มาก 
3. ความเหมาะสมของการปรับปรุงข้อมูลของ
ระบบ 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของการแสดงรายละเอียด
ของข้อมูลระบบ 

4.44 0.00 มาก 

รวม 4.33 0.49 มาก 
ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) 
1. มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถอื 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
2. การเข้าใช้งานมีความสะดวก 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
3. การทำงานของระบบมีความรวดเร็ว 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.67 0.50 มากที่สุด 
ด้านผลลัพธ์ท่ีได้จากโปรแกรม (Result Test) 
1. ความถูกต้องในการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล 4.33 0.58 มาก 
2. ความถูกต้องในการเชื่อมหน้าโปรแกรม 4.00 0.00 มาก 
3. ความถูกต้องในการกำหนดสิทธิของผู้ใช้งาน 4.33 0.58 มาก 

รวม 4.22 0.44 มาก 
ด้านความปลอดภัย (Security Test) 
1. ความเหมาะสมของการกำหนดกลุ่มผู้ใช ้ 4.00 1.00 มาก 
2. ความเหมาะสมของการเข้าถึงขอ้มูลของผู้ใช้ 4.33 0.58 มาก 
3. ความเหมาะสมของระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของการแสดงรายละเอียด
ของข้อมูลระบบ 

4.33 0.71 มาก 

รวม 4.00 1.00 มาก 
ด้านคู่มือการใช้งาน (Documentation) 

รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1. การจัดรูปแบบคู่มือง่ายต่อการใช้งาน 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
2. ภาพประกอบมีความสวยงาม น่าสนใจ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3. ความถูกต้องของการอธิบายการใช้โปรแกรม 4.33 0.58 มาก 
4. สีตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย 4.00 0.00 มาก 
5. ขนาดตัวอักษรมีความสวยงามและเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
6. ตัวอักษรมีความสวยงามอ่านง่าย 4.67 0.58 มากท่ีสุด 
7. สีพื้นหลังมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ตัวอักษร 

4.00 0.00 มาก 

8. ภาษาและรูปแบบภาพที่ใช้ในการเชื่อมโยงมี
ความถูกต้อง 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.42 0.50 มาก 
โดยรวม 4.40 0.52 มาก 

  
จากตารางที่ 10. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ

ความคุณภาพของระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
5.3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแนะนำ
สินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 

ตารางที่ 11. ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบแนะนำ
สินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 
 

รายการ   S.D . 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. การเข้าใช้งานเข้าใจง่าย 4.63 0.56 มากท่ีสุด 
2. มีความน่าสนใจในการออกแบบระบบ 4.60 0.62 มากท่ีสุด 
3. ความเหมาะสมในการใช้สีพื้นหลงั 4.47 0.57 มาก 
4. ความชัดเจนของภาษาที่ใชส้ื่อความหมาย 4.53 0.57 มากท่ีสุด 
5. มีความชัดเจนในการวางองค์ประกอบ 4.57 0.56 มากท่ีสุด 
6. การใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ในหน้าจอ 4.63 0.56 มากท่ีสุด 
7. ความพึงพอใจของระบบ 4.60 0.63 มากท่ีสุด 
8. การแสดงคำอธิบายข้อผิดพลาดทีเ่กิดขึ้น 4.50 0.56 มากท่ีสุด 
9. ขั้นตอนการทำงานของระบบไม่ซับซ้อน 4.57 0.56 มากท่ีสุด 
10. ความเร็วในการตอบสนองผู้ใช ้ 4.53 0.51 มากท่ีสุด 

รวม 4.50 0.56 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 11. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อ
ระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำโรงรับจำนำไทย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ การเข้าใช้
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งานเข้าใจง่าย การใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ในหน้าจอมีความ
น่าสนใจในการออกแบบระบบ ความพึงพอใจในระบบ ขั้นตอน
การทำงานของระบบไม่ซ ับซ้อน มีความชัดเจนในการวาง
องค์ประกอบ ความเร็วในการตอบสนองผู้ใช้ ความชัดเจนของ
ภาษาท่ีใช้ส่ือความหมาย  

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

ระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย ประกอบด้วย 4
ส่วน คือ ส่วนของบุคคลทั่วไป ส่วนของสมาชิกทั่วไป ส่วนสมาชิก
โรงรับจำนำ และส่วนของผู้ดูแลระบบ ซึ่งระบบสามารถจัดการ
ข้อมูลสินค้าได้  มีความสะดวกต่อผู้ที่สนใจในสินค้าหลุดจำนำ 
และช่วยประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง ซึ ่งสอดคล้องกับ 
ธรรมรัตน์ ขจิตตานนท์ [2]  ได้วิจัยเรื่องระบบจำนำ-ขายฝาก
สินค้า ผลวิจัยพบว่าระบบจำนำ-ขายฝากสินค้า โดยพัฒนาระบบ
ที่สร้างขึ้นให้มีความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้าในการจำนำหรือฝาก
ขายสินค้า 
 คุณภาพระบบแนะนำสินค้าหลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย 
ที ่พัฒนาขึ ้นมีคุณภาพอยู ่ในระดับมาก  ที ่เป็นเช่นนี ้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้ใช้ได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน SDLC 7 ขั้นตอน 
และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ คือ อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม, 
อาจารย์อุมาพร พลสยม และอาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี จากนั้น
ทำการปรับปรุงระบบตามที่ได้รับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ทำ
ให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
สามารถแก้ปัญหาการทำงานในระบบเดิมได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยอรรถกร ชุมตรีนอก [3] ได้ทำการ
วิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบการจัดการฝากชายต้นไม้ออนไลน์ 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบแนะนำสินค้า
หลุดจำนำ โรงรับจำนำไทย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากการใช้งานมีการใช้งานง่าย มีความน่าสนใจในการ
ออกแบบ มีความชัดเจนในการวางองค์ประกอบ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ ขั้นตอนการทำงานของระบบไม่ซับซ้อน มีความ
สวยงามและเหมาะกับการนำไปใช้ในชีวิตจริงได้  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วลัยนุช สกุลนุ้ย[4] ได้ทำวิจัยเรื่องระบบแนะนำ
หนังสือคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ พบว่า ระบบมีความสะดวกต่อ
การใช้งาน ช่วยเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะระบบมีสินค้าให้
เลือกมากมาย ลดระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งผู้ใช้เกิดความ
พึงพอใจในการใช้งานของระบบอยู่ในระดับมาก 
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หน้า 50-57. 
[2] ธรรมรัตน์ ขจิตตานนท์. (2555). ระบบรับจำนำ-ขายฝากสินค้า.

(ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,
กรุงทพฯ). สืบค้นจาก http://dusittrang.com/professor/
โปรแกรมรับจำนำ-ขายฝากสินค้า.pdf 

[3] อรรถกร ชุมตรีนอก. (2557). การพัฒนาระบบจัดการฝาก
ขายต ้นไม ้ออนไลน์ , (ปร ิญญาว ิทยาศาสตร บ ัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, กรุงเทพฯ). สืบค้นจาก 

https://www.dpu.ac.th/dpuir/it_project/treeonline.pdf 
 [4] วลัยนุช สกุลนุ ้ย. (2559). ระบบแนะนำหนังสือในธุรกิจ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สำนัก
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ระบบจัดการบัญชีออนไลน์เพื่อธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
SMEs Accounting Management Online System 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบจัดการ
บัญชีออนไลน์เพื่อธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่ง
เป็นระบบที่ทำงานผ่าน Java Applet  ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล 
SQL  เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PL/SQL ใช้ Oracle Forms 
Developer 11g ในการสร ้ าง  User Interface  ใ ช้   Oracle 
Reports Developer 11g เพื่อสร้างรายงาน โดยระบบสามารถ
บันทึกรายการค้าต่าง ๆ ของกิจการ และส่งไปยังระบบบัญชีแยก
ประเภท เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของการบันทึกบัญชีได้ทันทีจากบัญชีแยกประเภท นอกจากนั้น
ยังสามารถดูงบการเงิน ทั้งงบแสดงผลการดำเนินงาน (งบกำไร
ขาดทุน) และงบแสดงสถานะทางการเงิน (สินทรัพย์, หนี้สิน และ
ทุน) ของกิจการได้ทั้งแบบรายงวด รายเดือน และรายปี เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากการจัดทำบัญชีในระบบ
ไปใช้ช่วยในการตัดสินใจ การบริหารจัดการธุรกิจ และการขอ
สินเชื่อ 
 
คำสำคัญ: ระบบบัญช,ี การจัดการบัญชี, วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม, บัญชีออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
This article aims to present the development of online 
accounting management systems for small and 
medium-sized enterprises, So this system work passing 
to Java Applet and using for a database is name SQL 
including using language of Programming in PL / SQL. 
Use Oracle Forms Developer 11g to create User 
Interface. Use Oracle Reports Developer 11g to create 

reports. by system Able to save various business 
transactions of the business and send to the system 
Ledger So that operators can check the The accuracy 
of the accounting records is available immediately from 
the segregated accounts. In addition, you can also view 
various financial statements Both the statement of 
results Operating (income statement) and statements 
of financial position (Assets, liabilities and capital) of the 
business, both monthly instalments Month and year so 
that operators can take advantage of The accounting 
system is used to help in management decisions. 
Manage businesses and request loans. 
 
Keyword: Accounting system, Account management, 
Small and Medium enterprise, Online account 
 

1. บทนำ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลไกสำคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิต การจ้าง
งาน การลงทุน และการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมี SMEs กว่า 3 ล้านกิจการ ซึ ่งจำแนกตามกลุ่ม
ธุรกิจ พบว่า อยู่ในกลุ่มภาคการค้ามากที่สุด ร้อยละ 41.57 ของ
จำนวน SME ทั้งประเทศ วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ยังคงอยู่ใน
กลุ่มภาคการค้ามากที่สุด ร้อยละ 41.63 ของจำนวนวิสาหกิจ
ขนาดย่อมทั้งประเทศ ส่วนวิสาหกิจขนาดกลาง (ME) อยู่ในภาค
การบริการมากที่สุด [1]  ที่ผ่านมาการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
โดยรวมอยู่ในภาวะชะลอตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ธุรกิจ 
SME ไทยส่วนใหญ่ย ังใช้ ICT ในการดำเนินธุรกิจได้ไม่เต็ม
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ประสิทธิภาพ จึงต้องสนับสนุนให้ SME มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึง
บริการด้าน ICT สมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ SME สามารถเลือกใช้
ระบบ ICT ที่เหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจและตรงกับความ
ต้องการของ SME ที่มีความหลากหลาย เช่น ระบบในการจัดทำ
บัญชีและบริหารการเงิน ระบบการจัดการโลจิสติกส์ การใช้ 
Cloud Technology [2] 

ปัจจุบันกรมสรรพากร มีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
จัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ อธิบดี
กรมสรรพากร กล่าวว่า การทำบัญชีและงบการเงินที ่ถูกต้อง 
เปรียบเสมือนปรอทวัดไข้ของธุรกิจ เมื่อใดที่ธุรกิจเกิดปัญหาขาด
สภาพคล่อง กำไรธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บัญชีและงบ
การเงินจะเป็นตัวบ่งชี้ Pain Point และ Gain Point ของกิจการ 
ทำให้ธุรกิจรู้ว่าต้องปรับปรุงหรือแก้ไขที่จุดใด การมีบัญชีและงบ
การเงินที ่สอดคล้องกับสภาพที ่แท้จริงของกิจการ  มีความ
น่าเชื่อถือ มีข้อมูลเพื่อวางแผนธุรกิจ สามารถต่อยอดธุรกิจได้
กว้างขึ้นในอนาคต เพราะการทำบัญชีและงบการเงินที่ดี จะเป็น
พื้นฐานสำคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการขยายกิจการของ
ธุรกิจ นอกจากนั้นแล้ว เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ SMEs 
จัดทำบัญชีและงบการเงินที ่สะท้อนสถานะทางการเงินอย่าง
โปร่งใส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินและสถาบัน
การเง ินเฉพาะก ิจ โดยให ้ใช ้งบการเง ินท ี ่ล ูกค ้าแสดงต่อ
กรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินได้ซึ่งสะท้อนถึงฐานะ
และผลประกอบการในอดีต เป็นปัจจัยสำคัญประกอบการ
พิจารณาสินเชื่อ [3] 

จากความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
เป็นหัวใจของเศรษฐกิจ และการจัดทำบัญชีและงบการเงิน ซึ่ง
มีความสำคัญต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs คณะผู้จัดทำ
จึงพัฒนาระบบงานบัญชีเพื่อธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมขึ้น ตามหลักการบัญชี เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระบบข้อมูล
ทางการบัญชีที่ถูกต้อง มีการควบคุมทางการบัญชี มีรายงานทาง
การเงิน และรายงานเพื ่อการบริหาร ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถนำไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ การควบคุมการ
ดำเนินงาน และนำไปใชใ้นการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค ์

เพื ่อพัฒนาระบบจัดการบัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มภาคการค้า ที่สามารถบันทึก
บัญชีอย ่างเป ็นระบบตามมาตรฐานทางการบ ัญชี  ช ่วยให้
ผู ้ประกอบการสามารถทราบผลการดำเนินกิจการ รายรับ-
รายจ่าย, กำไร-ขาดทุน ตามระยะเวลาที ่กำหนด และทราบ
สถานะทางการเงินของกิจการท้ังในส่วนของทุนและหนี้สิน 
 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
3.1  ภาษา PL/SQL 
3.2  ระบบจัดการฐานข้อมูล SQL 
3.3  Oracle Forms Developer 11g 
3.4  Oracle Reports Developer 11g 
3.5  Java Applets 
 

4. ขอบเขตของโครงงาน 
ระบบจัดการบัญชีออนไลน์เพื่อธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม มีฟังก์ชั่นการทำงานหลักดังนี้ 

4.1  การกำหนดรายการบัญชี 
4.2  การบันทึกใบกำกับภาษีซื้อและใบกำกับภาษีขาย 
4.3  การบันทึกรายการค้าของกิจการจากใบสำคัญรับเงิน,

ใบสำคัญจ่ายเง ิน  และสามารถยกเลิกใบสำคัญในกรณีพบ
ข้อผิดพลาด 

4.4  การผ่านรายการบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป (General Ledger) โดยอัตโนมัติ 

4.5  แสดงรายงานบัญชีแยกประเภท 
4.6  แสดงงบทดลอง, งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะ

ทางการเงิน 
4.7  การบันทึก/ปรับปรุงใบกำกับภาษีซื้อและใบกำกับ

ภาษีขาย 
4.8  การปิดบัญชี/ยกเลิกการปิดบัญชีประจำงวด/ประจำปี 
4.9  การสอบถามใบสำคัญ/บัญชีแยกประเภท/งบทดลอง 
4.10 แสดงรายงานสรุปรายการประจำงวด 
4.11 แสดงงบทดลอง/งบกำไรขาดทุน/งบแสดงฐานะทาง

การเงินในรูปแบบรายงาน 
4.12 แสดงงบกำไรขาดทุนประจำงวดและเปรียบเทียบราย

ปี/รายงวด  
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5. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
5.1  ความหมายของรายการค้า 

รายการค้า (Business Transaction) หมายถึง รายการที่
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน หรือการโอนเงิน หรือสิ่งที่มีค่าเป็นตัว  
เงินระหว่างกิจการกับบุคคลอื่น รายการค้าจะมีความแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของธุรกิจ รายการค้าที่เกิดขึ้นในธุรกิจจะถูกนำมา
บันทึกบัญชี และเป็นข้อมูลที ่จะใช้ในการจัดทำงบการเงิน 
รายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจที่เรียกว่ารายการ
ค้า ได้แก่ 

1. การลงทุน กิจการลงทุนด้วยเงินสด หรือสินทรัพย์อื่น 
เช่น ที่ดิน อาคาร 

2. ซื้อสินทรัพย์ต่าง ๆ มาใช้ในกิจการ ซื้อด้วยเงินสด หรือ
เงินเช่ือ เช่น ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นต้น 

3. ซื ้อสินค้า ด้วยเงินสด หรือเงินเชื ่อ สินค้าที ่ซ ื ้อมามี
วัตถุประสงค์เพื่อจะขายให้กับลูกค้า 

4. ขายสินค้า เป็นเงินสด หรือเงินเช่ือ 
5. ให้บริการ โดยได้รับชำระเป็นเงินสด หรือเงินเช่ือ 
6. รับชำระหนี้ ในกรณีที่กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 
7. จ่ายชำระหนี้ ในกรณีที่กิจการซื้อสินทรัพย์ ซื้อสินค้าเป็น

เงินเช่ือ 
8. จ่ายค่าใช้จ่าย กิจการจ่ายค่าใช้จ่ายที ่เก ิดจากการ

ประกอบธุรกิจ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ, เงินเดือน, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่า 
เป็นต้น [4] 
5.2  การวิเคราะห์รายการค้า 

การวิเคราะห์รายการค้า หมายถึง การพิจารณารายการที่
เกิดขึ้นในกิจการค้าว่า มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วน
ของเจ้าของอย่างไร การวิเคราะห์รายการค้าจะมีผลต่อสินทรัพย์ 
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ ในการวิเคราะห์รายการค้า  

การวิเคราะห์รายการค้า เป็นจุดเริ่มต้นของวงจรบัญชี เป็น
ขั้นแรกของการจัดทำบัญชี ซึ่งสำคัญมาก เพราะหากวิเคราะห์
รายการผิด ก็จะทำให้ขั้นตอนต่อ ๆ ไปผิดไปด้วย หลักในการ
วิเคราะห์รายการค้า มีดังนี้ 

1. การวิเคราะห์รายการค้าที ่เกิดขึ ้นว่าทำให้สินทรัพย์ 
หนี้สิน และส่วนของเจ้าของกิจการเปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงอย่างไรบ้าง 

2. รายการค้าที่เกิดขึ้นเมื่อวิเคราะห์แล้ว การเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์ หนี ้สิน และส่วนของเจ้าของนั ้น  จะต้องทำให้
สมการบัญชีเป็นจริงเสมอ กล่าวคือ เมื่อวิเคราะห์รายการค้าแล้ว 
สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงจะต้องเท่ากับหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงบวก
ด้วยส่วนของเจ้าของท่ีเปล่ียนแปลงเสมอ [5] 
สินทรัพย์     =  หนี้สิน    +  ส่วนของเจ้าของ 
 
 

         กำไร = รายได้ + ค่าใช้จ่าย 
 

5.3  ระบบบัญชี 
การบัญชี หมายความถึง การจดบันทึก การจำแนก การ

สรุปผลและการรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับการเงิน โดยใช้หน่วย
เป็นเง ินตรา รวมทั ้งการแปลความหมายของผลการปฏิบัติ
ดังกล่าวด้วย ในกระบวนการทำบัญชีจะต้องเริ่มด้วยการรวบรวม
เอกสารหลักฐานของเหตุการณ์ทางการเงินของธุรกิจ  หรือ
เรียกว่า รายการค้า เพื่อนำมาจดบันทึก เรียงตามลำดับก่อนหลัง
ในสมุดรายวัน แล้วจึงนำมาจำแนกแยกประเภทของรายการค้า
ในสมุดแยกประเภท จากนั้นทุกรอบระยะเวลา เช่น ทุกเดือน 
หรือทุกไตรมาส หรือทุกปี จะทำการสรุปผลสิ ่งที ่บันทึกแยก
ประเภทไว้แล้วเพื ่อแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ผลการ
ดำเนินงาน (งบกำไรขาดทุน) และผลการเปลี ่ยนแปลงฐานะ
ทางการเงิน (งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน) ซึ่งงบที่
แสดงผลสรุปนี้เรียกรวมว่า งบการเงิน 

ระบบบัญชี แบ่งแยกเป็นส่วนย่อยได้ดังนี้ 
1. การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลรายการทางการเงิน โดย

กำหนดเอกสารที่กิจการใช้อยู่แล้วในการทำธุรกิจ เช่น ใบส่ง
สินค้า ใบรับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญ
จ่ายเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่กิจการจะใช้ในการบันทึก
รายการทางบัญชี 

2. ในการบันทึกรายการทางเงินเหล่านี้ตามลำดับก่อนหลัง 
โดยกำหนดประเภทของสมุดรายวันขั้นต้น ได้แก่ สมุดรายวัน
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ทั่วไป สมุดรายวันขาย สมุดรายวันซื้อ สมุดเงินสด เป็นต้น เพื่อใช้
ในการบันทึกรายการดังกล่าว 

3. การแยกประเภทบัญชี โดยกำหนดจากประเภทของ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมของแตล่ะ
กิจการ เพื่อใช้ในการผ่านรายการบัญชี 

4. ในการจัดทำรายงานในรูปงบการเงิน ได้แก่การวาง
รูปแบบของงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานอื่น ๆ ตามที่
กิจการต้องการ [6] 

5.4 ธุรกิจ SMEs  
SME คือธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับ 

การผลิต จัดจำหน่ายและการให้บริการ โดยมีผู้ประกอบการที่
เป็นเจ้าของธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจนั้นด้วยตัวเอง แนวคิดของ
ธุรกิจ SME คือ เน้นการต่อยอดสินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาดให้มี
จำนวนเพิ่มขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้น 
การผลิตสินค้าจะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม ไม่ได้คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่ง
จะแตกต่างจากแนวคิดของสตาร์ทอัพ ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม 

เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกกิจการของ SMEs ว่าจะเป็น 
วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม คือ 
1) มูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร 
2) จำนวนการจ้างงาน  
การจำแนกประเภทของ SMEs โดยใช้มูลค่าช้ันสูงของสินทรัพย์
ถาวร สามารถจำแนกได้ดังนี้ 
1) การผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท วิสาหกิจ
ขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาท 
2) การบริการ : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท 
วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาท 
3) การค้า 
3.1 ค้าส่ง : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 100 ล้านบาท วิสาหกิจ
ขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาท 
3.2 ค้าปลีก : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 60 ล้านบาท วิสาหกิจ
ขนาดเล็กไม่เกิน 30 ล้านบาท 
การจำแนกประเภทของ SMEs โดยใช้เกณฑ์จากจำนวนการจ้าง
งาน สามารถจำแนกได้ดังนี้ 
1) การผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน วิสาหกิจขนาด
เล็กไม่เกิน 50 คน 
2) การบริการ : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน วิสาหกิจ

ขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน 
3) การค้า 
   3.1 ค้าส่ง : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 50 คน วิสาหกิจขนาด
เล็กไม่เกิน 25 คน 
   3.2 ค้าปลีก : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 30 คน วิสาหกิจ
ขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน [2] 

5.5 Agile  
 Agile Methodology คือแนวคิดในการทำงาน(ไม่ใช่
รูปแบบหรือขั้นตอนการทำงาน) และไม่จำกัดว่าใช้ได้สำหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายซอฟต์แวร์ (Software) เท่านั้น โดยอไจล์
ให้ความสำคัญในการสื ่อสารกับผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอด เพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน 
หลักการทำงานแบบอไจล์ 
1. Individuals and interactions over processes and 
tools เน้นการส่ือสารและปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคน มากกว่า
เครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาช่วย 
2. Working software over comprehensive 
documentation เน้นทำผลิตภัณฑ์ มากกว่าการทำเอกสาร 
3. Customer collaboration over contract 
negotiation เน้นตอบสนองผู้ใช้งาน มากกว่าแค่ทำตามสัญญา 
4. Responding to change over following a plan เน้นการ
ปรับปรุงพัฒนา มากกว่าการทำตามแผนที่วางเอาไว้ 

5.6 Oracle ภาษา PL/SQL                       
 PL/SQL คืออะไร ชื่อเต็มคือ PROCEDURE 
LANGUAGE SQL เป็นการนำคำส่ังต่าง ๆ ภาษา SQL มารวมกัน
เป็นโปรแกรมทำให้คำสั่งเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ และทำงานได้
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น และกว้างขวางมากขึ้น 
ข้อดีของภาษา PL/SQL                                                                   
1. control Flow ของโปรแกรมได้ง่ายกว่าการใช้ SQL ธรรมดา 
2. เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายไม่ซับซ้อน อ่านโปรแกรมได้ง่ายขึ้น          
3. เป็นภาษา cross platform โดยเขียนครั้งเดียวสามารถ
นำไปใช้กับ Oracle ได้ทุก OS                                         
4. มี Handle Exception ให้ใช้สำหรับตรวจจับความผิดพลาด
โปรแกรม  
 5.7 Java Applet 
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Applet หรือ Java Applet คือ โปรแกรมขนาดเล็ก 
ในภาษา Java (ที่ไม่สามารถรันได้ด้วยตนเอง ต้องมีโปรแกรมอื่น 
ๆ มาเรียกใช้งาน เช่น Web server ที่ติดตั้ง JRE (java runtime 
environment) หรือ  Sun's Applet Viewer) มักถูกกำหนดไว้
ให้ใช้งานได้บนเว็บเพจ โดยแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์   Applet 
นั้นมีจุดเด่นที ่สามารถสร้างส่วนติดต่อผู ้ใช้งานเป็น Graphic 
User Interface (GUI ) ได้ทำให้สามารถแสดงข้อความ และ
สามารถตกแต่งด้วยภาพกราฟิกสวยงามได้ ซึ่งถ้ารันโปรแกรมบน 
Java Applet สามารถใช้งานโปรแกรมที่ไหนก็ได้เพียงจำลอง 
Server ไว้บนอุปกรณ์ 

 
6. ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนระบบระบุปัญหาของระบบเดิมที่ที่มีอยู่ ใน
แฟ้มข้อมูลหลักของระบบบัญชีว่ามีการจัดรูปแบบการทำงบ
การเงินอะไรไว้แล้วบ้างและขาดส่วนใดในแฟ้มข้อมูลหลักและ
ปัญหาการทำบัญชีจำเป็นจะต้องมีความปลอดภัยที่สูง จากการ
เก็บหรือลงบันทึกบัญชีทางออนไลน์จึงเป็นเรื ่องที ่ค่อนข้าง
อันตรายถ้าระบบความปลอดภัยไม่สูง แต่ถ ้าต้องการแบบ
ออนไลน์ก็จำเป็นจะต้องแลกมาด้วยกับราคาที่ค่อนข้างแพงทาง
ผู้พัฒนาจึงใช้วิธีการรันบน Java Applets ภายใต้โปรแกรมเว็บ
บราวเซอร์ซึ่งจะเป็นการจำลอง Server ให้กับอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
การเข้าถึงระบบการจัดการบัญชี วิธีนี้จะแตกต่างจาก Window 
Application จะสามารถใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องไหนก็ได้เพียง
ทำการจำลอง Server ไว้ที่เครื่องและทำการเชื่อมต่อ ทำให้ราคา
ค่อนข้างถูกและมีความสะดวกมากขึ้น 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ โดยการรวบรวมความต้องการ
ต่าง ๆ ให้มากที ่สุดในระบบบัญชีที ่ทางบริษัทต้องการ โดย
รวบรวมจากการสอบถามและหาจากสื ่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ
เกี ่ยวกับบัญชี และ สื ่ออินเทอร์เน็ตเกี ่ยวกับการทำบัญชีใน
ร ูปแบบต่าง ๆ โดยสรุปออกมาในรูปแบบของ Data Flow 
Diagram และ Data Model 
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ เริ่มจากการออกแบบหน้าจอ
หรือ User Interface และออกแบบฐานข้อมูลตามการวิเคราะห์
ระบบในขั้นตอนที่ 2  

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบ เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา 
PL/SQL และ SQL และทำการทดสอบความแก้ไขความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้น 
ขั ้นตอนที ่ 5 การติดตั ้งระบบ เป็นการนำระบบขึ ้นไปรันบน 
Server และเรียกใช้ผ่าน Java Applets  
ขั้นตอนที่ 6 การดูแลรักษาระบบ ถ้าโปรแกรมในระบบเกิดปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากผ่านการทดสอบไปแล้ว จะต้องทำการแก้ไข
ตามระยะเวลาท่ีกำหนดและอัพขึ้น Server ทันท ี

 
ภาพที ่2 User case diagram ผู้เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี 

 
จากภาพที่ 2 เป็นการแสดง User case diagram เพื่อแสดงส่วน
ของผู้ใช้งานในระบบบัญชีว่าสามารถใช้งานในส่วนใดบ้าง 
 

7. ผลการดำเนนิโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่3 แสดงเมนูในระบบการจัดบัญช ี
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ภาพที ่4 แสดงเมนูย่อยในระบบการจัดบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 แสดงเมนูย่อยในระบบบัญชีแยกประเภท 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6  แสดงการบันทึกใบสำคัญ 
 
จากภาพที่ 6 การบันทึกใบสำคัญ สามารถเลือกประเภทใบสำคัญ
ได้ เช่น ใบสำคัญซื ้อ , ใบสำคัญขาย , ใบสำคัญรับเง ิน และ 
ใบสำคัญจ่ายเงิน 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7  แสดงงบการเงิน 

 
จากภาพที่ 7 เป็นการแสดงรายงานงบการเงินซึ่งประกอบด้วย 
งบทดลอง ที ่ใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
บัญชี งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8 การแสดงรายงานสรุปการบันทึกตามประเภทใบสำคัญ
จากภาพที่ 8 เป็นโปรแกรมที่ใช้ออกรายงานสรุปการบันทึกตาม

ประเภทใบสำคัญ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่9 แสดงรายงานสรุปการบันทึกบัญชีตามประเภท

ใบสำคัญ 
 

จากภาพที่ 9 เป็นการแสดงรายงานสรุปการบันทึกบัญชีตาม
ประเภทใบสำคัญต่าง ๆ  
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ภาพที ่10  โปรแกรมงบทดลอง 
 

จากภาพที ่ 10 เป็นการแสดงงบทดลองเพื ่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีที่มีการบันทึกเข้าไป 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่11  รายงานงบทดลอง 
 

จากภาพที่ 11 เป็นโปรแกรมที่ใช้ออกรายงานงบทดลอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 12  รายงานงบการเงินประจำงวด/เปรียบเทียบแต่ละงวด 
 

จากภาพที่ 12 เป็นรายงานงบการเงินประจำงวด/เปรียบเทียบ
งวดเพื่อเปรียบเทียบตรวจสอบบัญชีของแต่ละปีหรือแต่ละงวด 

 

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ระบบจัดการบัญชีออนไลน์เพื่อธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้รับการประเมินความถูกต้องตาม
หลักการบัญชีจากอาจารย์ผู้สอนบัญชี พบว่า เป็นไปตามหลักการ 
ของระบบการบัญชี สามารถบันทึกรายการค้าได้อย่างถูกต้อง 
และแสดงผลในรูปของงบทดลอง งบกำไรขาดทุน และงบดุลได้
อย่างถูกต้อง มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย ผู้ประกอบการสามารถทำ
ความเข้าใจได้ง่าย สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจ 
SMEs  เพราะสามารถทำรายการบันทึกบัญชีจากที ่ไหนก็ได้ 
กิจการไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่อง Server ใน
การใช้งานระบบบัญชี มีความปลอดภัย 
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แอปพลิเคชันติดตามเส้นทางการเดนิทางของรถบัส 
Bus-route Tracking Application  

 
ธนะพล ทัฬหะวาสน์1, นัจญ์มีย์ อับร1ู และ *น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี1 
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บทคัดย่อ 
รถบัสที่มีไว้บริการนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่ได้มีการให้บริการด้วยกันหลายเส้นทางด้วยกัน ทำให้
ผู้โดยสารประสบปัญหาในการขึ้นรถผิดคัน และไม่ทราบตำแหน่ง
ปัจจุบันของรถบัสที่รอ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการ
ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามเส้นทางการเดินทาง
ของรถบัสในมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีจีพีเอสช่วยเหลือ 
หรือ A-GPS ในการออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่
รองรับผู้ใช้ 3 กลุ่ม ได้แก่ คนขับรถบัส นักศึกษาหรือผู้โดยสารรถ
บัส และผู้ดูแลระบบ  ซึ่งบทความนี้ได้แสดงให้เห็นในส่วนของ
สถาป ัตยกรรมระบบ  ย ูสเคสไดอะแกรม  การออกแบบ
ฐานข้อมูล  และฟีเจอร์หน้าจอที่พัฒนาให้กับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม  
 
คำสำคัญ: เอจีพีเอส, เทคโนโลยี, แอปพลิเคชัน, รถบัส, ติดตาม 
 

ABSTRACT 
Most universities provide bus to service their students 
and officials. There are many bus routes in university, 
then most passengers have the problems about taking 
the wrong bus and do not know the current bus 
location. Therefore, this study aims to design and 
develop the mobile bus-route tracking application 
based on A-GPS technology in order to solve these 
problems. This system was developed to support three 
user groups such as driver,  student or passenger, and 
administrator. This paper consists of the system 

architecture, use case diagram, ER diagram, and features 
and GUI of each user group. 
 
Keywords: A-GPS, Technology, Application, Bus, 
Tracking 

 
1. บทนำ 

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการจัดรถบัสรับ-ส่งไว้บริการนักศึกษา
และบุคลากร เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพื้นที่กว้างขวางและตึก
เรียนต่าง ๆ รวมท้ังหอพักนักศึกษา ห้องสมุด และโรงอาหารอยู่ที่
มีระยะทางห่างกันเป็นไม่น้อย ดังนั ้น การโดยสารรถบัสของ
มหาวิทยาลัยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักศึกษาหรือ
บุคลากรที ่ไม่มีรถส่วนตัว โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัด
เส้นทางการเดินรถบัสที ่หลากหลายเพื ่อให้บริการผู ้โดยสาร
ครอบคลุมพื้นภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการมีเส้นทางการเดินรถ
บัสที่หลากหลายนี้ ได้ส่งผลทำให้ผู้โดยสารหลายคนขึ้นรถบัสผิด
คันในเส้นทางเดินรถบัสที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาการเข้าเรียน
ไม่ทัน หรือ เสียเวลาการเดินทางโดยไม่จำเป็น ปัญหานี้ค่อนข้าง
จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ไม่คุ้นเคยและไม่ทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับเส้นทางการเดินของรถบัสมหาวิทยาลัย  
 ดังนั้น ทางทีมผู้เขียนจึงได้ออกแบบพัฒนาโมบายแอป
พลิเคชันเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศเส้นทางการเดินทางของรถบัส
ในแต่ละเส้นทาง และแสดงให้ทราบตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของรถ
บัสท่ีต้องการโดยสารเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
 
 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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2. ทบทวนวรรณกรรมและงานที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนการออกแบบและพัฒนาได้มีการศึกษาและเปรียบเทียบการ
ออกแบบและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องจากแอปพลิเคชันที่คล้ายคลึง
กัน  ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบฟีเจอร์ของแต่ละแอปพลิเคชัน 

 
 ซึ่งจะเห็นว่าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถ
ทั้ง 2 แอปพลิเคชันนี้ได้ใช้เทคโนโลยีจีพีเอสช่วยเหลือ (Assisted 
GPS: A-GPS) เหมือนกัน ทั้งนี้เนื่องจาก A-GPS สามารถทำงาน
ได้เร็วกว่า GPS ทั่วไป 5-10 เท่า คือสามารถหาตำแหน่งได้ใน
เวลาไม่ถึง 3 วินาที แม้ A-GPS จะมีข้อจำกัดในเรื ่องของการ
ให ้ บร ิ ก าร  A-GPRS จะมี ได ้ เ ฉพาะ ใน เขตท ี ่ ม ี ส ัญญาณ
โทรศัพท์มือถือเท่านั ้น [3-4] ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับระบบนี้ 
เนื่องจากคนขับและผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็ใช้สัญญาณโทรศัพท์ใน
เขตพื้นที ่ของมหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนใหญ่อยู ่แล้ว  อีกทั ้งไม่
จำเปน็ต้องติดตั้งอุปกรณเ์พิ่มเติมอื่นใด ๆ ในรถบัสอีกด้วย 

นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมแม้จะพบว่าทั้ง
สองแอปพลิเคชันไม่ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้แสดงตารางการ
เดินรถ และความสามารถในการเรียกใช้งานผ่านเบราเซอร์ได้ แต่

จากการพูดคุยสอบถามเบื้องต้นกับนักศึกษาจำนวนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยพบว่านักศึกษาทั้ง 2 ฟีเจอร์ดังกล่าวเป็นที่ต้องการ
สำหรับผู้โดยสารบางคน ดังนั้นทางทีมวิจัยจึงได้ออกแบบให้มี
ฟีเจอร์ทั้งสองนี้ไว้บริการผู้โดยสารรถบัสของมหาวิทยาลัยด้วย 
 

3. การออกแบบระบบ 
3.1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) 
ระบบนี้ถูกออกแบบให้รองรับผู ้ใช้งาน 3 กลุ ่มด้วยกัน ได้แก่ 
คนขับรถ ผู้โดยสาร และผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบฯ 

 
 โดยระบบนี ้ ได้ม ีการใช้เทคโนโลยี A-GPS ในการ
ส่งผ่านข้อมูล และใช้ฐานข้อมูล Firebase สำหรับการรับส่ง
ตำแหน่งข้อมูลของรถบัส และใช้ฐานข้อมูล SQL เป็นตัวจัดเก็บ
และจัดการข้อมูลอื ่น ๆ เช่นข้อมูล Feedback จากผู ้โดยสาร 
ข้อมูลตำแหน่งสถานีรถบัส  ข้อมูลเส้นทางการเดินรถแต่ละ
เส้นทาง และข้อมูลคนขับรถบัส  โดยผู้ดูแลระบบจะใช้ระบบนี้
ผ่านเว็บเบราเซอร์ ส่วนคนขับรถบัสและผู้โดยสารจะใช้ระบบนี้
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต 

Features 

Application Name 
CM 

Transi
t 

[1] 

KUSma
rtBus 
[2] 

Our 
App 

Show routes ✓ ✓ ✓ 
Show busses location ✓ X ✓ 
Show passenger’s 
location ✓ X ✓ 

Timetable X X ✓ 
Map has bus station 
name ✓ X ✓ 

Routes information ✓ X ✓ 
A-GPS technology ✓ ✓ ✓ 
Android supported ✓ ✓ ✓ 
iOS supported ✓ ✓ ✓ 
Browser supported X X ✓ 
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3.2 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 
ภาพที่ 2 แสดงยูสเคสไดอะแกรมที่มีผู้ใช้ 3 กลุ่ม ที่มีกิจกรรมการ
ทำงานแตกต่างกัน ดังนี้ 
  ผู้โดยสาร จะสามารถส่งข้อเสนอแนะเข้าสู่ระบบ และดู
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของรถบัสแบบรีลไทม์ (Real time) 
นอกจากนี้ยังสามารถดูตารางการเดินรถของรถบัสและข้อมูล
เส้นทางการเดินรถได้ 

 

 
ภาพที่ 2 ยูสเคสไดอะแกรม 

 
 ผู ้ด ูแลระบบ สามารถดูข ้อเสนอแนะที ่ส ่งมาจาก
ผู ้โดยสาร ดูประวัติการเดินรถ จัดการเส้นทางการเดินรถ ดู
ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของรถบัสแบบรีลไทม์ จัดการสถานีรถบัส 
และจัดการข้อมูลคนขับ 
 ส่วนคนรถบัสสามารถเปิดและปิดสถานะการเดินทาง
ของรถบัสโดยการเลือกให้เริ่มทำงาน หรือการเลือกสิ้นสุดหน้าที่
การขับรถ 

 
3.3 ER Diagram 
ฐานข้อมูล SQL ของระบบนี้ ประกอบด้วย 6 เอนทิตี ้ ได้แก่ 
เอนทิตี้ข้อมูลเส้นทาง เอนทิตี้ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ  เอนทิตี้

ข้อมูลสถานีรถบัส เอนทิตี้ข้อมูลการขับรถ เอนทิตี้ข้อมูลคนขับรถ
บัส และเอนทิตี้ข้อมูลข้อเสนอแนะ ดังภาพที่ 3 โดยมีแอตทริบิวต์
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 เอนทิตี้ข้อมูลเส้นทาง (route) จะประกอบด้วยแอตทริ
บิวต์รหัสเส้นทาง (route_id) และชื่อเส้นทาง (route_name) 
 เอนทิตี้ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ (routestation) จะ
ประกอบด้วยแอตทริบิวต์รหัสเส้นทางการเดินรถ (eid)  รหัส
สถานี (station_id) และรหัสเส้นทาง (route_id) 

 
ภาพที่ 3 ER Diagram 

 
 เอนทิตี้ข้อมูลเส้นทาการเดินรถ (station) ประกอบด้วย
แอตทริบิวต์รหัสสถานี (st_id) ชื่อสถาน ี(st_name) ละติจูดของ
สถานี (st_lat) ลองติจูดของสถานี (st_lng) 
 เอนทิตี้ข้อมูลการขับรถ (drive) จะประกอบด้วยแอตทริ
บิวต์รหัสรถการขับรถ (id) รหัสคนขับรถ (drive_id) สถานะการ
เดินรถ (drive_status) รหัสเส้นทาง (route_id) และวันที่เดินรถ 
(drive_time) 
 เอนทิตี้ข้อมูลคนขับรถ (driver) จะประกอบด้วยแอตทริ
บิวต์รหัสคนขับรถ (driver_id) ชื ่อคนขับรถ (driver_name) 
รหัสบัตรประชาชน (citizen_id) ชื่อผู้ใช้เข้าระบบ (driver_use) 
และ รหัสผ่านเข้าระบบ (driver_pass) 
 เอนทิตี้ข้อมูลข้อเสนอแนะ (feedback) จะประกอบด้วย
แอตทร ิบ ิวต์ รห ัสข ้อเสนอแนะ  (feed_id) รห ัสน ักศ ึกษา 
(student_id) ชื ่อนักศึกษา (student_name) เบอร์โทรศัพท์ 
(phone_num) อีเมล (email) ข้อเสนอแนะ (comment) และ
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รหัสเส้นทาง (route_id) 

 
4. การพัฒนาระบบ 

ระบบนี้ได้พัฒนาโดยใช้ Ionic Framework ซึ่งเป็นการพัฒนาที่
ใช้เทคโนโลยี Hybrid  โดยสามารถที่จะพัฒนาแค่ครั้งเดียวแต่
สามารถ Build ให้รองร ับได ้ 2 แพลตฟอร ์ม  ทั ้ง iOS และ 
Android ในส ่วนของการพ ัฒนาโมบายแอปพลิ เคช ันของ
คนขับรถบัสและผู้โดยสาร และในส่วนของผู้ดูแลระบบได้พัฒนา
โดยใช้ HTML, JavaScript และ PHP โดยมีฟีเจอร์การทำงาน
ต่าง ๆ แยกแสดงตามกลุ่มของผู้ใช้ระบบ ซึ่งได้แก่ ผู้ดูแลระบบ 
ผู้โดยสาร และคนขับรถบัส ดังต่อไปนี้  
4.1 ผู้ดูแลระบบ 
การใช้งานเริ่มต้นนั้น ผู้ดูแลระบบต้องใส่ชื่อผู้ใช้ (username) 
และรหัสผ่าน (password) ถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอหลัก
ของการทำงาน ดังภาพที่ 4a โดยผู้ดูแลระบบสามารถจะจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การติดตามตำแหน่งรถบัส (Bus monitoring) 
การจัดการข้อมูลสถานีรถบัส (Station management) การ
จัดการข้อมูลเส้นทางการเดินรถ (Route management) การ
จัดการข้อมูลคนขับรถบัส (Driver management) รายงานแสดง
ประว ัต ิการข ับรถบัส (Driving history) และรายงานแสดง
ข้อเสนอแนะจากผู้โดยสาร (Feedback) 
 ภาพที่ 4b เป็นหน้าจอการติดตามการเดินทางของรถ
บัสแต่ละเส้นทางการเดินรถในเวลาปัจจุบัน ซึ่งแต่ละเส้นทางการ
เดินรถจะแสดงสีที่แตกต่างกันเพื่อสะดวกในการดูและสื่อสารกับ
ผู้โดยสาร  เช่น สายสีแดง สายสีเขียว และสายสีน้ำเงิน  โดยจะ
แสดงตำแหน่งของสถานีรถบัสในแต่ละเส้นทางและแสดง
ตำแหน่งปัจจุบันของรถบัสแต่ละเส้นทางแบบรีลไทม์ 

ภาพที่ 4C เป็นหน้าจอการจัดการขอ้มูลสถานีรถบัส ซึ่ง
สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขสถานีรถบัสได้ และมีการระบุตำแหน่ง
ละติจูดและลองติจูดของสถานีรถบัสแต่ละแห่ง ซึ่งเมื่อมีการเพิ่ม
สถานรถบัสก็จะทำให้ หน้าจอในภาพที่ 4b มีตำแหน่งสถานีรถ
บัสแสดงให้ผู้โดยสารทราบเช่นกัน 

ภาพที่ 4d เป็นหน้าจอในการจัดการเส้นทางการเดินรถ 
โดยผู้ดูแลระบบจะทำการระบุว่าแต่ละเส้นทางการเดินทางของ
รถบัสจะแวะจอดที่สถานีรถบัสใดบ้าง ซึ่งสามารถที่จะเพิ่ม แกไข 
และลบข้อมูลได้เช่นเดียวกัน 

 
 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอของผู้ดูแลระบบ 
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ภาพที่ 4e เป็นหน้าจอแสดงรายงานแสดงข้อเสนอแนะ
จากผู้โดยสาร โดยจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้เสนอแนะ เช่น 
รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา เบอรโทรศัพท์ และอีเมล นอกจากนี้ 
ยังแสดงข้อความที่ผู้โดยสารได้ทำการเสนอแนะ และวันเวลาที่ได้
ส่งข้อเสนอแนะมายังระบบ 
4.2 ผู้โดยสาร 
สำหรับผู้โดยสารรถบัสสามารถดาว์นโหลดและติดตั้งแอปพลิเค
ชันเพื ่อใช้งานได้ทั ้งระบบปฏิบัต ิการ iOS และ Android ซึ่ง
หลังจากติดตั้งก็สามารถกดเลือกไอคอนของแอปพลิเคชันติดตาม
เส้นทางการเดินทางของรถบัสนี้เพื่อใช้งาน หลังจากเข้าสู่ระบบ

จะปรากฏหน้าจอหลักดังภาพที่ 5a โดยจะแสดงเส้นทางการเดิน
รถบัสทั้ง 3 เส้นทางแยกเป็น 3 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีแดง และสี
เขียว พร้อมแสดงตำแหน่งรถบัส และสถานีรถบัสในแต่ละ
เส้นทางการเดินรถ นอกจากนี้ยังมีปุ ่มให้เลือกการทำงานอยู่
ด ้านล่าง 3 ปุ ่มได้แก่ ปุ ่มหน้าหลัก (Home) ปุ ่มสำหรับส่ง
ข ้อเสนอแนะหร ือข้อร ้องเร ียน (Feedback) และปุ่มแสดง
สารสนเทศเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้ (About) 
 โดยหน้าจอแผนที่นี ้ผู ้โดยสารสามารถจะขยายขนาด
หรือลดขนาดแผนที่ตามต้องการได้เหมือนการใช้งาน Google 
Map นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังสามารถกดเลือกดูเฉพาะเส้นทางท่ี
ต้องการได้ ดังภาพที่ 5b ที่แสดงสีของสายเส้นทางรถบัสทั้ง 3 
เส้นทาง ได้แก่ (1) สีน้ำเงิน (2) สีแดง และ (3) สีเขียว และเมื่อ
เลือกดูเส้นทางสายสีใดหน้าจะก็จะแสดงเฉพาะเส้นทางสายสนีั้น  
ดังภาพที่ 5c 
 นอกจากนี้ หากผู้โดยสารต้องการดูว่าแต่ละสถานีใน
แผนที่ที่เห็นชื่อสถานีอะไร ก็สามารถกดที่ภาพหมุดสถานีในแผน
ที่ หน้าจอก็จะแสดงชื่อของสถานีรถบัสนั้น ๆ ให้ผู้โดยสารทราบ
ดังภาพที่ 5d 
 และหากผู้โดยสารต้องการทราบว่าตอนนี้ตนเองอยู่ที่
สถานีรถบัสชื่ออะไรก็สามารถดูได้ จากการกดปุ่มแสดงโลเคชัน
ปัจจุบันทางขวามือล่างสุดของแผนที่ ก็จะเห็นจุดกลม ๆ สีน้ำเงิน
ในหน้าจอแผนทีข่องแอปพลิเคชัน ดังภาพที่ 5e 
 ผู้โดยสารสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไป
ยังผู้ดูแลระบบผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้  โดยเลือกปุ่ม Feedback 
ด้านล่าง ซึ ่งจะปรากฎหน้าจอดังภาพที่ 6 ให้ผู ้โดยสารกรอก
รายละเอียดข้อมูล รหัสนักศึกษา (Student ID) ชื่อนักศึกษา 
(Name) หมายเลขโทรศัพท์ (Tel) อีเมล (Email) ข้อเสนอแนะ

     
                 (a)                                      (b) 

  
(c) 

 

    
                       (d)                                             (e) 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอของผู้โดยสาร 
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หรือข้อร้องเรียน (Comment) และเส้นทางที่ต้องการเสนอแนะ 
(Route Color) 

4.3 คนขับรถบัส 
คนขับรถบัสสามารถจะใช้งานระบบนี้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ
คนขับ โดยคนขับรถจะต้องยืนยันตัวตันด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้องในหน้าจอตามภาพที่ 7a ซึ่ง
หากมีการยืนยันที่ถูกต้องจะปรากฏหน้าจอแสดงดังภาพที่ 7b ให้
คนขับรถเลือกเส้นทางที่จะขับรถ หรือ ถ้าต้องการจะออกจาก
ระบบก็สามารถเลือกปุ่ม Logout และเมื ่อคนขับรถเลือกปุ่ม
เลือกเส้นทางในหน้าจอนี้ ก็จะปรากฎหน้าจอดังภาพที่ 7c ให้
คนขับเลือกว่าตอนนี้จะเลือกขับรถเส้นทางไหน เช่น สายสีน้ำเงิน 
สายสีแดง หรือสายสีเขียว 

เมื่อเลือกเส้นทางเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะเปล่ียนแสดง
ดังภาพที่ 7d ซึ่งถ้าหากคนขับรถพร้อมแล้วที่จะชับรถบัสออก
จากจุดเริ่มต้นก็ให้กดปุ่มสตาร์ท (Start) หลังจากที่คนขับกดปุ่ม
สตาร์ท  ผู้โดยสารก็จะเห็นการเคลื่อนที่ของรถคันดังกล่าวทันที
แบบรีลไทม ์

และเมื่อคนขับรถบัสได้ขับรถจนถึงสถานีสุดท้ายหรือ
จุดพักรถ คนขับรถบัสก็จะกดปุ่มหยุด (Stop) ในหน้าจอดังภาพ
ที่ 7e และกดปุ่มล๊อกเอ้าท์ (Logout) เพื่อออกจากการใช้งาน
ระบบ ซึ่งหลังจากที่คนขับกดปุ่มหยุด  ผู้โดยสารก็จะไม่เห็นจุด
แสดงตำแหน่งของรถบัสบนแผนที่การเดินรถในหน้าจอแอป
พลิเคชันของผู้โดยสารทันที 

 
  

 

   
(a) (b) 
 

  
(c) 

 

    
                       (d)                                            (e) 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างหน้าจอของคนขับรถบัส 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอการส่งข้อเสนอแนะของผู้โดยสาร 
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5. การทดสอบระบบ 
การทดสอบของระบบนี้ได้ใช้วิธีทดสอบแบบกล่องดำ (Black-
box testing) ซึ่งเป็นการทดสอบการทำงานของโปรแกรมตาม
ความต้องการ (Requirement) โดยดูค่าผลลัพธ์ที่แสดงออกมา 
(Output) จากข้อมูลที ่นำเข ้า (Input) ว่าม ีความสอดคล้อง
หรือไม่ [5]  ซึ ่งผู ้ทดสอบได้ออกแบบการ test case ออกมา
จำนวนทั้งสิ้น 40 เคส ครอบคลุมการทำงานของผู้ใช้ระบบทั้ง 3 
กลุ่ม  
 ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างส่วนหนึ่งของการทดสอบใน
ส่วนของหน้าจอหลักของผู้โดยสารที่จะแสดงแผนที่เส้นทางการ
เดินรถบัส ตำแหน่งของสถานีรถบัส และตำแหน่งปัจจุบันของรถ
บัส โดยในแบบฟอร์มการทดสอบจะประกอบด้วยรหัสของเคสที่
ทดสอบ (Test case) สถานการณ์ที่ทดสอบ หรือความต้องการ 
(Test scenario) ขั้นตอนการทดสอบ (Test steps) ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง (Expected result) ผลของการทดสอบ (Pass/Fail) 
โดยตัวอย่างในภาพจะเป็นการทดสอบเคสที่ 17-22 ซึ่งได้ผลดัง
ภาพที่ 8 

 
 

6. สรุป 
การออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามการเดินรถบัสโดยใช้
เทคโนโลยี A-GPS ควบคู่กับ Google Map API ของบทความนี้
นั้น พบว่ามีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาระบบนี้ในบริบท
ของมหาวิทยาลัยหรือพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีมากซึ่ง
สอดคล้องตามที่ผู้เขียนได้ศึกษาทบทวนวรรณจากงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการออกแบบและพัฒนาทุกประการ ซึ่งในอนาคตหากมีผู้ที่
สนใจจะพัฒนาระบบติดตามรถในบริบทที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยนี้  
ก็สามารถนำบทความนี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการออกแบบและ
พัฒนาได้  
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ภาพที่ 8 Test case หน้าจอแสดงแผนที่ของผู้โดยสาร 
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แนวทางในการทำระบบ โดย เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของ คณะอาจารย์ที่มีต่อการใช้ระบบ 
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และบุคลากร จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจการทำระบบจัดเก็บ 
เอกสารเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ 
โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศโดยภาพรวมด้านเนื้อหา อยู่ใน 
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ABSTRACT 
The performance appraisal system for employees has 
the objectives of 1) for education and design, 2) for 
system development, 3) for educational satisfaction 
and receiving SDLC knowledge as a guideline for system 
implementation by tools. Used in research The 
teachers who are satisfied with the use of the sample 

group are 30 program engineering instructors. Analyze 

data such as mean (�̅�) and standard deviation (S.D.) 
 
Keywords: The performance appraisal system, for 
education and design, educational satisfaction and 
receiving SDLC  

 
1. บทนำ 

มหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงการแข่งขันเรื่อง
คุณภาพการเรียนการสอนมีความจำเป็น ทำให้มีการออกแบบ
การประเมินผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็น ในส่วน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยส่วนที่เป็นอาจารย์
ผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร เป็นต้น จึงมีวิธีการในการวัดคุณภาพ
และงานของบุคลากรเพื ่อใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยการ
ประเมินผู้สอนจะบ่งบอกถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยนั้นๆ และมี
ผลต่อการประเมินการทำงานของหลักสูตรต่างๆ ซึ ่งในการ
ประเมินอาจารย์และบุคลากรในมหาลัย แบ่งประเภทออกเป็น
สามด้านเช่นด้านการสอน เน้นงานวิจัย และบริหาร ซึ่งในแต่ละ
ประเภทก็จะมีเกณฑ์แบ่งออกไปในแต่ละด้านซึ ่งมีเกณฑ์การ
ประเมินที่  หลากหลายขึ ้นอยู่  ก ับประเภทของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งในการประเมินมีการคำนวณที่ยุ ่งยาก ต้องใช้
เวลาอย่างมากในการคิดคะแนนในแต่ละด้าน ในการประเมิน
จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการประเมินและคํานวณ
คะแนนตามเกณฑ์โดยที่บุคลากรต้องคํานวณคะแนนด้วยตนเอง
ตามเกณฑ์ทำให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูงและมีความล่าช้า 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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จากปัญหาดังกล่าวจึงได้นำเทคโนโลยีเว็ปแอปพลิเคชัน
(Web Application) มาประยุกต ์ใช ้ในการทำการประเมิน
บุคลากรภายในมหาลัยที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการประเมิน
บุคลากรสามารถปริ้นรายงานการทำการประเมินได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและถูกต้อง 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีการประเมินดังที่กล่าว นั้น Scriven(2003:15) กล่าวว่า 
ประกอบด้วยสองส่วน คือทฤษฎีปทัสถาน [1] (Normative 
Theories)  และทฤษฎ ีพรรณนา [2] (Descriptive Theories)  
ทฤษฎีปทัสถานของทฤษฎีการประเมินก็คือส่วนที่ อธิบายหรือ
บอกเกี ่ยวกับการประเมินว่าควรจะทําอย่างไรหรือควรเป็น
อย่างไรนั่นคือเป็นการให้ ความหมายหรือบอกคุณลักษณะของ
การประเมิน ในขณะที่ทฤษฎีพรรณนา[2] ของทฤษฎีการประเมิน
ก็คือ ส่วนที่บอกให้ทราบว่าการประเมินมีกี่ชนิดอะไรบ้าง การ
ประเมินที่แท้จริงนั้นทําอะไรและทําไมจึงต้องทํา[4] 

ทฤษฎีเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูล 
(Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กัน นํามา
เก็บ รวบรวม เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลท่ีประกอบกัน
เป็นฐานข้อมูลนั้น ต้องตรงตาม วัตถุประสงค์ การใช้งานของ
องค์กรด้วยเช่นกัน เช่น ในสํานักงานก็รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ ที่มาติดต่อจนถึงการเก็บเอกสารทุก
อย่างของสํานักงาน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีส่วนที่ สัมพันธ์กันและ 
เป็นที่ต้องการนําออกมาใช้ประโยชน์ต่อไปภายหลัง ข้อมูลนั้น
อาจจะเก่ียวกับบุคคล ส่ิงของสถานที่ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้ที่
เราสนใจศึกษา หรืออาจได้มาจากการสังเกต การนับ หรือการวัด
ก็เป็นได้ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อความ และรูปภาพต่าง ๆ 
ก็สามารถนำมาจัดเก็บ เป็นฐานข้อมูลได้ และท่ีสําคัญข้อมูลทุก
อย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะเราต้องการนํามาใช้ 
ประโยชน์ต่อไปใน อนาคต[3] 
 HTML คือ ภาษาหลักท่ีใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ 
Tag ในการกำหนดการแสดงผล HTML ย่อมาจากคำว่า 
Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง 
ข้อความท่ีเช่ือมต่อกันผ่านลิ้ง (Hyperlink) Markup language 
หมายถึงภาษาท่ีใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลสิ่งต่างๆที่
แสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag 

ในการกำหนดการแสดงผลเว็บเพจที่ต่างก็เชื่อมถึงกันใน 
Hyperspace ผ่าน Hyperlink นั่นเอง[5] 
 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียน
โปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง 
Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า 
"สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกับ 
HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถ
ตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะ "แปล
ความและดำเนินงานไปทีละคำส่ัง"[6] 
 MySQL คือ open source  ถูกคิดค้นโดย MySQL 
AB ในสวีเดน และต่อมาถูก takeover โดย Sun 
Microsystems ในปี  2008 และก็ควบรวมกับ Oracle ในปี 
2010  มี function การทำงานแบบ relation database 
management system (RDBMS) โดยอาศัย Structured 
Query Language (SQL) เป็นภาษาในสื่อสาร โดยเจ้าตัว 
MySQL นี้สามารถรันได้ทั้งบน Linux, UNIX  และ Windows 
ซึ่งด้วยความหลากหลายของมันแล้ว แต่คนก็ยังคงใช้แต่กบังาน 
web-based ซะส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นจึงได้มีการออกแบบเจ้า
ตัว MySQL ให้เป็นส่วนหนึ่งในระบบ open source 
enterprise stack หรือที่เราเรียกว่า ” LAMP”[7] 
 NodeJS JavaScript เดิมทีออกแบบมาให้ทำงานกับ 
HTML มีขอบเขตอยู่ใน Web Browser ผู้คนอยากให้ 
JavaScript ทำงานนอก Web Browser ได้เพื่อเพิ่ม
ความสามารถของมัน จึงมีคนคิดค้นสร้างส่ิงที่เรียกว่า Node to 
Node ใช้เป็น Runtime สำหรับ JavaScript ทำให้เมื่อติดตั้ง 
Node ลงไปในระบบต่างๆ แล้ว JavaScript สามารถทำงานได้ 
คล้ายกับ Java ที่มี Runtime ตามหลักการพัฒนาระบบที่ว่า 
Write once, run anywhere เนื่องจาก Node.js นั้นขึ้นชื่อใน
ด้านความเร็วของการประมวลผล จึงทำให้ application ที่เขียน
ด้วย Node.js นั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมไปถึง 
application ที่จะช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่น
มากขึ้นด้วย[8] 

 
3. วิธีดำเนินงาน 

3.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle 
: SDLC) หรือเอสดีแอลซี (SDLC) การวิเคราะห์และ ออกแบบ
ระบบงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ได้ วางแผน
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และนำไปพัฒนาระบบ จึงได้นำเอารูปแบบวงจรการ พัฒนา
ระบบแบบน้ำตก (Waterfall Model) มาพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ตามวงจรพัฒนาระบบ 
(SDLC) ใน รูปแบบ Waterfall Model 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3. แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) ระบบจัดการ                    

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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3.2 การพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบในส่วนของการ ออกแบบ 
ระบบหรือเว็บไซต์ที่เสมือนจริงด้วยโปรแกรม Atom, ภาษา 
JavaScript, HTML จำลองเครื่องให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรม 
Xampp เป็นต้น  

 
รูปที่ 4. ผังงาน (Flow Chart) ระบบจัดการการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน 
3.4 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียและ ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์ การแปลผล 
ค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็น ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.55 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.55 - 4.54 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.55 - 3.54 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.55 - 2.54 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.55 - 1.54 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉล่ียของการประเมิน 
จากสูตร ดังนี้ 
1. การหาค่าเฉล่ียใช้สูตร 

สูตร S.D.=√
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2
𝑛
𝑖=1

𝑁
 

เมื่อ 
     S     คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
     X     คือค่าของข้อมูลแต่ละตัวหรือจุดกึ่งกลางชั้นแต่ ละตัว 

     �̅�    คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
     N    คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
2. การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สูตร S.D.=√
∑(𝑥−�̅�)2

𝑛−1
 

     S     ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
     X     ค่าของข้อมูลแต่ละตัวหรือจุดกึ่งกลางชั้นแต่ละตัว 

     �̅�    คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
     N    คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
3.5 ผลการดำเนินงานระบบจัดการการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 5. แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ 

 

 
รูปที่ 6. แสดงหน้าแก้ไขชื่อของผู้เข้าใช้งาน 

 
 

1444



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

 
 

รูปที่ 7. แสดงหน้าเพิ่มการประเมิน 
 

 
รูปที่ 8. แสดงหน้าข้อมูลการทำประเมิน 

 

 
 

รูปที่ 9. แสดงหน้าการทำประเมินในส่วนของด้านที่มุ่งเน้น 
 

 
รูปที่ 10. แสดงหน้าการประเมินการปฎิบัติงานด้านที่ปรึกษา

งานวิจัย/ภาคนิพนธ/์วิทยานพินธ ์

 

 
รูปที่ 11. แสดงหน้าผลการประเมินการปฎิบัติงานด้านที่ปรึกษา

งานวิจัย/ภาคนิพนธ/์วิทยานพินธ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

 

 
 

รูปที่ 12. ปริ้นรายงานในส่วนของประเภทที่มุ่งเน้น 
 

 
 

รูปที่ 13. แสดงหน้าการประเมินการปฎิบัติงานด้านพฤตกิรรม 
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รูปที่ 14. แสดงหน้าการประเมินการปฎิบัติงานด้านพฤตกิรรมซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

 
 

รูปที่ 15. ปริ้นรายงานในส่วนของพฤติกรรม 
 

 
 

รูปที่ 16. ในส่วนของ Admin จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด 
เพิ่มลบแก้ไข ต่างๆ 

 
4. ผลการดำเนนิงาน 

4.1  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ 
จัดเก็บเอกสารเพื่อประกอบการประเมินผลปฏิบัติงานอาจารย์ 
โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศ 
 

ตาราง 1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 

 

 
ตาราง 2. ความพึงพอใจด้านการออกแบบ 

 
 

ตาราง 3. ความพึงพอใจด้านการนำไปใช้งาน 

 
 

5. สรุปผลการทดลอง 
ในการประเมินจำเป็นต้องใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการประเมินและ
คํานวณคะแนนตามเกณฑ์โดยที่บุคลากรต้องคํานวณคะแนนด้วย
ตนเองตามเกณฑ์ทำให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูงและมีความ
ล่าช้า ผลจากระบบจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยใช้โปรแกรม ATOM ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ และก็ได้พบเจอปัญหาบ้างผู้จัดทำ
สามารถเรียนรู้แก้ไข ปัญหาได้ งานวิจัยนี้กล่าวถึงการ ประเมินที่ 
หลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทของบุคลากรใน จึงได้พัฒนาและ
ประยุกต์ตัวช่วยในการประเมินที่สามารถจะเข้ามาช่วยในการ
ประเมินบุคลากรได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย ระบบจะใช้ภาษา 
JAVASCRIPT, HTML ในการพัฒนา และใช้ MICROSOFT SQL 
SERVER เป็นเครื่องมือในการสร้างฐานข้อมูล และการ จัดเก็บ
ข้อมูล  และความพึงพอใจระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อประกอบการ 
ประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พบว่า โดย

ภาพรวมด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.43 และ S.D. = 

0.28)  ด้านการออกแบบอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅� = 4.66  และ 

S.D = 0.22) ด้านการนำไปใช้งานอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.44  
และ S.D = 0.23) โดยระบบนี่จะมาสามารถลดขั้นตอนการ
ทำงาน ของการคำนวณ และลดเวลาในการประเมิน และยังช่วย
ลดต้นทุนเอกสารที่นำมาประเมิน ได้อีกด้วย ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย คือ บุคลากร ตรวจสอบ และอาจารย์โปรแกรม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พบว่า ผู้ใช้ ระบบมีความพึง พอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก ผลสรุปคือระบบได้เป็นที่พอใจแก่ผู้ใช้งานทั่วไป และ 
ผู้จัดทำอย่างมาก  

 

S.D. ระดบัความพงึพอใจ

4.53 0.51 มากทีส่ดุ

4.13 0.73 มาก

4.6 0.5 มากทีส่ดุ

4.53 0.51 มากทีส่ดุ

4.33 0.66 มาก

4.43 0.28 มากโดยภาพรวม

ดา้นเนือ้หา

1. เนือ้หาการน าเสนอมคีวามชดัเจนเขา้ใจงา่ย

2. การเรยีงล าดบัเนือ้หาเขา้ใจงา่ย

3. มกีารใชภ้าษาอย่างถูกตอ้งเหมาะสม

4. มคีวามน่าเชือ่ถอืดา้นเนือ้หา

5. มกีารเพิม่เนือ้หาใหม่ๆ  อยู่เสมอ

�̅�

S.D. ระดบัความพงึพอใจ

4.57 0.5 มากทีส่ดุ

4.87 0.35 มากทีส่ดุ

4.63 0.49 มากทีส่ดุ

4.57 0.5 มากทีส่ดุ

4.6 0.5 มากทีส่ดุ

4.7 0.47 มากทีส่ดุ

4.66 0.22 มากทีส่ดุ

ดา้นการออกแบบ

โดยภาพรวม

1. ความสวยงาม ความทันสมยั น่าสนใจของ หนา้โฮมเพจ

2. การจัดรปูแบบในเว็ปไซตง์า่ยตอ่การอา่นและใชง้าน

3. ขนาดตวัอกัษร และรปูแบบตวัอกัษร มคีวามสวยงามและอา่นไดง้า่ย

4. การออกแบบสสีนัในเว็บไซตม์คีวามเหมาะสม

5. การเพิม่ แกไ้ข และลบขอ้มลูได ้

6. การเชือ่มโยง(Link) ไปยังหนา้อืน่ ๆ ถกูตอ้งชัดเจนไมส่บัสน

�̅�

S.D. ระดบัความพงึพอใจ

4.63 0.49 มากทีส่ดุ

4.53 0.51 มากทีส่ดุ

4.2 0.41 มาก

4.4 0.5 มาก

4.44 0.23 มาก

3. ขอ้มลูทีช่ดัเจน และครบถว้น

4. ระบบการใชง้านทีง่า่ย ไมซ่บัซอ้น

โดยภาพรวม

ดา้นการน าไปใชง้าน

1. ระบบมคีวามสะดวกในการใชง้าน ไมซ่บัซอ้น

2. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ

�̅�
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แนะนำ
ช่างแต่งหน้าในกรุงเทพมหานคร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ (1) 
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แนะนำ
ช่างแต่งหน้าในกรุงเทพมหานคร (2) เพื ่อเป็นช่องทางในการ
ประชาส ั มพ ั นธ ์ และหาราย ได ้ ให ้ ก ั บช ่ า งแต ่ งหน ้ า ใน
กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้บริการในการ
ค ้นหาช ่ า งแต ่ งหน ้ า ผ ่ านสมาร ์ต โฟนหร ือแท ็บ เล ็ตบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แอปพลิเคชันนี้ได้รับการพัฒนาโดย
ใช้โปรแกรม Android Studio ช่างแต่งหน้าสามารถนำเสนอ
บทความเกี่ยวกับการแต่งหน้าและนำเสนอผลงานของตนเองผ่าน
แอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาดูผลงาน ราคาการ
ให้บริการ และจองคิวช่างแต่งหน้าที่ลงทะเบียนไว้ ผู้พัฒนาทำ
การทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นช่าง
แต่งหน้า และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการแต่งหน้า
โดยเก็บแบบสอบถามกลุ่มละ 30 คน พบว่า ด้านการออกแบบ
ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน และด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชัน
ของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก มีการใช้ภาพและสีที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา แอปพลิเคชันมีการออกแบบให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและยังสามารถเป็นช่องทางให้ผู้ใช้งานหา
รายได้เสริมจากแอปพลิเคชัน 
 
คำสำคัญ:  ช่างแต่งหน้า ร้านเสริมสวย กรุงเทพมหานคร 
 
 

Abstract 
The application development on Android operating 
system:  makeup artists recommended in Bangkok 
contains 3 objectives:  ( 1)  to develop applications on 
the Android operating system for introducing makeup 
artists in Bangkok (2)  to be the public relation channel 
and increase income for makeup artists in Bangkok (3) 
to be another choice for user to search for the makeup 
artists via Android smartphones or tablets.  This 
application was developed using the Android Studio 
program.  The makeup artists can present the makeup 
articles and their portfolio on this application. The users 
can see the artist's presentation, price, and reserve the 
service via the application.  The developers test the 
application with 2 sample groups - make-up artists and 
consumer who is interested in makeup –  using 30  
questionnaires for each group.  The results found that 
in terms of design, application usage, and the 
application function are very good –  the photo and 
color in the application is suitable with the content, the 
application design is user-friendly, and it can be another 
channel for earning extra income. 
 
Keywords: Makeup artists, Beauty salon, Bangkok  
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1. บทนำ 
การแต่งหน้าเป็นศิลปะที ่ใช้ในการเปลี ่ยนแปลงผิวด้วย

เครื่องสำอางเพื่อตกแต่งใบหน้าให้ดูสวยงาม เป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งการเข้าถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการ
แต่งหน้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความง่ายและหลากหลายมาก
ขึ้น เป็นแรงบันดาลใจในการสรรค์สร้างความสวยงามของผู ้คน
โดยเฉพาะในวัยรุ่นและวัยทำงานที่สามารถติดตามอัพเดทข้อมูล
จากบิวตี้ บล็อกเกอร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ลงคลิปวีดีโอ
สอนการแต่งหน้า และรีวิวเครื่องสำอาง ซึ่งกระแสการแต่งหน้า
ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ผู้คนสนใจการ
แต่งหน้าตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้น มีการแต่งหน้าไปทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ตั้งแต่การไปเรียน ไปเที่ยว ไปทำงาน หรือการไปออกงานสังคม
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแต่งหน้าในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ผู้หญิง
ก็ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ต้องการความสวยงามเป็นพิเศษอย่างเช่น 
งานรับปริญญา งานปาร์ตี้ การแสดงหรืองานเทศกาลต่าง ๆ ที่
ต้องอาศัยช่างแต่งหน้าที่มีฝีมือ มีประสบการณ์ ในการรังสรรค์
ความงามด้วยเครื่องสำอางให้ดูสวยงามเป็นพิเศษ 

อาชีพช่างแต่งหน้าจึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญสำหรับการ
เนรมิตความสวยงามบนใบหน้าได้จากเครื่องสำอาง เพื่อที่จะทำ
ให้รูปหน้ามีความโดดเด่น สวยงาม และมีความสมบูรณ์แบบมาก
ที่สุด นอกจากจะเพิ่มความมั่นใจ และเสริมสร้างบุคลิกภาพแล้ว 
ยังมีเรื่องของศิลปะมาเก่ียวข้องเพราะอาชีพช่างแต่งหน้านั้นไม่ได้
แต่งหน้าเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มความหมายและ
คุณค่าของผลงานชิ้นนั้นได้ดียิ ่งขึ้น แต่อาชีพช่างแต่งหน้าเป็น
อาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ และข้อมูลของช่างแต่งหน้ามี
การนำเสนอเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่บางครั้งอาจมีข้อมูลที่
กระจัดกระจาย ส่งผลให้กลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจในการแต่งหน้า
หาข้อมูลออนไลน์เข้าถึงข้อมูลที่ดี ได้ยาก และเสียเวลาในการ
ค้นหาข้อมูลมากจนเกินไป 

คณะผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นความสำคัญในการทำแอปพลิเคชัน
ในการแนะนำช่างแต่งหน้าในกรุงเทพมหานคร ช่างแต่งหน้า
สามารถประชาสัมพันธ์ตนเองให้เป็นที่รู้จักผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อ 
“MAKE-UP BKK” นอกจากนี้ แอปพลิเคชันเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในการแต่งหน้าโดยมีการจองคิวผ่าน
ทางแอปพลิเคชันและแนะนำช่างแต่งหน้าให้เลือกสรรตามความ 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แนะนำช่างแต่งหน้าในกรุงเทพมหานคร 
      2. เพื ่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และหารายได้
ให้กับช่างแต่งหน้าในกรุงเทพมหานคร 
       3.  เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้บริการในการค้นหาช่าง
แต่งหน้าผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 
 

3. การดำเนินงานวจิัย 
การวิจัยครั้งนี้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ แนะนำช่างแต่งหน้าในกรุงเทพมหานคร ช่างแต่งหน้า
สามารถนำเสนอบทความเกี ่ยวกับการแต่งหน้าและนำเสนอ
ผลงานของตนเองผ่านแอปพลิเคชัน โดยจะมีผู้ใช้บริการสามารถ
เข้ามาจองคิว ดูผลงานและราคาการแต่งหน้าของช่างแต่งหน้า
เพื ่อเป็นทางเลือกแก่ผู ้ใช้งานสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้พัฒนาทำการทดสอบการใช้งาน
แอปพลิเคชันกับกลุม่ตัวอย่างท่ีเป็นช่างแต่งหน้า/บุคคลทั่วไป ที่มี
ความสนใจเกี่ยวกับการแต่งหน้าโดยเก็บแบบสอบถามจำนวน 30 
คน เพื่อนำผลการทดลองใช้งานมาปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชันได้
อย ่างเหมาะสม ซึ ่งคณะผู้พ ัฒนามีข ั ้นตอนการดำเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แนะนำช่างแต่งหน้าใน
กรุงเทพมหานคร 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      1.  เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์ท ี ่ม ีค ุณล ักษณะ ด ังน ี ้  หน ่วย
ประมวลผล CPU Intel Core i5 ข ึ ้ น ไป ความเร ็ ว ในการ
ประมวลผลของหน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 1.80  GHz ความ
จุของหน่วยความจำหลักไม่ต่ำกว่า 4 GB หน่วยความจำของ
ฮาร์ดดิสก์ไม่ต่ำกว่า  500  GB 
      2. เครื ่องสมาร์ตโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มี
คุณลักษณะขั้นต่ำดังนี ้ ดังนี ้ หน่วยประมวลผล Qualcomm 
Snapdragon 626 Octa Core ความเร็วในการประมวลผลของ
หน่วยความจำหลัก 2.20  GHz ขึ้นไป หน่วยความจำ ROM 64 
GB ขึ้นไป RAM  4 GB ขึ้นไป 
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      3. Windows 10 เป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ในการพัฒนาระบบ 
      4. โปรแกรม Android Studio เป็นซอฟต์แวร์ที ่ใช้ภาษา 
java ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับแอนดรอยด์  
      5. โปรแกรมมออกแบบแอปพลิเคชัน โดยจะสร้างภาพที่มี
ลักษณะเป็นลายเส้น (Vector) สามารถทำงานออกแบบต่าง ๆ 
ได้หลากหลาย เพื่อใช้ประกอบการสร้างภาพภายในแอปพลิเคชัน 
      6. มายเอสคิวแอล (MySQL) โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล  
      7. โปรแกรม Genymotion ใช้สำหรับจำลองเครื่องสมาร์ต
โฟนในการรันโค้ดจากโปรแกรม Android Studio  
การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน 
      การออกแบบแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แนะนำช่างแต่งหน้าในกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็นหน้าจอ
สำหรับช่างแต่งหน้าและผูใ้ช้บริการ ดังนี้ 
      1. การออกแบบแอปพลิเคชันสำหรับช่างแต่งหน้า ได้แก่ 
หน้าจอโลโก้แอปพลิเคชันที่สื่อถึงการแต่งหน้า หน้าจอการเข้าสู่
ระบบ หน้าจอสมัครสมาชิก หน้าจอแสดงบทความของช่าง
แต่งหน้า และหน้าจอโปรไฟล์ช่างแต่งหน้า 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หน้าจอเข้าสู่แอปพลิเคชัน Make-up BKK 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอสมัครสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอการเขียนบทความสำหรับช่างแต่งหน้า             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอโปรไฟล์ของช่างแต่งหน้า 
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ภาพที่ 5 หน้าจอการเลือกใช้บริการช่างแต่งหน้า 
 

      2. การออกแบบแอปพลิเคชันสำหรับผู ้ใช้บริการ ได้แก่ 
หน้าจอโลโก้แอปพลิเคชันที่สื่อถึงการแต่งหน้า หน้าจอการเข้าสู่
ระบบ หน้าจอสมัครสมาชิก หน้าจอการเลือกใช้บริการช่าง
แต่งหน้า หน้าจอลงทะเบียนการจอง และหน้าจอการแสดงความ
คิดเห็นและการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอเข้าสู่แอปพลิเคชัน Make-up BKK 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอสมัครสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอลงทะเบียนการจอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 หน้าจอการแสดงความคิดเห็นและการให้คะแนน 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
ที ่มีผลต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์แนะนำช่างแต่งหน้าในกรุงเทพมหานคร 
ประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มช่างแต่งหน้า และกลุ่มบุคคลท่ัวไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี
ขึ ้นไปที ่มีความสนใจในการแต่งหน้าหรือการใช้บริการช่าง
แต่งหน้าในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ใช้สมาร์ตโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แบ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นช่างแต่งหน้า และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
เก่ียวกับการแต่งหน้า โดยเก็บแบบสอบถามกลุ่มละ 30 คน คณะ
ผู้พัฒนาดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เขตบางพลัด เขตดุสิต และเขตพระนคร โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่าง ชันที่พัฒนาออกคทดลองใช้งานแอปพลิเ มาแล้วและให้
ทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Make-up 
BKK  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

คณะผู้พัฒนาได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
คือ  

1) คณะผู ้พ ัฒนาดำเนินการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มช่างต่างหน้า และกลุ่มบุคคล
ทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการแต่งหน้า 

2) คณะผู้พัฒนาอธิบายเก่ียวกับแอปพลิเคชัน วิธีการใช้งาน 
และให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้แอปพลิเคชัน  

3) คณะผู้พัฒนาแจกแบบสอบถามและอธิบายรายละเอียด
ของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ก่อนจะให้เวลาได้ทดลองใช้
งานแอปพลิเคชันและตอบแบบสอบถาม  

4) คณะผู ้พัฒนารอจนกระทั ่งผู ้ตอบแบบสอบถามตอบ
คำถามครบถ้วน ซึ่งในระหว่างนั้นถ้าผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อ
สงสัย คณะผู้วิจัยจะตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ 
วิธีดำเนินการสร้างเครื่องมือ 

คณะผู้พัฒนาทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช ้แบบสอบถามที ่ม ีรายละเอ ียดเก ี ่ยวก ับ การสร ้าง
แบบสอบถาม ดังนี้ 

1) สร้างแบบสอบถามเพื ่อถามความคิดเห็นในประเด็น 
ต่าง ๆ 3 ส่วน ดังนี้  

ส ่วนที่  1 ข ้อม ูลท ั ่ ว ไปของผ ู ้ ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบ ัต ิการแอนดรอยด์แนะนำช่าง
แต่งหน้าในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านการทำงานได้
ตามฟังก์ชันของระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 
และด้านความสวยงามของระบบ ทั้งนี้ในแต่ละด้านมีคำตอบให้
เลือกจำนวน 5 ระดับ โดยมีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างมาก 
4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย 
3 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจว่าเห็นด้วยหรือไม่ 
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้คณะผู้พัฒนา
นำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป  

2) นำแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง
และแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

3) ทำการปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ
แบบสอบถามก่อนจะดำเนินการแจก 

4) นำแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตัวอย่างทั ้งช่างแต่งหน้า 
และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการแต่งหน้า กลุ่มละ 30 
คน เพื่อดูความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน 
การแปลผลข้อมูล  

คณะผู้พัฒนาได้กําหนดค่าอันตรภาคชั้น สำหรับการแปลผล
ข้อมูลโดยคำนวณค่าอันตรภาคชั้น เพื่อกําหนดช่วงชั้น ด้วยการ
ใช้สูตรคำนวณและคำอธิบายสำหรับแต่ละช่วงชั้น ดังนี้  

อันตรภาคช้ัน = (ค่าสูงสุด – ค่าตํ่าสุด)/จำนวนชั้น 
  = (5 – 1)/5 
  = 0.80 

ช่วงช้ัน             คำอธิบายการแปลผล 
 1.00 – 1.80  ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 
 1.81 – 2.60  ไม่เห็นด้วย 
 2.61 – 3.40  ไม่แน่ใจว่าเห็นด้วยหรือไม่ 
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 3.41 – 4.20  เห็นด้วย 
 4.21 – 5.00  เห็นด้วยอย่างมาก 
   

4. ผลการทดลอง 
คณะผู้พัฒนาได้ทำการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน Make-
up BKK กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นช่างแต่งหน้า และบุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจเกี่ยวกับการแต่งหน้าโดยเก็บแบบสอบถามกลุ่มละ 30 
คน มาทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน Make-up BKK แล้วให้ทำ
แบบสอบถามความคิดเห็นที ่ม ีต ่อแอปพลิเคชันโดยคำถาม
ประกอบด้วยความคิดเห็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการทำงานได้ตาม
ฟังก์ชันของระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ และ
ด้านความสวยงามของระบบ จากนั้นจึงนำผลการประเมินมา
วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วจึงทำการเทียบเกณฑ์และสรุปผล ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 – 6 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ช่างแต่งหน้า จำนวน 30 คน 
ตารางที่ 1 ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันของระบบ 

ประเด็นประเมิน 𝒙  S.D. แปลผล ลำดับ 
แอปพลิเคชัน
สามารถช่วย
ประชาสัมพันธ์ช่าง
แต่งหน้าใน
กรุงเทพมหานคร 

4.20 0.40 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

4 

 แอปพล ิ เคช ันมี
ขั้นตอนการทำงาน
ที่ง่ายต่อการสมัคร
เข้าใช้งาน 

4.20 0.40 เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

4 

แอปพลิเคช ันให้
ความร ู ้ เก ี ่ยวกับ
การแต่งหน้า 

4.30 0.64 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

2 

แอปพลิเคชันช่วย
ประหยัดเวลาใน
ก า ร ค ้ น ห า ช ่ า ง
แ ต ่ ง ห น ้ า ใ น
กรุงเทพมหานคร 

4.30 0.64 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

2 

ประเด็นประเมิน 𝒙  S.D. แปลผล ลำดับ 
แอปพลิเคชันมี
ความรวดเร็วในกา
ประมวลผลข้อมูล 

3.60 0.48 
 

เห็นด้วย
มาก 

6 

แอปพล ิ เคช ั นมี
ค ว ามปลอดภั ย
ของข้อมูล 

4.50 0.50 เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

1 

คะแนนเฉลี่ย 4.18 0.11 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1 ระดับความความคิดเห็นในด้านการทำงาน
ได้ตามฟังก์ชันของระบบ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เมื่อ
วิเคราะห์รายประเด็น พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้
งาน 3 ลำดับแรก ได้แก่ แอปพลิเคชันมีความปลอดภัยของข้อมูล 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 รองลงมา
ได้แก่ แอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้า  และแอป
พลิเคช ันช ่วยประหย ัดเวลาในการค ้นหาช ่างแต ่งหน ้าใน
กรุงเทพมหานคร  มีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 2 ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 

ประเด็นประเมิน 𝒙  S.D. แปลผล ลำดับ 
แอปพล ิ เคช ั นมี
ความเข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน 

4.2 0 0.60 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

4 

ข น า ด ข อ ง
ตัวอักษรเหมาะสม
ต่อการอ่าน 

4.2 0 0.87 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

3 

ความเหมาะสมใน
การใช้สัญลักษณ์
หรือรูปภาพสื่อ
ความหมาย 

4.5 0 
 

0.67 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

1 

ก า ร จ ั ด ว า ง
องค ์ประกอบแต่
ละส่วนในหน้าจอ
มีความเหมาะสม 

4.00 0.63 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

2 
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ประเด็นประเมิน 𝒙  S.D. แปลผล ลำดับ 

คะแนนเฉลี่ย 4.22 0.12 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 2 ระดับความความคิดเห็นในด้านความง่ายต่อ
การใช้งานของระบบ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ย 5.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 เมื่อวิเคราะห์ราย
ประเด็น พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้งาน 3 ลำดับ
แรก ได้แก่ ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพสื่อ
ความหมาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 5.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.67 รองลงมาได้แก่ การจัดวางองค์ประกอบแต่ละส่วนใน
หน้าจอมีความเหมาะสม  มีค ่าเฉลี ่ย 4.00 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.63 และ ขนาดของตัวอักษรเหมาะสมต่อการอ่าน มี
ค่าเฉลี่ย 2.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 3 ด้านความสวยงามของระบบ 

ประเด็นประเมิน 𝒙  S.D. แปลผล ลำดับ 
ภ าพ และส ี ข อ ง
แอปพล ิ เคช ั นมี
ความสวยงาม 

4.60 0.48 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

1 

ภ าพ และส ี ข อ ง
แอปพล ิ เคช ั นมี
ความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

4.60 0.48 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

1 

ภาพประกอบใน
แอปพลิเคชันมี
ความสวยงาม
ชัดเจน 

4.10 0.70 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

3 

คะแนนเฉลี่ย 4.43 0.12 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

 

จากตารางที ่ 3 ระดับความความคิดเห็นในด้านความ
สวยงามของระบบ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 เมื่อวิเคราะห์ราย
ประเด็น พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้งาน 3 ลำดับ
แรก ได้แก่ ภาพและสีของแอปพลิเคชันมีความสวยงาม และ 
ภาพและสีของแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมกับเนื้อหามีค่าเฉลี่ย 
4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 ซึ่งมีค่าเฉล่ียละส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากัน และ ภาพประกอบในแอปพลิเคชันมีความ

สวยงามชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 
ตามลำดับ 
 
กลุ ่มตัวอย่างที ่ 2 บุคคลทั ่วไปที ่ม ีความสนใจเกี ่ยวกับการ
แต่งหน้า จำนวน 30 คน 
ตารางที่ 4 ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันของระบบ 

ประเด็นประเมิน 𝒙  S.D. แปลผล ลำดับ 
แอปพลิเคชัน
สามารถช่วย
ประชาสัมพันธ์ช่าง
แต่งหน้าใน
กรุงเทพมหานคร 

3.96 0.80 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

3 

แอปพล ิ เ คช ั นมี
ขั้นตอนการทำงาน
ที่ง่ายต่อการสมัคร
เข้าใช้งาน 

3.46 0.89 เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

6 

แอปพล ิ เคช ันให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
แต่งหน้า 

4.03 0.71 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

2 

แอปพลิเคชันช่วย
ประหย ัดเวลาใน
ก า ร ค ้ น ห า ช ่ า ง
แ ต ่ ง ห น ้ า ใ น
กรุงเทพมหานคร 

3.93 0.78 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

5 

แอปพลิเคชันมี
ความรวดเร็วในกา
ประมวลผลข้อมูล 

3.93 0.96 
 

เห็นด้วย
มาก 

4 

6. แอปพลิเคชันมี
ความปลอดภัยของ
ข้อมูล 

4.13 0.77 เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

1 

คะแนนเฉลี่ย 3.91 0.77 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4 ระดับความความคิดเห็นในด้านการทำงาน
ได้ตามฟังก์ชันของระบบ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 เมื่อ
วิเคราะห์รายประเด็น พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้
งาน 3 ลำดับแรก ได้แก่ แอปพลิเคชันมีความปลอดภัยของข้อมูล 
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มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 รองลงมา
ได้แก่ แอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้า มีค่าเฉลี่ย 
4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 และแอปพลิเคชันสามารถ
ช่วยประชาสัมพันธ์ช่างแต่งหน้าในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ย 
3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 5 ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 

ประเด็นประเมิน 𝒙  S.D. แปลผล ลำดับ 
แอปพล ิ เคช ันมี
ความเข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน 

4.03 0.77 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

2 

ข น า ด ข อ ง
ตัวอักษรเหมาะสม
ต่อการอ่าน 

3.80 0.76 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

4 

ความเหมาะสมใน
การใช้สัญลักษณ์
หรือรูปภาพสื่อ
ความหมาย 

4.43 0.72 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

1 

ก า ร จ ั ด ว า ง
องค ์ประกอบแต่
ละส่วนในหน้าจอ
มีความเหมาะสม 

3.96 0.71 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

3 

คะแนนเฉลี่ย 4.05 0.74 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 5 ระดับความความคิดเห็นในด้านความง่ายต่อ
การใช้งานของระบบ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 เมื่อวิเคราะห์ราย
ประเด็น พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้งาน 3 ลำดับ
แรก ได้แก่ ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพสื่อ
ความหมาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.72 รองลงมาได้แก่ แอปพลิเคชันมีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน  
มีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 และ การจัดวาง
องค์ประกอบแต่ละส่วนในหน้าจอมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 
3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ตามลำดับ 
 
 
 

ตารางที่ 6 ด้านความสวยงามของระบบ 
ประเด็นประเมิน 𝒙  S.D. แปลผล ลำดับ 

ภาพและส ีของแอป
พ ล ิ เ ค ช ั น ม ี ค ว า ม
สวยงาม 

4.36 0.61 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

1 

ภาพและส ีของแอป
พ ล ิ เ ค ช ั น ม ี ค ว า ม
เหมาะสมกับเนื้อหา 

4.30 0.65 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

2 

ภาพประกอบในแอป
พลิเคชันมีความ
สวยงามชัดเจน 

4.03 0.66 
 

เห็นด้วย
มากท่ีสุด 

3 

คะแนนเฉลี่ย 4.23 0.64 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

 

จากตารางที ่ 6 ระดับความความคิดเห็นในด้านความ
สวยงามของระบบ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เมื่อวิเคราะห์ราย
ประเด็น พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้งาน 3 ลำดับ
แรก ได้แก่ ภาพและสีของแอปพลิเคชันมีความสวยงาม มี
ค่าเฉลี ่ย 4.36 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 รองลงมาได้แก่  
ภาพและสีของแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมกับเนื ้อหา  มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และ  ภาพประกอบ
ในแอปพลิเคชันมีความสวยงามชัดเจน มีค่าเฉลี ่ย 4.03 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 ตามลำดับ 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ แนะนำช่างแต่งหน้าในกรุงเทพมหานครโดยแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ได้แก่ กลุ่มช่างแต่งหน้า และกลุ่มบุคคล
ทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปและมีความสนใจในการแต่งหน้า
หรือการใช้บริการช่างแต่งหน้า อภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1. ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันของระบบของแอปพลิเคชัน 
Make-up BKK พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้วยอย่างมาก
ว่าแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ตามฟังก์ชันการทำงานโดยที่
แอปพลิเคชันมีความปลอดภัยของข้อมูลมากที่สุด  สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี ที ่ได้ศึกษาเรื ่อง  การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในเรื่องแอปพลิเคชันมี
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ตัวตนที่สามารถตรวจสอบได้มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ซื้อสินค้า
และผู ้ใช้บริการได ้อย ่างน่าเชื ่อถือ มีระบบการชำระเง ินที่
ปลอดภัย มีนโยบายหรือกฎข้อบังคับในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้าอย่างชัดเจน สามารถติดตามผลการชำระเงินและการส่ง
สินค้าจากแอปพลิเคชันได้สะดวกและปลอดภัย   

2. ด ้านความง่ายต่อการใช้งานระบบของแอปพลิเคชัน 
Make-up BKK พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้วยอย่างมาก
ว่าแอปพลิเคชันมีความง่ายต่อการใช้งานระบบ โดยที่แอปพลิเค
ชันมีการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพสื ่อความหมายมากที ่สุด 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อวยพร พานิช ได้ศึกษาเรื ่อง 
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการสื่อสารเพื่อ
สร้างความหมายในแอปพลิเคชันไลน์ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
พบว่าความน่ารักของตัวสติกเกอร์ ใช้ประกอบการพิมพ์ข้อความ
ให้ช ัดเจนและสื ่อความหมายยิ ่งข ึ ้นและสื ่อสารเพื ่อส ื ่อถึง
ความรู้สึกที่ดีในการใช้งาน 

3. ด้านความสวยงามของแอปพลิเคชัน พบว่าอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันมีการใช้งานที่น่าสนใจ น่า
ดึงดูด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จันทิรา แซ่เตียว ได้ศึกษา
การทำงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกใช้สมาร์ทโฟนสำหรบัวัย
กลางคน รูปแบบตัวอักษร การออกแบบภายในสมาร์ทโฟนมีผล
ต่อการเลือกใช้งาน ความสวยงาม การติดต่อสื ่อสาร การ
ถ่ายทอดสิ่งใหม่ ๆ 
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การใช ้TDD ในการพัฒนาระบบการลาออนไลน ์

Using the TDD to Development Online Leave System 
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บทคัดย่อ 

ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ใช้เทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Test 
Driven Development (TDD)  คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์โดย
ต้องทำการสร้าง Test ก่อนการเขียนโปรแกรมที่ทำงานจริง TDD 
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้โค้ดสะอาด (clean code) [1] 
เรียบง่าย ปราศจากบัค  ผู้พัฒนาได้ทำการศึกษาระบบการลา 
เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจากฝ่ายบุคคลและพนักงานของ
บริษัท บริงค์ส โกบอล เทคโนโลยี จำกัด  เพื่อนำมาวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้, ออกแบบระบบ พัฒนาระบบการลาแบบ 
Web Application ด้วยภาษา HTML5, CSS, Java Script และ 
Bootstrap4  แ ล ะ เขี ย น โป รแ ก รม ท ด ส อ บ ด้ ว ย  Robot 
framework  ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถอำนวยความสะดวกให้
พนักงานในการดูประวัติการลา กรอกใบลาเพื่อส่งไปขออนุมัติ
จากหัวหน้างาน และฝ่ายบุคคล ตามระเบียบของบริษัท และยังมี
ระบบแจ้งเตือนให้พนักงานทราบการอนุมัติ/ปฏิเสธการลาอีก
ด้วย  ในส่วนของฝ่ายบุคคลยังสามารถจัดการข้อมูลพนักงานและ
ข้อมูลการลาของพนักงานได้ 
 
คำสำคัญ : การลาออนไลน์, การทดสอบก่อนพัฒนา, TDD 
 

ABSTRACT 
Software Development Testing Software Development 
Driven Software Development (TDD) is software 
development that requires creating, testing, before 
writing a program that actually works. TDD has the 
primary purpose of making a clean code.[1] Study the 
system of data collection needs from the personnel 
and staff of the company. Design and development of 

web application design system using HTML5, CSS, Java 
language. Script and Bootstrap4 and in the process of 
programming using Robot Framework test system that 
allows employees to be comfortable. Notify approval 
from supervisors and personnel in accordance with 
company regulations and have a system to notify 
employees of certification or denial of resignation. Can 
also manage employee data and employee leave 
information. 
 

1. บทนำ 
ถึงแม้ในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์บริหารจัดการบุคลากร ซอฟต์แวร์
การลา หรือ ระบบการลา จะถูกพัฒนาขึ้นแล้วอย่างมากมาย ทั้ง
แบบเสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ด้วยระเบียบ ขั้นตอน
ปฏิบัติของแต่ละบริษัท มีความแตกต่างกัน รวมถึงความต้องการ
ของพนักงาน หัวหน้างาน และฝ่ายบุคคล มีรายละเอียดที่
แตกต่างกัน ทำให้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เหล่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหา
หรือสนองตอบตามความต้องการของฝ่ายบุคคลและพนักงานได้ 
บริษัท บริงค์ส  โกบอล เทคโนโลยี จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัท ท่ีมี
ความต้องการระบบการลาสามารถแก้ปัญหาการลาของพนักงาน
และฝ่ายบุคคลได้ตามต้องการ และทำงานภายใต้ระเบียบการ
ป ฏิ บั ติ ข อ งบ ริษั ท  บ ริ งค์ ส  โก บ อ ล  เท ค โน โลยี  จ ำกั ด 
โปรแกรมเมอร์ส่วนมาก เมื่อได้รับ Requirement มา ก็จะเริ่ม
พัฒนาระบบทันที  ในส่วนของการทดสอบ (Test) จะทำเมื่อ
โปรแกรมเสร็จ หรือ Run Test กันเป็น Feature  ซึ่งในกรณีที่
โปรแกรมมีขนาดใหญ่มากขึ้น กว่าโปรแกรมเมอร์จะรู้ว่า ส่วนที่
สร้างขึ้นมาใหม่นั้น ส่งผลกระทบกับโปรแกรมส่วนอื่น อาจต้องใช้

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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เวลานาน และต้องใช้เวลานานมากกว่าในการหาจุดผิดพลาดหรือ
จุดที่ไปกระทบส่วนอื่นๆ เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง  
ดังนั้นคณะผู้จัดทำ จึงทำการพัฒนาระบบการลาออนไลน์นี้ขึ้น 
เพื่อให้เป็นระบบที่ตรงตามความต้องการของบริษัทอย่างแท้จริง 
โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบงานของฝ่ายบุคคล เก็บรวบรวม
ความต้องการโดยการสัมภาษณ์ทั้งฝ่ายบุคคลและพนักงาน แต่
ทั้งนี้ก่อนการเขียน Program ผู้พัฒนาได้เขียน Test Case นำมา
วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบระบบฐานข้อมูล ออกแบบ 
User Interface และพั ฒ น าระบบ จนสำเร็ จ  ช่ วย ให้ ก าร 
Refactor ง่ายมากขึ้น การ Debug โปรแกรมน้อยลงอย่างมาก 
โปรแกรมมีคุณภาพมากกว่าเดิมมาก การพัฒนาระบบแบบ TDD 
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้ 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการลาออนไลน์ ตามความ
ต้องการของพนักงานและฝ่ายบุคคล บริษัท บริงค์ส โกบอล 
เทคโนโลยี จำกัด   
2.2 เพื่อพัฒนา Web Application ระบบการลาของบริษัท 
บริงค์ส โกบอล เทคโนโลยี จำกัด โดยใช้กระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบ Test Driven Development (TDD) 

 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 

3.1. การเขียนโปรแกรมทดสอบ ประกอบด้วย 
 Robot Framework เป็น Automated Test Framework 
โดยใช้ลักษณะการเขียน Test Case เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย 

Selenium2 library คื อ  library ใน  robot framework 
ที่ใช้ในการควบคุม web browser 

 
3.2  การพัฒนา Web Application ประกอบด้วย 

3.2.1 Front End 
HTML5 แ ล ะ  C S S  ส ำ ห รั บ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ 

และตกแต่งเอกสาร HTML 
Bootstrap4 ใช้ในการพัฒนาส่วนการแสดงผล 
JQ u e ry  แ ล ะ  A ja x  ใช้ ใน ก ารส ร้ า งแ ล ะ พั ฒ น า  

เว็บไซต์ให้ทำงานตามต้องการและการแสดงผลบนเว็บทำได้รวด 
เร็ว 

 

3.2.2 Back End 
Linq ภ า ษ า ให ม่ ที่ ข ย า ย ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร 

เขียนโปรแกรมโดยเลียนแบบภาษา SQL 
SMTP เป็นโปรโตคอลทีใ่ช้ในการส่งเมล์ 
c# ภาษาประเภท OOP ทำงานร่วมกับ .NET platform 
Json คือ format ที่เป็น text ใช้สร้าง object 
 

4. ขอบเขตของโครงงาน 
ระบบ Web Application การลาออนไลน์นี้ มีผู้ใช้ระบบ 3 กลุ่ม 
คือ  1. พนักงาน  2. หัวหน้างานแต่ละแผนก และ 3. ฝ่ายบุคคล 

การทำงานของระบบ ประกอบด้วย 
4.1  พนักงาน  สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสร้างใบลา พิมพ์

เอกสารใบลาตามต้องการ ตรวจสอบประวัติการลาของตนเอง 
ได้รับเมล์แจ้งเตือนการขออนุมัติการลา และผลการอนุมัติหรือ
ปฏิเสธการลา 

4.2 หัวหน้างาน สามารถสร้างใบลา พิมพ์ใบลา จัดการ
ใบลาที่พนักงานส่งมาเพื่อขออนุมัติการลาหรือปฏิเสธการลา 
ได้รับเมล์แจ้งเตือนใบลาจากพนักงาน และส่งใบลาที่อนุมัติให้กับ
ฝ่ายบุคคล  

4.3  ฝ่ายบุคคล สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้  เช่น 
ข้อมูลพนักงาน แผนก ฝ่าย ตำแหน่ง ทีม ประเภทการลา เวลา
งาน  สามารถจัดการใบลาที่พนักงานส่งมาเพื่อขออนุมัติการลา
หรือปฏิเสธการลา  ได้รับเมล์แจ้งเตือนใบลาของพนักงานที่ผ่าน
การอนุมัติจากหัวหน้างาน 

 
5. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

5.1  Test Driven Development (TDD) 
TDD เป็นกระบวนการในการพัฒนา และการทำการ

ทดสอบระบบอัตโนมัติ  ก่อนจะมีการพัฒนาโปรแกรมจริง ๆ 
ดังนั้น TDD จึงถูกเรียกว่า การทดสอบก่อนพัฒนา  การเขียน
และแก้ไขเมื่อการทดสอบล้มเหลว ก่อนที่จะทำการเริ่มเขียนโค้ด
ใหม่ (ก่อนการพัฒนา) นี้ ช่วยให้หลีกเล่ียงการเขียนโค้ดที่ซ้ำซ้อน
กัน 

TDD เป็นเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการทดสอบ
ระบบแบบการเขียนซ้ำ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ การทำ 
TDD ควรคิดก่อนว่าทำ Test Case เพื่อตรวจสอบปัญหาอะไร 
แ ล ะ แ ย ก สิ่ งที่ จ ะ ท ำ Test Case ให้ เป็ น ห น่ ว ย ย่ อ ย  ซึ่ ง
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กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ TDD ประกอบไปด้วย 3 หลักการ 
ดังนี้         

1. Red หรือ Write a test that fails เป็นการเริ่มจาก 
การ เขี ยน  Te st ขึ้ น ม าก่ อน  เพื่ อ พิ สู จน์ ให้ ระบ บ  Fa il 
ตามที่ ได้กำหนด Test Case ไว้ ซึ่ งการเขียน Test Case 
ไม่จำเป็ นต้องเขียนดั กข้อผิดพลาดในทุ กกรณี  เพี ยงแค่  
เขียนให้เพียงพอต่อชิ้นงานแต่ละช้ิน 

2. Green ห รื อ  M a k e  t h e  c o d e  w o r k 
เป็ น ก า รพั ฒ น าร ะ บ บ ด้ ว ย ก า ร เขี ย น โค้ ด  ซึ่ ง จ ะ ต้ อ ง 
ในส่วนที่ ได้ เขียนกำหนด Test Case ไว้  ให้ ผ่ านทั้ งหมด 
โด ย ไม่ จ ำ เป็ น ที่ จ ะ ต้ อ ง เขี ย น โค้ ด ให้ ดี ม า ก  แ ค่ ให้  
สามารถทดสอบผ่านเท่านั้น 

3. Refactor ขั้นตอนสุดท้ายนี้จะดำเนินการได้ง่าย เพราะ
โค้ดที่ได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อที่ให้ทดสอบระบบผ่านนั้น เป็น
โค้ดที่ส้ันและเข้าใจง่ายต่อการนำโค้ดส่วนนั้นมาทำการจัดเรียง
ใหม่ ลดความซ้ำซ้อน ปรับ Performance หรือแม้กระทั้งการ
ปรับแต่งในส่วนของ User Interface  

 

 
 

ภาพที ่1 แสดงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ TDD 
 

 
 

ภาพที ่2 แสดงขั้นตอนการดำเนินงานของ TDD 
 

1. Write Test คือ ขั้นตอนที่นักพัฒนากำหนด Test Case 
จาก Requirement ของลูกค้า 

2. Run Tests คือ ขั้นการทดสอบระบบทั้งหมดตามที่ได้
กำหนดไว้ในTest Case และตรวจสอบ เมื่อพบข้อผิดพลาดให้
กลับไปขั้นตอนที่ 1 เพื่อเขียนใหม่จนกว่าการทดสอบระบบจะ
ผ่านทั้งหมด 

3. Write only enough code คือ ขั้นตอนที่นักพัฒนา
เขียนโค้ดเพียงบางส่วนเพื่อให้การทดสอบระบบผ่าน 

4. Run Tests คือ ขั้นการทดสอบระบบใหม่อีกครั้ง 
5. Refactor code คือ การปรับปรุงโค้ดที่เคยเขียนไปแล้ว 

และทำงานได้อย่างถูกต้องแล้ว ให้สั้นลง กระชับมากขึ้น ทำงาน

ได้เร็วมากขึ้น อ่านได้ง่ายมากขึ้น ลดความซับซ้อนของโค้ด  
6. เร่ิมต้นด้วยการทำงานใหม่อีกครั้ง  

 

 
ภาพที ่3 แสดงวงจรของ TDD [2] 

 
 ข้อดีของการนำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ TDD มา
ใช้ทำให้นักพัฒนาระบบเขียนโค้ดที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อมีการเพิ่ม 
Feature ใหม่ในระบบ จะต้องเริ่มจากการกำหนด Test Case 
ก่อนเสมอ ในการแก้ไขงานนั้นจะทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะมี  
Test Case ทำหน้าที่ในการตรวจเช็คความถูกต้องของระบบอยู่
เสมอ ลดความเสี่ยงของความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การเขียน 
Test Case เปรียบเสมือนกับการที่มี Document อยู่ภายในตัว
ระบบ ต้องการ Refactor Code ตรงส่วนไหนก็สามารถดูได้จาก 
Test ที่ ส ร้ า ง ไว้  ท ำ ให้ เข้ า ใจ ร ะ บ บ ได้ ม า ก  ซึ่ งก า ร ใช้
กระบวนการพัฒนานี้ ทำให้นักพัฒนาระบบสามารถมั่นใจได้ว่า 
Test ที่เขียนนั้นมันครอบคลุมกรณีใดบ้าง และไม่ครอบคลุมกรณี
ใดบ้าง เวลาท่ีทดสอบระบบไม่ผ่าน สามารถรู้ได้ทันทีว่าส่วนไหน
ที่ไม่ผ่าน โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลากับการนั่งไล่โค้ดทั้งหมดเพื่อหา
จุดบกพร่อง และหัวใจของ TDD อีกอย่างหนึ่ ง คือ การให้
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ความสำคัญกับ requirement ของชิ้นงานเป็นพิเศษ ทำให้การ
เขียนโค้ดมีจุดยืนที่ ชัดเจน เพราะถ้าเขียนโค้ดไม่ตรงตาม
รายละเอียดที่กำหนด ก็จะทำการทดสอบระบบไม่ผ่าน [3] 
5.2 Automate Testing and Robot Framework 
ปัจจุบันการทดสอบซอฟต์แวร์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับ
การส่งมอบซอฟต์แวร์ และเช่ือได้ว่าหลายบริษัทต้องมีตำแหน่ง
งานที่คอยทำหน้าที่นี้ ซึ่งส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการแบบ Manual Test 
อยู่ ต้องทำซ้ำไปซ้ำมา ทำให้มีคนคิดค้นสิ่งที่จะช่วย Tester ให้
เปลี่ยนจากการทดสอบแบบ Manual เป็น Automate ด้วย 
Robot Framework โดยก่อนจะทำการทดสอบระบบ ต้อง
ออกแบบ  Test Case ก่อน และทำ Automate ด้วย Robot 
framework ซึ่งโครงสร้างของ Robot framework ประกอบด้วย 
4 ส่วน คือ 
1. *** Settings ***   ใช้ในการประกาศ Library 
2. *** Variables ***  ใช้ประกาศข้อมูลที่มีการเรียกใช้งานบ่อย
และการใช้งานส่วนอื่นสามารถเรียกใช้ข้อมูลตัวนี้ได้ 
3. *** Testcases *** ระบุ ว่ ามี  Test Case อะไรบ้ างที่ จ ะ
ทำงาน 
4. *** Keywords *** กำหนดชุดคำส่ังที่ต้องการใช้ [4] 
 

 
ภาพที ่4 ตัวอย่างการเขียน Robot Framework [5] 

6. วิธีการดำเนินโครงงาน 

 

 
ภาพที ่5 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
จากภาพที่ 5 ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาระบบการลาออนไลน์ 
แบบ Web Application บริษัท  บริงค์ส โกบอล เทคโนโลยี 
จำกัด ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและตาม
ความต้องการของฝ่ายบุคคล มีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระบบงานฝ่ายบุคคล เป็นการศึกษา
เรียนรู้ระบบงานเดิมของฝ่ายบุคคล เพื่อรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ระบบงานเดิม และการศึกษาเร่ืองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
TDD เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบ 

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูลความต้องการของฝ่ายบุคคล 
พบว่ากระบวนการดำเนินการลางานของพนักงานภายในบริษัท
จะต้องกรอกใบลาลงในกระดาษ ต้องรอให้หัวหน้างานอนุมัติ 
และจากนั้นฝ่ายบุคคลจะอนุมัติเป็นคนสุดท้ายนั้น มีความล่าช้า
ต้องใช้กระดาษเท่านั้น และเก็บรวบรวมข้อมูลภายในบริษัท เช่น 
ตำแหน่ง แผนก ฝ่าย ทีม เวลาเข้าและออกงาน เง่ือนไขการลา  

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์การทำงานของระบบการลาออนไลน์ 
และวางแผนการพัฒนาระบบอย่างรอบครอบ 

ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบ User Interface เพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของฝ่ายบุคคล และ ออกแบบ Database  
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ภาพที ่6 แสดงการออกแบบและเขียน Test Case 

 

ขั้นตอนที่ 5 การออกและกำหนด Test Case ว่าระบบ
การลาออนไลน์นั้น ทำอะไรได้ หรือจะต้องทำอะไร และ
เขียนขึ้นมาเพื่อตรวจสอบส่วนใด ซึ่งเป็นการเริ่มต้นด้วยการ
เขียน Failing test เพื่อพิสูจน์ให้โค้ดเกิดข้อผิดพลาด ตาม 
test ทีก่ำหนดไว้ ช่วยให้หลีกเลี่ยงการเขียนโค้ดที่ซ้ำซ้อนกัน 

ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบด้วยการเขียนโค้ดเพียง
บางส่วนเพื่อให้การทดสอบระบบผ่าน 

ขั้นตอนที่ 7 ทดสอบระบบให้ผ่านตามที่กำหนด Test 
Case เอาไว ้

ขั้นตอนที่ 8 การปรับแก้โค้ดเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่าย 
และสามารถแก้ไขในภายหลัง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบให้ดีขึ้น 

ขั้นตอนที่ 9 การทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบ
และกำหนด Test Case 

ขั้นตอนที่ 10 
นำโค้ดที่พัฒนาสมบูรน์แล้วมารวมให้เป็นโปรแกรมเดียวกัน 

 

7. ผลการดำเนินโครงงาน 
การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

7.1 การทดสอบระบบ

 
ภาพที ่7 แสดงการเขียน Automate Testing ด้วย Robot 
Framework 

 
ภาพที ่8 แสดงการเขียนคำสั่งผ่าน CMD 

 
นำ Test Case ที่ได้กำหนดเอาไว้มาใช้ในการทำการทดสอบ
ร ะ บ บ ด้ ว ย  Robot Framework แ ล ะ  Run bot ด้ ว ย 
Command Line 
 

 
ภาพที ่9 แสดงตัวอย่าง Report เมื่อทำ Automate Testing 

ผ่าน 
 

เมื่อเขียน Automate Testing ผ่าน ตาม Test Case ที่กำหนด
ไว้ Robot framework จะทำการ Generate report file แสดง
รายละเอียดการทำ Automate Testing  โดยมีพื้นหลังเป็นสี
เขียว (Pass) [6] 
 

 
ภาพที ่10 แสดงตัวอย่าง Report เมื่อทำ Automate Testing 

ไม่ผ่าน 
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แต่ถ้า Automate Testing ไม่ผ่าน ตาม Test Case ที่กำหนดไว้ 
Robot framework จะทำการ Generate report file แสดง
รายละเอียดการทำ Automate Testing  โดยมีพื้นหลังเป็นสี
แดง (Fail) 
 
7.2 การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ 

7.2.1 พนักงาน 

 
ภาพที่ 11 แสดงเมนูสำหรับพนักงานเมื่อพนักงานเข้าสู่ระบบ 

 
หน้า Home แสดงข้อมูลของพนักงานที่เข้าใช้ระบบ พนักงาน
สามารถใช้งานในส่วนของการลาออนไลน์ได้เพียงอย่างเดียว ซึ่ง
อยู่ภายในเมนู Leave Management  
 

 
ภาพที่ 12  แสดงตารางประวัติการลาเฉพาะของพนักงาน 

 
โดยพนักงานจะเห็นประวัติการลาเฉพาะของพนักงานเพียงคน
เดียวเท่านั้น หน้า Recording Leave มีฟังก์ชั่นการลาออนไลน์
ได้ 

 
ภาพที ่13 แสดงฟอร์มใบลาที่กรอกไปแล้ว 

 

พนักงานสามารถดูรายละเอียดการลาที่ทำการกรอกสำเร็จไป
แล้วได้ ภายในหน้านี้มีฟังก์ชั่นพิมพ์ใบลาอีกด้วย 
 

 
ภาพที ่14 แสดงตัวอย่างใบลาเพื่อพิมพ์ 

 

 
ภาพที ่15 แสดงฟอร์มสำหรับกรอกใบลา 

7.1.2 หัวหน้างาน 

 
ภาพที ่16 แสดงตารางประวัติการลาของพนักงานทั้งหมดในทีม 
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ภาพที ่17 แสดงปุ่มที่มีการแจ้งเตือนจำนวนใบลาที่รอการอนุมัติ 
 
จากภาพที่ 16 หัวหน้างานเข้าระบบจะเห็นตารางประวัติการลา
ของพนักงานภายในทีม ภาพที่ 17 เป็นปุ่มและสัญลักษณ์ใช้
แสดงจำนวนใบลาของพนักงานในทีมที่รอการอนุมัติจากหัวหน้า
งาน 
 

 
ภาพที ่18 แสดงใบลาท่ีรอการอนุมัติ 

 
หัวหน้างานจะเห็นรายละเอียดของใบลาและพนักงานในทีม เพื่อ
ทำการอนุมัติหรือไม่อนุมัติใบลาได้ 

 
ภาพที ่19 แสดงเมล์แจ้งเตือนสำหรับพนักงานได้รับ เมื่ออนุมัติ

ใบลา 
 

ในกรณีที่หัวหน้างานอนุมัติใบลา พนักงานจะได้รับเมล์แจ้งเตือน
อัตโนมัติ และมีการแจ้งเตือนเมล์ส่งให้กับฝ่ายบุคคลเพื่อให้ฝ่าย
บุคคลอนุมัติเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
 

 
ภาพที ่20 แสดงการใส่เหตุผลประกอบ เมื่อหัวหน้างานปฏิเสธ

ใบลา 
 

 
ภาพที ่21 แสดงเมล์แจ้งเตือนสำหรับพนักงานได้รับ เมื่อถูก

ปฏิเสธใบลา 
 

หัวหน้างานเลือกปฏิเสธใบลา ต้องใส่เหตุผลประกอบการปฏิเสธ
ใบลาเพื่อนำไปแจ้งเตือนให้พนักงานทราบผ่านทางเมล์ แบบใน
ภาพที่ 21 
 
7.1.3 ฝ่ายบุคคล 

 
ภาพที ่22 แสดงเมนูการจัดการสำหรับฝ่ายบุคคล 

 
ฝ่ายบุคคลสามารถเห็นเมนูของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร 
และการจัดการใบลาได้ 
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ภาพที ่23 แสดงตารางรายชื่อพนักงานทั้งหมด 

 

 
ภาพที่ 24 แสดงรูปแบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลพนักงาน 

 
ฝ่ายบุคคลสามารถจัดการในส่วนของข้อมูลภายในบริษัท สร้าง 
แก้ไขข้อมูลต่างๆได้ เช่น จัดการพนักงาน จัดการแผนก จัดการ
ฝ่าย จัดการทีม จัดการเวลางาน จัดการตำแหน่ง จัดการประเภท
การลา และจัดการใบลา 
ฝ่ายบุคคลจะได้รับเมล์จากหัวหน้างาน แสดงสถานะของใบลาที่
รอการอนุมัติ โดยหน้าจอการแสดงผลเหมือนกับของหัวหน้างาน 
เมื่อฝ่ายบุคคลอนุมัติจะมีเมล์แจ้งเตือนส่งถึงพนักงาน และเมื่อ
ปฏิเสธใบลาต้องใส่เหตุผลประกอบ เพื่อส่งเมล์แจ้งเตือนส่งถึง
พนักงานเช่นกัน 
 

8.ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 
ผลประเมินจากแบบสอบถามการพัฒนาระบบการลาออนไลน์ 
สำหรับ บริษัท บริงค์ส โกบอล เทคโนโลยี จำกัด มีรายละเอียด
ดังนี้ 
8.1 ผลการประเมินจากแบบสอบถาม ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 ตารางแสดงผลการประเมินการใช้งาน 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ยการประเมิน 

ฝ่ายบุคคล หัวหน้างาน พนักงาน 

ความสามารถของระบบ 
ในการนำไปใช้ประโยชน์ 

4 4.5 4.5 

มีความถูกต้องแม่นยำ 
ตามวัตถุประสงค์ 

4.5 4 4.5 

รูปแบบระบบใช้งานง่าย 5 4.5 5 
ความพึงพอใจในการใช ้
งาน 

4.5 4 5 

 
ก ารป ระ เมิ น จ าก ฝ่ าย บุ ค ค ล  จ ำน วน  1  ท่ าน 

ความสามารถ ของระบบในการนำไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4 รองลงมาคือความถูกต้องแม่นยำตาม 
วั ต ถุ ป ระส งค์  อ ยู่ ใน ระดั บ ดี    มี ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ า กั บ  4 .5 
ต่ อ ม าคื อ รู ป แ บ บ ก า ร ใช้ ง าน ง่ า ย  อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ดี ม า ก 
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ  5  แ ละความพึ งพ อ ใจ ใน ก าร ใช้ งาน 
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 

การป ระ เมิ น จาก หั วห น้ างาน  จำน วน  2  ท่ าน 
ความสามารถ ของระบบในการนำไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 รองลงมาคือความถูกต้องแม่นยำตาม 
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ดี    มี ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ า กั บ  4 
ต่อมาคือรูปแบบการใช้งานง่าย อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4 .5  แ ล ะค วาม พึ งพ อ ใจ ใน ก าร ใช้ ง าน  อ ยู่ ใน ระ ดั บ ดี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 

ก ารป ระ เมิ น จ าก พ นั ก งาน  จ ำน วน  1 2  ท่ าน 
ความสามารถ ของระบบในการนำไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 รองลงมาคือความถูกต้องแม่นยำตาม 
วั ต ถุ ป ระส งค์  อ ยู่ ใน ระดั บ ดี    มี ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ า กั บ  4 .5 
ต่ อ ม าคื อ รู ป แ บ บ ก า ร ใช้ ง าน ง่ า ย  อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ดี ม า ก 
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ  5  แ ละความพึ งพ อ ใจ ใน ก าร ใช้ งาน 
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5 

 
9.สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ระบบลาออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาจัดการการลา
ภายในบริษัท บริงค์ส โกบอล เทคโนโลยี จำกัด ช่วยลดการใช้
กระดาษ เพิ่มความสะดวกในการลา ใช้เวลาน้อยลงโดยพนักงาน 
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ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเข้าบริษัทเพื่อกรอกใบลาด้วยตัวเอง และ
นำส่งให้กับหัวหน้างาน ฝ่ายบุคคลทีละขั้นตอน อีกทั้งภายใน
ระบบยังช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถจัดเก็บและจัดการข้ อมูล
ภายในองค์กร 
 ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ สามารถนำไปพัฒนาเพื่อต่อ
ยอดให้กลายเป็นระบบการจัดการฝ่ายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และครอบคลุมต่อการทำงานของฝ่ายบุคคลได้ จึง
จำเป็นที่ต้องมีการปรับแต่ง หรือ พัฒนาให้ Web Application 
นี้ ตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาระบบหนังสือเวียน          
2) พัฒนาระบบหนังสือเวียน 3) ประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ที่พัฒนาขึ้น ใช้หลักการของการพัฒนาระบบสารสนเทศ เริ่มต้น
จากการศึกษาปัญหาแล้วจึงนำปัญหามาวิเคราะห์ จากนั้นทำการ
ออกแบบฐานข้อมูล โดยใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL และทำการ
พัฒนาระบบด้วยเฟรมเวิร์ค Angular เมื่อติดตั้งระบบเสร็จแล้ว
จึงทดสอบ พร้อมกับประเมินความพึงพอใจจากอาจารย์และ
เจ้าหน้าที ่ รวมทั้งสิ ้นจำนวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่าระบบ
หนังสือเวียนสามารถจัดเก็บ ค้นหาหนังสือเวียน บันทึกหนังสือ
ผ่าน และสามารถแจ้งเตือนบุคคลที่ระบุไว้ในหนังสือผ่านได้ ช่วย
เพิ ่มความสะดวกในการค้นหาและจัดเก็บหนังสือเว ียนของ
สาขาว ิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศทางธ ุรก ิจ มหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดี 
 
คำสำคัญ: หนังสือเวียน, การพัฒนาระบบ 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research are 1)  study the circular 
letter system 2)  develop the circular letter system for 
Business Information Technology Major, Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin 3)  evaluate the 
system’s performance. 

The system is a developmental research which 
developed in the form of a web application and used 
SDLC (System Development Life Cycle) .   Firstly, study 
and define the problems based on the old system. 
Then, analysis and design the new system. The system's 
database was developed by using MySQL and coding 
by using Angular framework. When the system is ready 
to be deployed and installed, it will be tested and 
evaluated the performance by 15 users. 
 The research results show that the new circular 
system supports many functions ( e. g.  store, search, 
save books, notify). The circular letters can be retrieved 
in just a few moments compared with the old system. 
 
Keywords: circular letter, system development 
 

1. บทนำ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ม ีการรับ
หนังส ือเว ียนเข ้ามาภายในสาขาวิชาเป็นจำนวนมาก โดย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบรรณของคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้นำส่งเอกสาร
มายังเจ้าหน้าที่สารบรรณของสาขาวิชา เจ้าหน้าที่ของสาขาจะทำ
การลงบันทึกเอกสารดังกล่าวเป็นหนังสือเข้าในสมุดทะเบียน
หนังสือรับก่อนจะนำเสนอต่อไปยังหัวหน้าสาขาวิชา เมื่อหัวหน้า

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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สาขารับหนังสือแล้วจะทำการบันทึกหนังสือเพื่อสั่งการผ่านไปยัง
อาจารย์ท่านอื่นที่เก่ียวข้องได้รับทราบ/ถือปฏิบัติ โดยอาจให้ทาง
สารบรรณของสาขาแจ้งให้ทราบเฉพาะรายบุคคล หรือแจ้งให้
อาจารย์ทั้งสาขาทราบโดยทั่วกัน เนื่องจากอาจารย์บางท่านไม่ได้
นั่งประจำอยู่ที ่ห้องพักอาจารย์ของสาขาวิชา จึงทำให้การแจ้ง
เวียนเอกสารทำได้ไม่ทั่วถึง หรือผู้รับหนังสือทราบแล้วแต่ไม่
ดำเนินการต่อ ก่อให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงานในภาพรวม 
   แม ้ว ่ าทางมหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีราชมงคล
รัตนโกสินทร์จะมีระบบสารบรรณออนไลน์ให้บริการอยู่ แต่ระบบ
ดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้รับหนังสือเวียนได้รับทราบ
เอกสารแล้วหรือไม่ ทางผู้จัดทำตระหนักถึงความจำเป็นในข้อนี้ 
จ ึงได้มีแนวคิดที ่จะพัฒนาระบบหนังสือเว ียนขึ ้นมาภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อช่วยให้การจัดเก็บ
และสืบค้นหนังสือเวียนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และที่สำคัญ
หัวหน้าสาขาสามารถตรวจสอบการรับทราบเอกสารได้  
 

2. วัตถุประสงค ์
          1 )  เพ ื ่ อศ ึ กษาการทำงานระบบสารบรรณและ
หนังสือเวียน 
          2) เพื ่อพัฒนาระบบหนังสือเว ียน สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธ ุรก ิจ มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  
          3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
1) ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้คือ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประชากรมีจำนวน 15 คน 
         2) ขอบเขตด้านการประเมินผล ตัวแปรต้น คือ ระบบ
หนังสือเวียนที่พัฒนาขึ้น ตัวแปรตามคือ ผลประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อระบบหนังสือเวียน 
 

4. วิธีดําเนินการวจิัย 
การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้จัดทำได้เลือกใช้วิธีการพัฒนาระบบ
วงจรการพัฒนาระบบ SDLC  (System Development Life 
Circle) เพื่อให้การพัฒนาระบบนั้นมีการดำเนินการไปในทิศทาง
ที่ถูกต้อง โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนการดำเนินโครงงาน ดังนี้  

         1) ศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ โดยศึกษา
ขั้นตอนการทำงานของสารบรรณ และเก็บรวบรวมความต้องการ
ผู้ใช้งาน กระบวนการของการเวียนเอกสาร โดยสาขาวิชาจะรับ
เอกสารจากทางเจ้าหน้าที่สารบรรณของมหาวิทยาลัยมาทำการ
บันทึกหนังสือเวียน ก่อนจะทำการเวียนหนังสือให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในสาขาได้ทราบ หากพัฒนาระบบดังกล่าวให้อยู ่ใน
รูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันได้ก็จะช่วยให้การส่งต่อเอกสาร
เป็นได้สะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น 
         2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้จัดทำได้นำปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากระบบเดิมมาทำการออกแบบระบบหนังสือเวียนใน
รูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data 
Flow Diagram) (ดังภาพที่ 1) นอกจากนี้ยังใช้แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER Diagram) (ดังภาพที่ 2) 

3) การพัฒนาระบบ เริ ่มจากการสร้างฐานข้อมูลด้วย
ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเค
ชันด้วยเฟรมเวิร์ค Angular ร่วมกับ Visual Studio Code ใน
การเขียนชุดคำสั่ง และจำลองเซิร์ฟเวอร์ผ่าน XAMPP แล้วรวม
ไปถึงการนำ JavaScript และ CSS มาช่วยในการตกแต่งเว็บ ซึ่ง
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถแยกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ดังนี้ 
 - ส่วนของเจ้าหน้าที่คือ ส่วนที่ใช้ในการดูแลภาพรวม
ของระบบ การจัดการสมาชิก และการจัดการหนังสือเวียน เช่น 
การเพิ่ม (ดังภาพที่ 3) การลบ และการแก้ไข เป็นต้น 
 -  ส ่วนของผ ู ้ ใช ้ งานค ือ ส ่วนท ี ่ ใช ้ ในการค ้นหา
หนังสือเวียน (ดังภาพที่ 4) รับการแจ้งเตือนหนังสือเวียนที่อยู่ใน
ระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับหัวหน้าสาขาคือ เมื่อ
เจ้าหน้าที่ทำการส่งหนังสือเวียนมาให้ หัวหน้าสาขาจะได้รับการ
แจ้งเตือนในทุก ๆ ครั้งที่มีหนังสือเวียนฉบับใหม่เข้ามา หัวหน้า
สาขาจะต้องทำการคลิกรับทราบ หากมีความต้องการที่จะส่งต่อ
หนังสือเวียน จะต้องทำการเลือกรายชื่อบุคคลที่ต้องการส่งต่อ 
แล้วกรอกความต้องการการดำเนินการ เมื่อกดบันทึก (ดังภาพที่ 
5) จะมีการแจ้งเตือนไปยังบุคคลตามรายชื ่อที่เลือกไว้ ทั ้งนี้ 
หัวหน้าสามารถตรวจสอบการรับทราบเอกสารของบุคลากรผู้นั้น
ได้ (ดังภาพที่ 6) นอกจากนี้ระดับบุคลากรภายในสาขาก็จะได้รับ
การแจ้งเตือนเมื ่อหัวหน้าสาขาเวียนแจ้งเอกสารถึงตนและ
สามารถอ่านหนังสือเวียนได้ (ดังภาพที่ 7) 
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ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ของระบบ 

 
ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER Diagram) 
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ภาพที ่3 แสดงหน้าเพิ่มข้อมูลหนังสือเวียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 แสดงหน้าการค้นหาหนังสือเวียน 
 

 
ภาพที ่5 แสดงหน้าหนังสือเวียนในมุมมองของหัวหน้าสาขาก่อนทำการส่งต่อ 
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ภาพที ่6 แสดงหนังสือเวียนในมุมมองของหัวหน้าสาขาว่าบุคลากรภายในสาขารับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 แสดงหน้าการเปิดอ่านรายละเอียดของหนังสือเวียน 
 

          4) นำระบบใหม่ไปทดลองกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ภายในคณะบริหารธุรกิจ ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ มีกลุ ่มตัวอย ่าง จำนวน 15 คน พร้อม
สอบถามความความพึงพอใจเพื่อนำมาสรุปตัวเลขทางสถิติ 
 

5. งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
อาบจิตร กอมาต์ [1] ได้ทำการวิจัยเรื่องการสร้างระบบจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์การประกันคุณภาพการศึกษาบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื ่อ (1) สร้างระบบจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์การประกันคุณภาพการศึกษาบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของคณะพยาบาลศาสตร์ (2) ประเมินคุณภาพของ

ระบบ และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ประชากรใน
การวิจัย ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 45 คน และผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 คน 
เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น แบบประเมินคุณภาพระบบ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
        อุทุมพร วงศ์เพชร และ ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร [2]  ได้
นำเสนอการสร้างระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียน
ชุมพรศึกษา เพื ่อช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บเอกสาร และการ
ควบคุมเอกสารภายในโรงเรียน โดยใช้แนวทางพัฒนาระบบตาม
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วงจรการพัฒนา  SDLC มีผู้ใช้ 5 กลุ่ม  ผู้ดูแลระบบ  เจ้าหน้าที่
ธุรการ  ครู   ผู้บริหารระดับฝ่าย  ผู้บริหารสูงสุด  แต่ละกลุ่มผู้ใช้
จะมีฟังก์ชันในการใช้งานตามสิทธิที ่ได้รับ โดยระบบจัดการ
เอกสารอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  สามารถออนไลน ์ผ ่านเคร ือข ่าย
อินเตอร์เน็ต ผู้วิจัยเลือกใช้ภาษา PHP ร่วมกับ JavaScript   และ
จัดการข้อมูลด้วย MySql ผลงานวิจัยพบว่า สามารถจัดเก็บ
เอกสารได้ตามหมวดหมู่ที่กำหนดช่วยอำนวยความสะดวกในการ
สืบค้นเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ [3] ได ้ทำการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสำหรับงานสารบรรณของโรงเรียนเดื ่อศรีไพรวัลย์ 
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพื ่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล ศึกษาประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้อม ูล และศ ึกษาความพึงพอใจต ่อการใช ้งานระบบ
ฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 25 คน 
เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ในการว ิจ ัยประกอบด้วย 1) แบบประเมิน
ประสิทธิภาพสำหรับผู ้เช ี ่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม         
2) แบบประเมินประสิทธิภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาของ
ระบบฐานข้อมูล และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
ผลของการประเมินระบบหนังสือเวียน สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธ ุรก ิจ มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคล
รัตนโกสินทรจ์ากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน ซึ่งประกอบไปด้วย
การประเมินความสามารถของระบบจำนวน 7 ด้าน มีค่าความพึง
พอใจโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก และ
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.74 สามารถแสดงได้ดัง
ตารางที่ 1 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
1) ควรขยายขอบเขตความสามารถของระบบให้สามารถ

รองรับการจัดการหนังสือเวียนของสาขาอื่น ๆ ได้ 
2) เมื่อหนังสือเวียนหมดอายุ ควรลบหนังสือเวียน หรือ

ทำลายทั้งหมด โดยให้เลือกลบตามระยะเวลาได้ 
3) ส่วนติดต่อผู้ใช้งานสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้ 

    

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ 

รายการ  S.D. แปลผล 

1. ความสามารถของระบบใน
การจัดการข้อมูลหนังสือเวียน 

4.20 0.75 มาก 

2. ความสามารถของระบบใน
ด้านการค้นหาข้อมูล 

4.00 0.63 มาก 

3. ความสามารถในการเพิ่มข้อมูล
หนังสือเวียน 

4.20 0.75 มาก 

4. ความสามารถของระบบใน
ด้านการป้องกันข้อผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้น 

3.80 0.75 มาก 

5. ความสามารถในการโต้ตอบ
กับผู้ใช้งาน 

4.20 0.75 มาก 

6. ความเร็วในการเข้าเว็บไซต์ 4.40 0.80 มากท่ีสุด 

7. ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้
จากการประมวลผลในเว็บไซต์ 

4.20 0.75 มาก 

รวม 4.14 0.74 มาก 
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บทคัดย่อ 
ปัญหาการยืมวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ในสำนักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศคือ การบันทึกรายละเอียดของข้อมูลลงใน
เอกสาร จึงทำให้ยากต่อการจัดการหรือการติดตามข้อมูลของ
วัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอระบบการจัดการวัสดุ/
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยใช้ NodeJs ที่ทำงานบนเว็บแอปพลิเคชั่นซึ่งพัฒนาโดยใช้
ภาษา JavaScript และใช้ฐานข้อมูลเป็น phpmyadmin เพื่อให้
ผู้ใช้ระบบสามารถจัดการข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ได้ เช่น ส่วนการ
จัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ส่วนการจัดการข้อมูลวัสดุ/อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ส่วนการจัดการยืม-คืนของวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ เป็น
ต้น 
 
คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชั่น,ผู้ดูแลระบบ,ยืม 
 
ABSTRACT 
At present, the problem of borrowing materials / 
equipment in the Bureau of Computer and Information 
Technology is Saving details of information in the 
document. Therefore making it difficult to manage or 
track information of materials / equipment Therefore, 
the researcher proposed a material / equipment 
management system. Equipment in the Bureau of 
Computer and Information Technology using NodeJs, 

which are web-based applications developed using 
JavaScript language and using the database as 
phpmyadmin, so that system users can manage  
information in various parts, such as data management. 
Of staff Materials and Equipment Management 
Equipment Division As for the management of 
borrowing-returning materials / equipment and durable 
goods, etc. 
 
Keywords: Web application, System administrator, 
borrow 
 

1. บทนำ 
1.1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา 
งานวัสดุ/อุปกรณ์ เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงานของสำนัก
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอำนวยความ
สะดวกในการทำงานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งมีกระบวนการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อให้ได้วัสดุ/อุปกรณ์ 
สำหรับใช้งานได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพตาม
ความต้องการของบุคลากร ปัจจุบันการจัดการวัสดุ/อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยัง
มีการบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบ วัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ด้วย
ลายมือลงกระดาษ เช่น การตรวจสอบประจำปี เป็นต้น ซึ่งการ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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จัดการรูปแบบเดิมนั้นมีความเสี่ยงของข้อมูลที่จะสูญหาย และ
ล่าชา้ในการตรวจสอบเพื่อบันทึกข้อมูล 

เมื่อพบปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทำการออกแบบและ
พัฒนาระบบที่ช่วยในการจัดการที่เน้นจัดเก็บข้อมูลของการ
จัดการวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ในสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้ NodeJs ขึ้นมาโดยโปรแกรมที่สร้างขึ้นอยู่ใน
รูปแบบของเว็บแอพลิเคชัน เพื ่อให้มีการเข้าถึงข้อมูล และ
สามารถกรอกเอกสารแบบฟอร์มในรูปแบบออนไลน์ เพื่อทําให้ร
ระบบการจัดการวัสดุ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในสำนักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ NodeJs เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และอัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่และเว็บ
แอพพลิเคชั ่นทำงาน ในรูปแบบออนไลน์เพื ่อสะดวกแก่การ
เรียกดู การเพิ่ม การลบ การแก้ไข หรือตรวจสอบขั้นตอนการยืม
คืนทำให้มีความรวดเร็วมากและความถูกต้อง ซึ่งจะทำให้มีความ 
ผิดพลาดลดลง เพิ ่มความเป็นระเบียบในการจัดเก็บข้อมูล
ตลอดจนนำสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทาง
ในการลดปัญหา 
1.2. วัตถุประสงค ์
 1.2.1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ 

1.2.2. เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเข้าถึงข้อมูลครุภัณฑ์ 

1.2.3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตรวจ
นับครุภัณฑ์ประจำปี 

1.2.4. เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร 
1.3. ขอบเขต 

1.3.1. ผู้ดูแลระบบ 
        1.3.1.1. สามารถเขา้สู่ระบบได้ 
        1.3.1.2. สามารถจัดการข้อมลูเจ้าหนา้ทีไ่ด้ 
        1.3.1.3. สามารถอนมุตัิการยมือุปกรณไ์ด้ 
        1.3.1.4. สามารถจัดการประเภทของอุปกรณ์ได้ 
        1.3.1.5. สามารถจัดการข้อมลูอุปกรณไ์ด้ 
        1.3.1.6. สามารถทำรายการยืมของอุปกรณ์ได้ 
        1.3.1.7. สามารถทารายการรับคืนของอุปกรณ์

ได้ 
        1.3.1.8. สามารถเรยีกดขูอ้มลูอุปกรณไ์ด้ 

        1.3.1.9. สามารถเรียกดูประวัต ิการยืม-คืน
อุปกรณ์ได ้

        1.3.1.10.สามารถพิมพ์รายงานขอ้มลูอุปกรณไ์ด้ 
        1.3.1.11.สามารถพิมพ์รายงานขอ้มลูการจัดการ

วัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบซึ่งสะดวก
ต่อการดำเนินงาน 

1.4.2 ช่วยให้เจ้าหน้าที่ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นระบบง่ายต่อการสืบค้น 

1.4.3 ช่วยให้การยืนและคืนอุปกรณ์ง่ายและเป็นระบบ
และนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การยืมคืนอุปกรณ์ซึ่งเรียกดู 
ได้จากรายงาน 
 

2. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
การจัดทำระบบจัดการยืม-คืนอุปกรณ์ จำเป็นต้องศึกษาทฤษฎีที่ 
เก่ียวข้องกับ อุปกรณ์ เว็บเทมเพล็ต เฮชทีเอ็มแอล จาวาสคริปต์ 
พีเอชพีมายแอดมิน 
 เอกสารที่เก่ียวข้องเอกพล เสียงสังข์ , การปรังปรุง
ระบบบริหารสินค้าคงคลังชิ้นส่วนอะไหล่ LINE CON โดยใช้
เทคโนโลยี QR CODE ในการจ่ายสินค้า 
2.1 อุปกรณ ์
อุปกรณ์ คือ  เครื่องมือ , เครื่องใช้,  เครื่องช่วย , เครื่องประกอบ 
สังหาริม ทรัพย์ซึ่งโดยปรกตนิิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้ง 
ของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน เป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที ่
เป็นประธานเป็น อาจิณเพื่อ ประโยชน์แก่การจัดดูแลใช้สอยหรือ 
รักษาทรัพย์ที ่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่ 
เป็น ประธาน โดยการ นำมาติดต่อ หรือ ปรับเข้าไว้ หรือ ทำโดย 
ประการอ่ืนใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็น 
ประธานนั้น [1] 
2.2 เว็บเทมเพล็ต (Web template) 
เว็บเทมเพล็ต คือ แม่แบบหรือโครงสร้างของเว็บไซต์ทั้งหมด โดย 
การออกแบบเทมเพล็ต (Template Design) ต้องให้มีความ
เหมาะ สม กับ เนื้อ หา ของเว็บไซต์ และ เป็น ไปในแนวเดียวกัน 
กล่าว คือ เว็บเทมเพล็ต จะ เป็น เว็บ ที่ มีรูปแบบหรือแบบฟอร์ม 
เว็บไซต์ที่ยังไม่มีเนื้อหา ผู้ใช้งาน เพียงแค่ใส่ข้อมูลรายละเอียดเข้า 
ไปแก้ไขโลโก้ รูปภาพ หรือแนบไฟล์ ข้อมูลเข้า ไปก็จะสามารถใช้ 
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งานได้ทันที [2] 
2.3 ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) 
คือ  ภาษา  คอมพิวเตอร์  ท่ีใช้ใน การแสดงผล ของ เอกสาร บน 
เว็บไซต์หรือ ที่เรียกกัน ว่า  เว็บเพจ (Web Page) ทาให้เอชทีเอ็ม 
แอล  เป็น  อีกภาษาหนึ่ง   ที่ใช้เขียนโปรแกรม  ได้หรือที่เรียกว่า 
เอชทีเอ็มแอล   แอพพลิเคช่ัน  (HTML Application)  เอชทีเอ็ม 
แอลเป็นภาษาประเภท มาร์คอัพ (Markup) สาหรับการการสร้าง 
เว็บเพจ  โดย  ใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล   ส่วนการ เรียกใช้งานหรือ 
ทดสอบ  การทำงาน ของเอกสาร  เอชทีเอ็มแอล  จะใช้โปรแกรม 
เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) [3] 
2.4 จาวาสคริปต์ (Java Script) 
ภาษาคอมพ ิวเตอร ์สำหร ับการเข ียนโปรแกรมบนระบบ
อินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง  จาวาสคริปต์  เป็น 
ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ ที่เรียกกันว่า  "สคริปต์"  (script) ซึ่งในการ 
สร้าง   และพัฒนาเว็บไซต์   ใช่ร่วมกับ   เอชทีเอ็มแอล (HTML) 
เพื่อให้ เว็บไซต์ ของ เราดูมีการ  เคลื่อนไหว สามารถตอบ สนอง 
ผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทางานในลักษณะ "แปลความ และ 
ดาเนินงานไปทีละคาสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอ 
เรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายใน 
การออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับ 
ผู้เขียนด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์ม 
ได้ ทางานร่วมกับภาษาเอชทีเอ็มแอล และภาษาวาจาได้ทั้งทาง 
ฝั่งไคลเอนต์(Client) และทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) [5] 
2.6 พีเอชพีมายเอสคิวแอล (PhpMySQL) 
เป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้งานภาษา  SQL  
ได้จากโปรแกรมต่าง ๆ   ที่ทาการเชื่อมต่อกับระบบ 
ฐานข้อมูล  เช่น  ใช้  SQL ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล และยัง 
เป็นมาตรฐานกลาง ที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ต่าง ๆ   โดยเป็น 
มาตรฐานของ ANSI (American National Standard Institute) 
[6] 
3. กระบวนการทำงานของระบบ 
การทำงานของระบบ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกผู้ดูแลระบบ
จะต้องมีการสร้าง username , password ของผู ้ด ูแลระบบ 
และ ผู ้ใช้ทั ่วไป เพื ่อเข้าใช้งาน web application เพื ่อเข้าไป
จัดการกับวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ โดยผู้ดูแลระบบ จะต้องทำการ
เพิ่มวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์เก็บในระบบ โดยข้อมูลจะถูกเก็บไวใ้น 
database server เพื่อที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูข้อมูลวัสดุ/อุปกรณ์

ครุภัณฑ์ได้ และง่ายต่อการจัดการ ส่วนที่สองผู้ใช้ทั่วไป ทำการ
เลือกวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่มีอยู่ในระบบเพื่อเป็นการเบิกใช้
งานวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ โดยการเบิกใช้งานวัสดุ/อุปกรณ์
ครุภัณฑ์นั้นจะสามารถทำได้โดยผู้ดูแลระบบทำการอนุญาตให้ยืม
เท่านั ้น โดยผู ้ดูแลระบบจะทำการเลือกอุปกรณ์ที ่ผู ้ใช้ทั ่วไป
ต้องการยืม และเปลี่ยนสถานะของอุปกรณ์เป็นการเบิกใช้งาน 
ผู้ใช้ทั่วไปจึงจะสามารถยืมวัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องการยืมได้ ส่วนที่
สามผู้ใช้ทั่วไปที่ทำต้องการคืนวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ นั้นสามารถ
ทำได้โดยการรายงานสถานะอุปกรณ์ โดยแจ้งวันที ่ในการคืน
อุปกรณ์ให้ผู้ดูแลระบบได้ทราบ จากนั้นผู้ดูแลระบบจะทำงาน
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์แล้วผู้ดูแลระบบจะทำการยืนยันการ
คืนวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ส่วนที่สี่ การตรวจสอบประจำปีผู้ดูแล
ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะของวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
เพื่อที่สามารถให้ผู้ใช้อื่นสามารถยืมต่อได้ 
 

3. กระบวนการทำงานของระบบ 
การพัฒนาระบบจัดการยืมคืนอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
การดำเนินการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 
3.1 ศึกษาระบบงานปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 1 Work flow การยืมอุปกรณ ์
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ภาพที ่2 Work flow การรับของอุปกรณ์คืน 

 
ภาพที ่3 Work flow การตรวจสอบประจำปี 

 
 

 3.2กาหนดความต้องการของระบบ 
เป็นการกำหนดขั้นตอนการทำงานของระบบ เพื่อจะได้รู้ว่าจะให้
มีระบบมีความสามารถในการทำงานอะไรบ้าง 
 3.3วิเคราะห์ออกแบบระบบ 
การศึกษา การ ทำงาน ของ ระบบ   เพื่อให้เข้าใจถึง ขั้นตอนการ 
ทำงานของระบบ และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาออกแบบ
ระบบ ทำเป็นแผนภาพลาดับขั้นตอน เพื่อได้มองเห็นภาพรวม
ของการทำงาน และง่ายต่อการเขียนโปรแกรม 

 
ภาพที ่4 ER-Diagram 

 
 3.4 พัฒนาและทดสอบ 
คือการนำโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น มาทดสอบระบบ 
 

4. ผลการดำเนนิโครงการ 
วิธีดำเนินการวิจัยเรื่องระบบการจัดการวัสดุ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ NodeJs  
 4.1 หน้าจอล็อกอนิก่อนเขา้ใช้งาน 

 
ภาพที ่5 หน้าจอล็อกอิน 

จากภาพที่ 5 หน้าจอเข้าสู่ระบบ เป็นหน้าจอที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้อง
เข้าสู่ระบบ ก่อนที่จะทำรายการต่าง ๆ ของระบบจัดการยืม-คืน
วัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
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 4.2 หน้าจอหลักของเว็บแอพพลิเคช่ัน 

 
ภาพที ่6 หน้าจอหลัก 

 
จากภาพที่ 6 หน้าจอหลัก ซึ่งไว้ให้ผู้ดูแลระบบทำรายการจัดการ
อุปกรณ์ ของงระบบจัดการยืม-คืนวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
 4.3 หน้าจอการจัดการบุคคลากร 

 
ภาพที ่7 หน้าจอการจัดการบุคคลากร 

 
จากภาพที่ 7 หน้าจอการจัดการบุคคลากร ซึ ่งมีไว ้สำหรับ
ตรวจสอบ รายการยืมวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่บุคลากรถือครอง
อยู่ 
 4.4 หน้าจอการรับวัสด/ุอุปกรณ์ครุภัณฑ์จากกองคลัง 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอการรับวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์จากกองคลัง 

 
จากภาพที่ 8 หน้าจอการรับวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์จากกองคลัง 
ซึ ่งมีไว้เป็นบันทึกการรับวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์เข้าสู ่ระบบ
หลังจากท่ีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำ
การขอจัดซื้อ 
 4.5 หน้าจอแสดงรายการอุปกรณ์ที่คลังสำนักวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลโยสารสนเทศ 

 
 

ภาพที ่9 หน้าจอแสดงรายการอุปกรณ์ที่คลังสำนักวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลโยสารสนเทศ 

 
จากภาพที่ 9 หน้าจอแสดงรายการอุปกรณ์ที ่คลังสำนักวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลโยสารสนเทศ ซึ่งมีไว้ในการตรวจสอบ
อุปกรณ์ในคลังสำนัก 
 4.6 หน้าจอการเบิกจ่ายวสัดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 

 
ภาพที ่10 หน้าจอการเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 

 
จากภาพที่ 10 หน้าจอการเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ซึ่งมีไว้
สำหรับการอนุญาตยืมวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ให้กับบุคลากร 
 4.7 หน้าจอการรายงานการยืมวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 

 
ภาพที ่11 หน้าจอการรายงานการยืมวัสดุ/อุปกรณ์ครุภณัฑ์ 

จากภาพที่ 11 หน้าจอการรายงานการยืมวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
ซึ่งมีไว้สำหรับการรายงานการคืนวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
 4.8 หน้าจอการตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ ์และการ
ตรวจสอบประจำปี 
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ภาพที่ 12 หน้าจอการตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ และการ

ตรวจสอบประจำปี 
จากภาพที่ 12 หน้าจอการตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ และ
การตรวจสอบประจำปี ซึ่งมีไว้สำหรับการตรวจสอบสถานะวัสดุ/
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ได้รับคืนและการตรวจสอบประจำปี 
 

5. สรุปผล 
ผลการดำเนินวิจัยระบบการจัดการวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ใน
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ NodeJs
สามารถดำเนินงานได้ตามขอบเขตที ่ต ั ้งไว ้ ซ ึ ่งสามารถสรุป
ผลการวิจัยปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดทาวิจัย มีดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการทดสอบโดยผู้ใช้งาน โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดูแล
วัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่ใช้งานจำนวน 10 ชุดและได้ค่าเฉลี่ย มี
ดังนี้ 
 

 
 
จากตารางสรุปผลแบบสอบถามในข้างต้น หัวข้อใช้งานง่าย มาก
ที่สุด หัวข้อความถูกต้องของข้อมูล มาก หัวข้อการออกแบบ มาก 
หัวข้อความรวดเร็วในการตอบสนอง มากที่สุด หัวข้อการทำงาน
ของเว็บแอปพลิเคชั่นตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มากที่สุด 
ทั ้งนี้ในการพัฒนาระบบการจัดการวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์มี
ขั้นตอนดังนี้ 

5.1.1. ศึกษารูปแบบระบบงานเดิมในระบบการจัดการ
วัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ความสะดวก 
ปัญหา เก่ียวกับการทำงาน 

5.1.2. วิเคราะห์ระบบงานใหม่โดยการพัฒนามาจาก 

ระบบงานเดิม โดยพิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้และทำให้
ผู้ใช้งานสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน 

5.1.3. ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานระบบจัดการ
ระบบการจัดการวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 

5.1.4. เขียนโปรแกรมเพื่อให้ระบบทำงานได้ตามท่ี 
ออกแบบไว้ แยกส่วนจัดการข้อมูลของงานแต่ละระดับ เพื่อแบ่ง
หน้าท่ีการทํางานให้ชัดเจน 

5.1.5. ทดสอบการใช้งานโปรแกรมและตรวจสอบ 
ข้อบกพร่อง 

5.1.6. แก้ไขข้อบกพร่องของระบบจัดการระบบการ
จัดการวัสดุ/อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 

5.1.7. จัดทำเอกสาร 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1. ควรเพิ่มการแจ้งเตือนเมื่อสถานะก่อนวันที่ครบกำหนดและ
วันที่ครบกำหนด 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบการจองที่พักรีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ
ของรีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง และเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ระบบการจองที่พักรีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง ผู้ใช้บริการสามารถ
ติดต่อกับสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้งผ่านเว็บไซต์ สามารถทำการจองที่
พักได้สะดวกโดยโปรแกรมพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP ในรูปแบบ 
Web Application ใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดฐานข้อมูล 
ระบบนี้ประกอบด้วย6ระบบงานย่อยคือระบบงานเข้าสู่ระบบ 
ระบบเรียกดูข่าวสารโปรโมชั่น การจองที่พัก ออกรายงาน และ
ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้ระบบ โดยใช้โปรแกรมการประมวลผลทาง
สถิติ เพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผลประกอบไปด้วย 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานจำนวน 30 คน พบว่าผู้ใช้มีความพึ งพอใจ
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25  
 

ABSTRACT 

Development of  Reservation  System : Mont De Lune 
Resort aimed to design the electronic commerce (E-
commerce) system for Mont De Lune Resort; and 
evaluate the new system. Guests or customers could 
contact Mont De Lune Resort via website to make the 
reservation conveniently. The program was developed 
with the PHP language as a Web Application. MySQL 
consisted of six sub-systems included the user login, 
news and promotion, room reservation, report, and 
user’s information update system. The satisfaction 

evaluation from the 30 users revealed that they were 
highlysatisfied (mean 4.15).  
 
คำสำคัญ—การพัฒนาระบบ ; การจองที่พัก ; อินเตอร์เน็ต ; 
System Development; Accommodation Reservation; 
Internet 
 

1. บทนำ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีพัฒนาก้าวหน้า ผู้บริโภคเข้าถึงสื่อ

ทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ธุรกิจจำเป็นต้องปรับให้ทันยุคทันสมัย
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริโภคข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต 
ทำให้เข้าถึงข่าวสารรวดเร็วขึ้น อินเตอร์เน็ตกลายเป็นช่องทาง
การตลาดที่สำคัญ สามารถนำเสนอข้อมูลที่สามารถเห็นได้ ทำให้
การตัดสินใจของผู้บริโภครวดเร็วและตรงกับวัตถุประสงค์มากขึ้น
ธุรกิจด้านการให้บริการห้องพักต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม  

รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ เป็นธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการ
นำเสนอรูปแบบของธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต การนำเสนอ
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ชัดเจนตรงกลุ่มเป้าหมายกลยุทธ์
การตลาดการทำรายการส่งเสริมการตลาด การขาย ท้ังระยะสั้น
และระยะยาว ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และทำให้
ผู้บริโภคมีข้อมูลในการตัดสินใจ จึงเป็นสื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด 

รีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง เป็นสถานที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการที่
พัก ยังไม่มีเว็บไซต์มารองรับการใช้บริการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลด้านการบริการ
แก่ลูกค้าการบริการจองที่พักผ่านอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสาร

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ตจึงได้มองเห็นความสำคัญของการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารการนำเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร และการทำ
การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ผ่านทางสื่อ
อิน เตอร์ เน็ต จึ งจะจัดทำเว็บไซต์ของตนเองเพื่ อนำเสนอ
รายละเอียดของธุรกิจ และการทำการตลาดได้อย่างละเอียด 
พร้อมนำเสนอภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขององค์กรเพื่อเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจ พร้อมอำนวยความสะดวก สร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้บริโภคในการจองที่พัก สามารถชำระเงินพร้อมยืนยันการจองที่
พักผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้
ระบบการบริหารงานรวดเร็ว และผู้บริโภคยังได้รับความมั่นใจ 
ในโปรแกรมการเดินทางว่ามีที่พักแน่นอน ผู้บริหารสามารถ
บริหารงานได้ง่ายขึ้นมีข้อมูลที่รวดเร็วชัดเจนในการบริหารงาน 
ส่งผลให้มีการวางแผนงานล่วงหน้าในการบริการลูกค้าเมื่อมาถึง 
ทำให้เป็นเครื่องมือทางการตลาดต่อเนื่องใช้กลยุทธ์การบริหาร
ความสัมพันธ์เพื่อสร้างความประทับใจต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า
กลับมาใช้บริการใหม่อีกครั้ง และมีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบการจองที่พักและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ตของ รีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง ซึ่งเดิม
นั้นให้ลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาจอง หรือเข้ามาจองด้วยตนเอง การ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับ ป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ธุรกิจการให้บริการที่พักในปัจจุบันให้เกิดความน่าสนใจ สามารถ
สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจเลือกใช้
บริการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ลูกค้ายังได้รับความมั่นใจใน
โปรแกรมการเดินทางว่ามีที่พักแน่นอน การสร้างเว็บไซต์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลด้านการบริการแก่ลูกค้า การบริการ
จองที่ พั กผ่ านอิน เตอร์ เน็ ต  การติ ดต่ อสื่ อสารลูกค้ าผ่ าน
อินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีต้อง
อาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เป็นสื่อกลางการติดต่อแบบ 2 ทาง
ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค และยังเป็นช่องทางการ
โฆษณารูปแบบใหม่ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างกลไก
ทางการตลาด (ภาสกร, 2550). 

 
 

 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อพัฒนาระบบการจองที่พักและประชาสัมพันธ์

ผ่านอินเตอร์เน็ตของ รีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง 
2. เพื่ อประเมินความพึ งพอใจและประชาสัมพันธ์ผ่าน

อินเตอร์เน็ตของ รีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง 
 

3. ขอบเขตของระบบ 
3.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบผู้ให้เช่า 

3.1.1 จัดการข้อมูลที่พัก  
3.1.2 จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 
3.1.3 ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า 
3.1.4 ตรวจสอบการจองที่พักของลูกค้า  
 

3.2 ส่วนของผู้จองห้องพัก  
3.2.1 สามารถติดต่อกับรีสอร์ทผ่านระบบการจองที่พัก

รีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง 
3.2.2 สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ของทางรีสอร์ทได้ 
3.2.3 สามารถจองที่พักได้ 
 

4 ขั้นตอนและวิธดีำเนินการ 
4.1 การศึกษาและรวบรวมความต้องการของระบบ 
 คณะผู้จัดทำดำเนินการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการจองที่พักรีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้งแบบเดิม ได้รวบรวม
ความต้องการของผู้ใช้ระบบและปัญหาท่ีเกิดขึ้นรวมทั้งการศึกษา
การเขียนโปรแกรม และการจัดการฐานข้อมูล  
4.2 วิเคราะห์ระบบ 
 จากการศึกษาข้อมูลต่างๆได้นำมาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบ
ปัญหาที่แท้จริงและทำการวิเคราะห์ระบบงานใหม่ เพื่อให้ทราบ
ถึงกระบวนการและโครงสร้างข้อมูลที่จำเป็น โดยแสดงด้วย
แผนภาพไดอะแกรม ได้แก่ แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงาน
ด้วย Work Flow Diagram และแผนภาพแสดงการไหลของ
ข้อมูลด้วย DFD (Data Flow Diagram)  
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รูปที่ 1. แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานด้วย ( Context 

Diagram ) 
 

 
รูปที่ 2. แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลด้วย DFD (Data Flow 

Diagram) 
 
4.3 การออกแบบระบบ 
 เป็นการออกแบบส่วนต่าง ๆ  ข อ ง ร ะ บ บ ซึ่ ง ได้ แ ก่  
ฐานข้อมูล หน้าจอการแสดงผลของโปรแกรม ซึ่งต้องออกแบบให้
ผู้ใช้สามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของโปรแกรมเพื่อง่ายต่อ
การใช้ งานออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)โดยใช้
รูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Database) โดย
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง 2 มิติ และแต่ละตารางข้อมูล
มีความสัมพันธ์กันผ่านทางคีย์หลัก ( ่ Primary Key)และคีย์นอก 

(Foreign Key) ออกแบบส่วนติดต่อกบผู้ใช้  (User Interface 
Design) โด ย ยึ ด ห ลั ก ข อ ง  GUI (Graphic User Interface) 
เพื่อให้มีความสวยงามและใช้งานง่าย 
 

 
รูปที ่3.  แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย ERD ( 

Entity Relationship Diagram 
 

4.4 การพัฒนาระบบ 
 เป็นกระบวนการเขียนโปรแกรม ที่ได้จากรายละเอียดที่
รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ จากการวิเคราะห์ถึงปัญหา จาก
การออกแบบ โดยการสร้างต้นแบบจำลองขึ้นมาแล้วนำไปให้ผู้
ใช้ได้ทำการทดลองและนำผลที่ได้จากการทดลองมาทำการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด 
เป็นกระบวนการเขียนโปรแกรมโดยนำเอารายละเอียดต่างๆ 
จากที่ได้ออกแบบไว้มาทำการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ 
สำห รับ แอพ พ ลิ เคชั น ที่ ส ร้ างขึ้ น นี้ ใช้ โป รแกรม  Adobe 
Dreamweaver CS5, Edit Plus ในการออกแบบหน้าจอ และ
พร้อมจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การพัฒนา ได้แก่ PHP , HTML,CSS และ SQL ติดตั้งเครื่องแม่
ข่ายเว็บด้วย Xampp 
4.5 การทดสอบระบบ 
 การทดสอบระบบจะเกิดขึ้นยางต่อเนื่องในขั้นตอนการ
พัฒนาโปรแกรม ซึ่งเป็นการตรวจสอบหาข้อผิดพลาด (Bug) ใน
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โปรแกรมรวมถึงการตรวจสอบระบบว่าระบบที่ทำ 
การพัฒนาจะสามารถให้ผลตามความต้องการหรือไม่ 
4.6 การนำระบบไปใช้งานจริง 
 การนำระบบไปใช้กับผู้ใช้งาน  โดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
4.7 การจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานของระบบ 
 จัดทำคู่มือการใช้งานและคุณลักษณะแนบไปกับระบบ 
 

5. ผลการศึกษา 
ผลการพัฒนาระบบการจองที่พักรีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง ผู้วิจัยได้
ทำการวิเคราะห์ และออกแบบ โดยได้จัดทำเป็น Work Flow 
Diagram, แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลด้วย DFD (Data 
Flow Diagram) และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย 
ERD ( Entity Relationship Diagram )  รวมถึงแบบประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( ค่าเฉลี่ย S.D. = 4.25 ) โดยวัด
จากค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และได้วางเค้าร่าง
ของระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งาน
ได้ง่าย และสะดวกทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ที่ต้องการ
จองที่พัก สามารถจัดการการบริหารได้สะดวก รวมเร็วและง่าย
ยิ่งขึ้น 
5.1 ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design) 
 

 
รูปที่ 4. หน้าหลักของการพัฒนาระบบการจองที่พัก 

รีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง  
 

 
รูปที่ 5. หน้าจอในการจองที่พัก 

 

 
รูปที่ 6. หน้าจอแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

 
รูปที่ 7. หน้าจอแสดงรูปภาพภายในที่พักและนอกท่ีพัก 
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รูปที่ 8. หน้าจอแสดงประเภทที่พักและราคา 

 

 
รูปที่ 9. หน้าจอสำหรับติดต่อและรับข่าวสาร 

 
5.2 ออกแบบในส่วนของเจ้าหน้าท่ี(Admin) 
 

 
รูปที่ 10. หน้าจอLogin สำหรับ Admin 

 

 
รูปที่ 11. หน้าจอสำหรับ Admin 

 

 
รูปที่ 12. หน้าจอแสดงสถานะที่พัก 

 

 
รูปที่ 13. หน้าจอสำหรับการเขียนจดหมายข่าวสาร 
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รูปที่ 14. หน้าจอแสดงรายละเอียดชำระเงิน 

 

 
รูปที่ 15. หน้าจอแสดงรายละเอียดกำไร 

 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบการจองที่พักรีสอร์
ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง  ผู้ศึกษาพบว่าระบบสามารถอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างมาก 
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ โดย
ลูกค้าที่มาใช้บริการรีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง ไม่ต้องเสียเวลาในการ
เดินทางมาที่รีสอร์ท  เนื่องจากสามารถดูข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ 
จองที่พั กได้ที่ เว็บ ไซต์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในส่วนของ
ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง สามารถลดต้นทุนใน
การประชาสัมพันธ์ เพิ่มยอดขาย การโปรโมทให้เป็นที่รู้จักมาก
ขึน้ โดยผลสรุปดังกล่าว ได้นำข้อมูลมาจากแบบประเมินความพึง
พอใจการใช้บริการ รีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก ( S.D. = 4.25)  
6.1 ผลประเมินความพึงพอใจ 
ตารางที1่ แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ใช้ระบบ จำนวน (คน) ค่าเฉลี่ย 

ลูกค้า 25 4.2 
ผู้ประกอบการ 2 4.25 
พนักงาน 3 4.3 
รวม 30 4.25 
 

7. อภิปรายผล 
 ผลการพัฒนาระบบการจองที่พักรีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง 
ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ และออกแบบ โดยได้จัดทำเป็น Work 
Flow Diagram, แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลด้วย DFD 
(Data Flow Diagram) และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลด้ วย  ERD ( Entity Relationship Diagram )  รวมถึ ง
แบบประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( ค่าเฉลี่ย S.D. = 
4.25 ) โดยวัดจากค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และได้
วางเค้าร่างของระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ระบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวกทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบ และ
ผู้ใช้ที่ต้องการจองที่พัก สามารถจัดการการบริหารได้สะดวก รวม
เร็วและง่ายยิ่งขึ้น 
 โดยลูกค้าที่มาใช้บริการรีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง ไม่ต้อง
เสียเวลาในการเดินทางมาที่รีสอร์ท  เนื่องจากสามารถดูข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ จองที่พักได้ที่เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ใน
ส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง สามารถลด
ต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ เพิ่มยอดขาย การโปรโมทให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น โดยผลสรุปดังกล่าว ได้นำข้อมูลมาจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจการใช้บริการ รีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับดีมาก ( S.D. = 4.25) 
7.1 สรุปผลและข้อดีข้อเสียของระบบ 
 การพัฒนาระบบการจองที่พักรีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ง  ( 
Development of  Reservation  System : Mont De Lune 
Resort ) ได้พัฒนาเสร็จสิ้นตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้อย่าง
สมบูรณ์โดยที่ลูกค้าสามารถสมัครเป็นสมาชิกและสามารถดู
ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทาง
ที่พักได้ ส่วนของเจ้าหน้าที่สามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล
ของสมาชิก และสามารถทำการค้นหา ประวัติการชำระเงิน ผล
กำไร สามารถส่งจดหมายสำหรับผู้ที่ติดต่อและกำลังติดตามได้ 
ทำให้ผู้เข้าใช้งานผู้เข้าชมได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น โดย ที่
ไม่ต้องเสียเวลาในการโทรศัพท์มาจองหรือเดินทางมาจองด้วย
ตนเอง 
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7.2 ข้อดีของระบบใหม่ 
 7.2.1 ช่วยให้ผู้ใช้งานใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยที่
ผู้ใช้สามารถเข้ามาทำการจองที่พักผ่านระบบ และยังสามารถ 
ตรวจสอบดูข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ 
 7.2.2 มีการจัดการข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระเบียบสามารถ
เข้าถึงข้องได้อย่างรวดเร็ว 
 7.2.3 ช่วยให้ทางผู้ประกอบการสามารถทำงานได้สะดวก
ยิ่งขึ้น สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว 
และยังสามารถคำนวณค่าบริการและออกใบเสร็จได้อย่างรวดเร็ว
7.3 ข้อเสียของระบบ 
 7.3.1 ระบบไม่มีการแจ้งเตือนเวลาเข้า-ออก 
 7.3.2 ระบบไม่มีการวางเงินมัดจำล่วงหน้า 
 7.3.3 ระบบไม่การชำระเงินผ่านทางธนาคาร  
7.4 ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาระบบการจองที่พักรีสอร์ทบ้านไร่ภูอิเกิ้ ง 
สามารถนำไปพัฒนาต่อให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ มาก
ยิ่งขึ้น และเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในกรณีที่มีการปรับปรุง
เพิ่มเติมการจองห้องซ้อมขึ้นมา ในภายภาคหน้า 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันจับคู่งาน 
Job Matching Application 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันจับคู่งาน 
พัฒนาโดยใช้ Ionic Framework เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่ง
สามารถใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ 
Android ตั้งแต่ เวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไป เพื่อให้คนที่กำลังหางานและ
หารายได้เสริม ได้งานช่วงที่ไม่มีงานประจำอยู่ในการทำงาน ได้
รายได้เสริมจากแอปพลิเคชันที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งทำให้เรามีรายได้
เข้ าม าช่ วย เห ลื อช่ ว งที่ เร ายั ง ไม่ มี เงิน  ใน ก ารใช่ จ่ าย ใน
ชีวิตประจำวันทำให้โดยการทำให้ช่วยในการดำรงชีวิตต่อของ
ผู้คนในปัจจุบันโดยแอปพลิเคชันจับคู่งานแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก
ได้แก่ส่วนที่หางานเพื่อต้องการงานที่คุณสมบัติตรง และเป็นส่วน
ที่ผู้ประก่อบการต้องการบุคคลที่มีความสามารถตรงตามต้องการ
โดยจะจัดทำในรูปแบบให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันเป็นไปอย่างสมบูรณ์
ที่สุด ค้นหางานที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้ใช้งาน เพื่อ
ตรงตามความต้องการทั้งของผู้หางานและผู้ประกอบการ เพื่อ
สะดวกสะบายในการคัดกรองบุคคลท่ีมีความสามารถตรงตามเง่ือ
ไขของทั้งสองฝ่าย  ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเค

ชันโดยผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.32, 
S.D.=0.53) 
 
คำสำคัญ: แอปพลิเคชันหางาน, งานทั้วไป, หางาน, งาน 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to develop a matching 
application for development by using Ionic Framework 
as a development tool Development tools can be 
used on Android OS versions 4.4 and up So that  

 

people who are looking for work and extra income 
Get a job without a regular job at work Get extra 
income from apps that have been created Which gives 
us income to help when we don't have money yet  
In daily payments, by helping to sustain the lives of 
people today, the general contract application is 
divided into 2 main parts, namely the job searching 
section to find the right job And is the part that the 
manager needs the right person to be able to do, in 
the form of giving the user the best possible 
application Search for jobs that are suitable for the 
ability of users. To meet the needs of both job 
seekers and entrepreneurs To facilitate the screening 
of people who are able to meet the conditions of 
both parties The overall evaluation of the application 

performance by experts is at a medium level.  (x ̅ = 
3.32, S.D. = 0.53). 
 

1. บทนำ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีบทบาทต่อชีวิตประจําวันของ
มนุษย์เป็นอย่างมาก การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ ได้สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน อาทิ

เช่น การใช้งานระบบอนิเทอรเินติิ  ิ ิิ ิ ิ  ิิ  ิ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเกิดการพัฒนารูปแบบอย่างรวดเร็ว โดย สามารถ
บรรจุข้อมูลในรูปเอกสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง รวมทั้ง 
การใช้โปรแกรมด้านมัลติมีเดีย นํามาพัฒนาเว็บไซต์ให้มี การ
เคลื่อนไหว แอปพลิเคชัน สร้างความน่าสนใจให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม
ได้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีบริการส่งข้อความผ่านจดหมาย

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนขอใช้บริการได้อย่าง
เสรีและไม่เสียค่าใช้จ่าย ทําให้เกิดการส่งเอกสารข้อมูลต่างๆ ถึง
กันได้อย่างรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ปัจจุบันพบว่าแต่ละประเทศ ใน
แต่ละภูมิภาคนั้นมีจำนวนการว่างงานหรืออัตราการว่างงานสูงขึ้น
เรื่อยๆ จึงทำให้มีอัตราการว่างงานในแต่ละบริษัท สถานที่
ประกอบกิจการ หรือ สถานที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น หรือ การที่บริษัท
หรือกิจการนั้น ลดปริมาณต้นทุนการผลิต หรือการเกิดปัญหา
ทางภาวะเศรษฐกิจในประเทศหรือระหว่างประเทศ หรือการ
เลือกงานของนักศึกษาที่จบออกมาสมัครงานโดยที่เลือกงานที่ทำ
นั้นสะดวกสบายแก่ตนเอง แต่ผลตอบแทนที่คาดหวังนั้นสูง จึงทำ
ให้เกิดการเลือกงานในสังคม จึงทำให้เกิดภาวการณ์ว่างงาน 
 ดังนั้นโครงการนี้จึงได้ทําการศึกษาระบบการว่างงานและงาน
หารายได้เสริม เพื่อสร้างรายได้ช่วงว่างงาน หากพื้นฐานความ
เป็นอยู่ของประชาชนนั้นไม่ดียังมีปัญหาการว่างงานเกิดขึ้นอยู่
การพัฒนาประเทศก็จะช้าลงไปด้วย การฝึกอบรมหรือฝึกอาชีพ
อาจยังไม่เพียงพอเพราะประชาชนเหล่านี้ขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพฉะนั้นรัฐต้องสร้างอาชีพและให้เงินทุนเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของคนว่างงานให้มีอาชีพที่มั่นคงและจะไม่เป็น
ปัญหาของสังคมต่อไป ปัญหาการว่างงานจะส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศมากเพราะสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศก็คือ
ประชาชน หากพื้นฐานความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นไม่ดียังมี
ปัญหาการว่างงานเกิดขึ้นอยู่การพัฒนาประเทศก็จะช้าลงไปด้วย 
การฝึกอบรมหรือฝึกอาชีพอาจยังไม่เพียงพอเพราะประชาชน
เหล่านี้ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพฉะนั้นรัฐต้องสร้างอาชีพ
และให้เงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของคนว่างงานให้มีอาชีพที่
มั่นคงปัญหาการว่างงาน เป็นภารกิจที่สำคัญของรัฐบาล ที่
จะต้องมีการแก้ไข มีนโยบายการคลัง    
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดทำโครงการจึงได้มีแนวคิดที่
จะสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันจับคู่งาน เพื่อให้คนที่กำลังหา
งานและหารายได้เสริม ได้งานช่วงที่ไม่มีงานประจำอยู่ในการ
ทำงาน ได้รายได้เสริมจากแอปพลิเคชันที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งทำให้เรา
มีรายได้เข้ามาช่วยเหลือช่วงที่เรายังไม่มีเงิน ในการใช่จ่ายใน
ชีวิตประจำวันทำให้โดยการทำให้ช่วยในการดำรงชีวิตต่อของ
ผู้คนในปัจจุบันโดยจะจัดทำในรูปแบบให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันเป็นไป
อย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถทำงานบนสมาร์ท
โฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อสร้างแอปพลิเคชันจับคู่งาน เพื่อลดปัญหาการว่างงานของ
บุคคลในชุมชนและช่วยเพิ่มความสะดวกสะบายให้กับผู้จ้างงาน
มากยิ่งขึ้น 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง 

3.1 ความรู้เรื่องอาชีพ  
       ความหมายของอาชีพ อาชีพ  คือการทำมาหากินของ
มนุษย์  เป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของคนในสังคม  และทำให้
ดำรงอาชีพในสังคมได้  บุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทน 
หรือรายได้ที่จะนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต  และสร้างมาตรฐาน
ที่ดีให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ การทำมาหากิน ทำ
ธุรกิจ  ตามความชอบหรือความถนัด  ได้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง 
หรือ เงินเดือน ประชาชนในประเทศที่สามารถมีอาชีพเป็นหลัก
ถือได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าและพัฒนา
ประเทศได้แนวคิดประกอบอาชีพมีดังนี้ 
1) เพื่อตนเอง การประกอบอาชีพทำให้มีรายได้มาจับจ่ายใช้สอย
ในชีวิต 
2) เพื่อครอบครัว ทำให้สมาชิกของครอบครัวได้รับการเลี้ยงดูทำ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3) เพื่อชุมชน ถ้าสมาชิกในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้ดีจะส่งผล
ให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ดีขึ้น อยู่ดีกินดี ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง
และพัฒนาตนเองได้ 
4) เพื่อประเทศชาติ  เพื่อประชากรของประเทศมีการประกอบ
อาชีพที่ดี  มีรายได้ดี  ทำให้มีรายได้ที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลมี
รายได้ไปใช้บริหารประเทศต่อไป 
    มนุษย์ไม่สามารถผลิตสิ่งต่างๆมาสนองความต้องการของ
ตนเองได้ทุกอย่างจำต้องมีการแบ่งกันทำและเกิดความชำนาญ 
จึงทำให้เกิดการแบ่งงานและแบ่งอาชีพต่างๆขึ้น สาเหตุที่ต้องมี
การแบ่งอาชีพมีดังนี้ 
1) ความรู้ความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกัน 
2) ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศที่แตกต่างกัน 
3) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน 
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ 
   การทำมาหากินของคนไทยสมัยก่อน คือการทำไร่  ทำนา  ทอ
ผ้า  ทำเครื่องจักสานไว้ใช้ที่เหลือก็จะจำหน่ายในชุมชน  คนไทย
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บางกลุ่มจะเป็นข้าราชการเมื่อบริษัทต่างชาติมาลงทุนในประเทศ
ไทย ทำให้มีการจ้างงาน และมีอาชีพให้คนไทยเลือกทำมากขึ้น 
ลักษณะอาชีพของคนไทย 
1) งานเกษตรกรรม เช่น  ปลูกพืช  เล้ียงสัตว์  การประมง 
2) งานอุตสาหกรรม เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความถนัดด้านช่าง
สาขาต่างๆ และเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆ 
3) งานธุรกิจ เป็นงานด้านการค้าขาย  การทำบัญชี การจัดการ
ธุรกิจ  การติดต่อส่ือสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) งานคหกรรม  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร เย็บ
ปักถักร้อย  ตกแต่งบ้าน 
5) งานศิลปกรรม  เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน ความคิด
สร้างสรรค์ ด้ านศิ ลปกรรมของไทย  เช่น  งานหั ตถกรรม  
ประติมากรรม  จิตรกรรม 
3.2 วงจรการพัฒนาระบบ 
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : 
SDLC) มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
1 ) การกำหนดความต้ อ งการของระบบ  (Requirement 
Definition) 
     ทำความเข้าใจปัญหา  ศึกษาความเป็นไปได้ และรวบรวม
ความต้องการและสรุปข้อกำหนดต่างๆ ให้ชัดเจน             
2) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
    วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เพื่อนำมาพัฒนาแนวคิดสำหรับ
ระบบใหม่ควรมีอะไรบ้างที่ระบบใหม่ต้องดำเนินการ 
3) การออกแบบ (Design) 
   การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์และระบบ
เครือข่าย การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจอนำเข้า
ข้อมูล การออกแบบรูปแบบข้อมูลที่นำเข้าและรูปแบบการรับ
ข้อมูล การออกแบบผังระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูล การ
สร้างต้นแบบและการออกแบบโปรแกรม กระบวนการทำงาน 
4) การพัฒนา (Development) 
    นำเอาระบบที่ได้ออกแบบไว้จากขั้นตอนออกแบบมาทบทวน
เพื่อกำหนดการจัดทำซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การ
เขียนโปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม 
5) การทดสอบ (System Testing) 
    เป็นการทดสอบระบบก่อนที่จะนำระบบไปใช้งานจริง  
ตรวจสอบการทำงานของระบบงานมีข้อข้อผิดพลาดหรือไม่ และ
ระบบทำงานตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 

6) การติดตั้งระบบ (System Implement) 
    เป็นการเปลี่ยนการทำงานจากระบบงานเดิมไปเป็นระบบงาน
ใหม่  วิธีการติดตั้งแบ่งเป็น 4 วิธี คือ การติดตั้งแบบทันทีทันใด 
การติดตั้งแบบขนาน การติดตั้งแบบนำร่อง และการติดตั้งแบบ
ทยอยติดตั้งเป็นระยะ 
7) การบำรุงรักษา (Maintenance) 
    เป็นการแก้ปัญหาเมื่อระบบมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
จากการทำงานของระบบงาน รวมทั้งความต้องการใหม่ๆ ของ
ผู้ใช้ 
3.3 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
      วันเพ็ญ ชูเมือง ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบจับคู่
คุณสมบัติให้เหมาะสมกับงานโดยใช้เทคโนโลยี” โดยปัจจุบันการ
สมัคงานหรือประกาศรับสมัคพนักงานบนอินเทอร์เน็ตมีอยู่

มากมายแต่การสมัคงานบนอนิเทอรเินติิ  ิ ิิ ิ ิ  ิิ  ิ  นั้นก็ยังต้องใช้เวลาเป็น
จำนวนมากในการที่จะค้นหางานหรือพนักงานที่เหมาะสมหรือมี
คุณสมบัติที่ใกล้เคียงตรงกับความต้องการโดยสารนิพนธ์เรื่อง”
การพัฒนาระบบจับคู่คุณสมบัติให้ เหมาะสมกับงานโดยใช้
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส” ได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาเป็น 2 
ส่วนคือส่วนของโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บ และส่วนของเว็บ
เซอร์วิส 
    ผลของงานวิจัยนี้แสดงให้ เห็นว่า การพัฒนาระบบจับคู่
คุณสมบัติให้เหมาะสมกับงานโดยการพัฒนาระบบจับคู่คุณสมบัติ
ให้เหมาะสมกับงานโดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี(4.25)และ
ระดับดี(4.08) ในส่วนผู้สมัคและบริษัทตามลำดับและจากตัวแบบ
ที่พัฒนาขึ้นหากมีการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้นก็จะทำให้การจับคู่
คุณสมบัติให้เหมาะสมกับงานมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น 
 

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันจับคู่งาน  โดยใช้

กระบวนการ ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 
development Life Cycle : SDLC) 
4.1 กำหนดความต้องการของระบบ 
     ค้นหาแอปพลิเคชันที่จะทำการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยน
แนวความคิดมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
4.2 วิเคราะห์ระบบ 
      1) ศึกษาภาษา และโปรแกรม ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเค
ชัน 
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      2) ศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน  
      3) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพจากเว็บไซต์ 
4.3 ออกแบบระบบ 
     ออกแบบโครงสร้างการทำงานของแอปพลิเคชัน ออกแบบ
ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (User Interface) และออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธี  Entity Relationship Model 
4.4 พัฒนาระบบ 
     พัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ แอปพลิเคชันพัฒนาโดยใช้
โปรแกรม Ionic Framework ร่วมกับภาษาHtml, PHP และ
TypeScript 
4.5 ทดสอบระบบ 
     หลังจากพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ทำการทดสอบ ดังนี้ 
ส่วนของแอปพลิเคชันแชร์ไฟล์ให้เพื่อนใน Facebook แล้วแจ้ง
ข้อผิดพลาดกลับมา ส่วนของการตอบกลับยังใช้คำไม่สอดคล้อง
กับภาษาท่ีบุคคลท้ัวไปใช้ 
4.6 ติดตั้งระบบ 
     นำแอปพลิเคชันจับคู่งานไปเปิดใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าใช้
งานอย่างสะดวกเป็นการกรองงานได้รวดเร็ว 
 

5. ผลการดำเนินงานวิจัย 
5.3 ความสามารถของระบบ 
     5.3.1 ส่วนของแอปพลิเคชัน 
 

 
ภาพที ่ 1 หน้าหลักส่วนผู้ใช้งาน 

 

จากภาพที่  1  เมื่อผู้หางานทำการ เข้าสู่ระบบ จะพบกับหน้าจอ
หลักของผู้หางาน จะเจอกับการ matching ที่ตรงตามคุณสมบัติ
ของผู้หางานกับ matching ตามภูมิภาคของไทย 
 

 
ภาพที ่ 2 หน้าจอหมวดหมู่งานทั้งหมด 

 
จากภาพที่  2 หน้าจอหมวดหมู่งานทั้งหมด  แสดงข้อมูลหมวด
งานที่ผู้ประกอบการได้ลงงานไว้ให้เลือกหมวดหมู่และประเภท
งานที่ตรงกับความสามารถของเราแล้วเปิดเข้าดูข้อมูลงานและ
รายละเอียดงานข้างใน 

 
ภาพที ่ 3 หน้าจอข้อมูลงาน 

 
จากภาพที่  3 เมื่อเลือกหมวดหมู่และประเภทงานและงานที่
ต้องการแรก จะเจอกับหน้าข้อมูลงานจะแนหน้าที่แสดงข้อมูล
งานและถ้าพึงพอใจกับงานที่ต้องการแล้ว สามารถโทรสอบถาม
เพื่อตกลงกับผู้ประกอบการ แล้วค่อยส่งข้อมูลของผู้หางานไปยัง
ผู้ประกอบการ   
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ภาพที ่ 4 หน้าจอรอสถานะงานที่ส่งสมัครงานไป 

 
จากภาพที่  4 หน้าจอสถานะงาน  เป็นหน้าจอการรอสถานนะ
งานที่ส่งข้อมูลไปให้ผู้ประกอบการตรวจสอบความสามารถและ
รอให้ฝากผู้ประกอบการตอบรับการสมัครงาน 

 
ภาพที ่ 5 หน้าจอค้นหางานที่ตรงตามเงื่อนไข 

 
จากภาพที่  5 หน้าจอค้นหางานตามเงื่อนไข โดยจะค้นหาจาก
หัวข้อประกาศ หมวดหมู่งาน ประเภทงาน จังหวัด อำเภอ เพศ 
จำนวนงินเดือนเพื่อใช้ในการค้นหางาน ที่ตรงตามเง่ือนไขงาน ท่ี
ได้กล่าวไปข้างต้น เพื่อจะได้งานตาที่ต้องการ 
 

 
ภาพที ่ 6 หน้าจอหลักของผู้ประกอบการ 

 
จากภาพที่  6 เป็นหน้าจอสำหรับผู้ประกอบการ มีไว้สำหรับเพิ่ม
ข้อมูลงานเพื่อให้ผู้หางานมาสมัครงาน  

 
ภาพที ่ 7 หน้าจอข้อมูลงาน 

 
จากภาพที่  7 เป็นหน้าจอข้อมูลงานที่ผู้ประกอบการได้ลงข้อมูล
ไว้ สามารถแก้ไขและ ลบงานที่ไม่ต้องการออกได้และ ยังหาผู้หา
งานที่มีคุณสมบัติตรงตามงานที่เราต้องการได้ เพื่อที่จะติดต่องาน
กันได้ 

 
ภาพที ่ 8 หน้าจอข้อมูลงาน 
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จากภาพที่  8 เป็นหน้าจอข้อมูลงานที่ผู้ประกอบการได้ลงข้อมูล
ไว้ สามารถแก้ไขและ ลบงานที่ไม่ต้องการออกได้และ ยังหาผู้หา
งานที่มีคุณสมบัติตรงตามงานที่เราต้องการได้ เพื่อที่จะติดต่องาน
กันได้ 

 
ภาพที ่ 9 หน้าจอยืนยันสถานะ 

 
จากภาพที่  9 เป็นหน้าจอยืนยันสถานะของข้อมูลที่ผู้หางานส่ง
ข้อมูลมาเพื่อสมัครงานที่ผู้ประกอบการได้ลงข้อมูลไว้ 
 

 
ภาพที ่ 10 หน้าจอรายงาน 

 
จากภาพที่   10 เป็นหน้าจอรายงานเพื่อแสดงสถานะงานที่
ผู้ประกอบการได้ยืนยันสถานะของผู้หางานเรียบร้อยแล้ว 
 
 5.3.2 ส่วนของเว็บไซต์ 
ส่วนจัดการข้อมูล 

 
ภาพที ่ 11 หน้า login จัดการข้อมูล 

 
จากภาพที่  11 หน้า login จัดการข้อมูล จะทำการเข้าสู่ระบบ
เพื่อไปจัดการข้อมูลภายใน 
    ส่วนของ Admin 

 
ภาพที ่ 12 หน้าจัดการข้อมูลของหมวดงาน 

 
จากภาพที่  12 หน้าจัดการข้อมูลของหมวดงาน จะทำการเพื่ม
ข้อมูลหมวดงาน 

 
ภาพที ่ 13 หน้าจัดการข้อมูลของประเภทงาน 

 
จากภาพที่  13 หน้าจัดการข้อมูลของประเภทงาน จะทำการเพื่ม
ข้อมูลประเภทงาน 
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6. ผลการศึกษา 
การประเมินแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ได้ผลดัง
ตารางต่อไปนี้  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินแอปพลิเคชันจากผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน x ̅ S.D การ
แปลผล 

1. ความสวยงามและน่าใช้ 3.55 0.50 มาก 
2. การใช้งานง่าย 3.23 0.43 ปาน

กลาง 
3. ข้อมูลมีความทันสมัย 3.41 0.35 ปาน

กลาง 
4. ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่
ได้ 

3.35 0.40 ปาน
กลาง 

5. ความรวดเร็วในการ
ประมวลผลของแอปพลิเคชัน 

3.44 0.45 ปาน
กลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.32 0.53 ปาน
กลาง 

 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.32, S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณา
แต่ละรายการ  รายที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือความน่าเชื่อถือของ       

แอปพลิเคชัน (x̅=3.44, S.D.=0.45) รองลงมาคือข้อมูลมีความ

ทันสมัย (x̅=3.41, S.D.=0.35) และรายการท่ีมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำ

ที่สุดคือความสวยงามและน่าใช้ (x̅=3.55, S.D.=0.50) 
 

7. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถสลับผลได้ดังต่อไปนี้ 
1. แอปพลิเคชันที่พัฒนาสมบูรณ์แล้วมีความสามารถ ดังนี้  แอป
พลิเคชันแบ่งความสามารถออกเป็น 2 ส่วน คือ โมบายแอป
พลิ เคชัน  เป็นแอปพลิ เคชันที่ ผู้ห างาน  ไปดู ข้อมูลงานที่
ผู้ประกอบการได้นำงานมาเสนอไว้ แล้วสามารถเลือกงานที่ ตรง
ตามความสามารถที่ผู้หางานมี และผู้ประกอบการก่อได้พนักงาน
ที่มีคุณสมบัติตรงการงานที่ประกาศไว้  2. ผลการประเมินแอป
พลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
          จากการที่ได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชันจับคู่งาน ตามที่
ได้พัฒนาและได้ทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันแล้วนั้น มี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
      8.1 ควรปรับการออกแบบให้สวยงามและน่าใช้ 
      8.2 ควรพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยแ์ละ ioS 

8.3 ควรพัตนาระบบให้สามารถรับผู้หางานได้จำนานมากใน
แต่ละงาน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบยาง
รถจักรยานยนต์ที่ผิดปกติด้วยภาพที่ทำงานแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
โดยใช้หลักการประมวลผลภาพแบบโครงข่ายประสาทเทียม 
( Convolutional Neural Network) เ พ ื ่ อ จ ำ แนกภ าพ ย า ง
รถจักรยานยนต์ปรกติกับที่เสื่อมสภาพ โดยการศึกษานี้เริ่มจาก
การเก็บรวบรวมภาพยางรถจักรยานยนต์ที่เสื่อมสภาพและยางท่ี
ไม่เสื่อมสภาพ จากนั้นนำภาพไปพัฒนาโมเดลด้วยกระบวนการ
โครงข่ายประสาทเทียม โดยในที่นี้ได้เลือกใช้ 2 อัลกอริทึม ได้แก่ 
Mobilenet และ Inception v3 พัฒนาโมเดลตามหลักการ 10-
fold cross validation โดยทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของทั้ง 2 อัลกอริทึมพบว่า Mobilenet ให้ความถูกต้องเฉลี่ย 
92.84% ที่ดีกว่าอัลกอริทึม Inception v3 ที่ ให้ความถูกต้อง
เฉล่ีย 75.19%  

จากนั้นนำโมเดลที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าไปพัฒนาเป็น
เว็บแอปพลิเคชันทำงานแบบ responsive เพื่อรองรับการทำงาน
บนสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม โดยได้นำเว็บ
แอปพล ิ เคช ัน ไปทดลองใช ้ก ั บกล ุ ่ มต ั วอย ่ า งผ ู ้ ท ี ่ ข ับขี่
รถจักรยานยนต์จำนวน 20 คนพบว่าแอปพลิเคชันมีความ
สะดวกสบายต่อการใช้งานในระดับดี ความเร็วของการทำนายผล
อยู ่ในระดับปานกลาง และเว็บแอปพลิเคชันมีการทำนายที่
แม่นยำและมีประโยชน์อยู่ในระดับดี 
คำสำคัญ: ยางรถจักรยานยนต์, โครงข่ายประสาทเทียม, การ
ประมวลผลและรู้จำภาพ เว็บแอปพลิเคชัน 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to develop a program 
to inspect the abnormal tire based on web application 
by using the image processing principles with the use 
of Convolutional Neural Network (CNN). CNN is used to 
identify the motorcycle tire images, whether it is in 
normal or deteriorated condition. The study started by 
collecting images of deteriorated and non-deteriorated 
motorcycle tires. After that, the images were used in 
developing the classified model using CNN. In this case, 
we have chosen 2 algorithms, Mobilenet and Inception 
v3. The model is constructed based on the 10-fold 
cross validation principle. By comparing the efficiency 
of both algorithms, the result shows that Mobilenet 
gives an average accuracy of 92.84%, which is better 
than Inception v3 that gives an average accuracy of 
75.19%. 

Then using the best performance model to 
develop the responsive web application, the 
application can support proper displays on both 
smartphones and computers. The web application is 
used and tested by a sample of 20 motorcyclists, the 
result shows that the satisfactory regarding to 
comfortability and convenience of usage is at a good 
level, the speed of giving prediction is at moderate, and 
the overall usage of the web application with respect 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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to the predictive hedgehog and usefulness is at a good 
level. 
Keywords: Motorcycle tyres, Convolutional Neural 
Network, Image processing, Web Application 
 

1. บทนำ 
จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะสองล้อที่ได้รับความนิยมมากใน
ประเทศไทยเพราะไทยเป็นประเทศที่มีการสัญจรหนาแน่นและมี
รถติดมากท่ีสุดประเทศหนึ่ง ทำให้รถจักรยานยนต์ถูกใช้งานอย่าง
แพร่หลายเพราะมีความคล่องตัวเมื่อใช้งานไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
โดยสามารถหลีกเล ี ่ยงรถต ิดได ้ด ีจ ึงทำให้คนไทยนิยมใช้  
รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ใช้เครื ่องยนต์หรือมอเตอร์ในการ
ขับเคล่ือนเพื่อการเดินทาง พาคนและส่ิงของต่าง ๆ จากที่หนึ่งไป
อีกที่หนึ ่ง แต่การใช้รถจักรยานยนต์จะต้องคำนึงถึงความ
ปลอดภัยในการขับขี่และจำเป็นต้องตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้ง
เมื ่อนำรถจักรยานยนต์ออกมาใช้งาน เพื ่อลดโอกาสการเกิด
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ทำให้การตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์
เป็นประจำเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยสิ่งแรกที่ควรคำนึงถึ ง คือ การ
ตรวจสอบสภาพยางรถเพราะการเส ื ่ อมสภาพของยาง
รถจักรยานยนต์เกิดขึ้นได้ง่าย เนื่องจากยางมีหน้าที่สัมผัสกับ
พื้นผิวถนนอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้สึกหรอและเสื่อมได้ตลอดเวลา
ที่รถวิ่ง การตรวจสอบความเสื่อมของยางรถจักรยานยนต์นั้นคน
ส่วนใหญ่จะไม่สามารถประเมินสภาพยางรถจักรยานยนต์ได้เอง 
ว่าสภาพยางพร้อมใช้งานหรือไม่ จึงจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่างซ่อมจักรยานยนต์ตามร้าน
ซ่อมจักรยานยนต์ที่หาได้ทั่วไปในท้องถิ่น 

ยางรถจักรยานยนต์ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะ
ในเรื่องของความปลอดภัยเพราะยางใช้ในการเบรก การเกาะ
ถนน การควบคุม การบังคับเลี้ยว ซึ่งทางอุตสาหกรรมยางได้
พัฒนาลักษณะของดอกยางและปรับปรุงประสิทธิภาพยางให้ทำ
หน้าที ่ย ึดเกาะถนนได้ดีขึ ้น เพื ่อให้รถจักรยานยนต์สามารถ
ขับเคลื่อนและควบคุมทิศทางได้โดยไม่เกิดการลื่นไถล โดยดอก
ยางจะมีลักษณะลวดลายที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของการ
ใช้งาน สาเหตุที่ทำให้ยางเส่ือมสภาพมาจากหลายปัจจัยประกอบ
กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรรทุกเกินน้ำหนัก  การขับขี่ด้วย
ความเร็ว สภาพพื้นถนน สภาพอากาศ  ความดันของลมยาง และ
อื่น ๆ [11] โดยปรกติระยะเวลาการเปล่ียนยางรถมอเตอร์ไซค์จะ

ไม่มีการระบุหรือกำหนดไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกอายุการ
ใช้งานแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระหว่าง 10,000 – 20,000 กม. ถ้าคิด
เป็นระยะเวลาจะไม่เกิน 2 ปี ที่ควรมีการเปลี่ยนยาง แต่ทั้งนี้ก็
ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคน  

ในปัจจุบันมีกระทู้ต่าง ๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของยาง
ที่เสื ่อมสภาพมีทั้งแบบให้ความรู้ทางอินเทอร์เน็ต แผ่นพับให้
ความรู้จากแหล่งซ่อมรถจักรยานยนต์ทั่วไป ซึ่งเราสามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับยางรถจักรยายนต์ได้หลายช่องทางผ่าน
อินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท๊บเล็ต 
เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการเช็คสภาพ
ยางรถจักรยานยนต์ด้วยตัวเองเท่าไรเพราะคิดว่าเป็นเรื ่องที่
ยุ ่งยากอีกทั้งยังมีผู ้เชี ่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี ่ยนยาง ซึ ่งผู ้ที ่ขับขี ่รถจักรยานยนต์เลยมองว่าไม่มีความ
จำเป็นในการประเมินสภาพยางรถจักรยานยนต์ด้วยตัวเองหรือ
หากจะต้องตรวจสอบด้วยตัวเองจำเป็นจะต้องมีความรู ้และ
ทักษะในการประเมินที่ยุ่งยากและซับซ้อน 

เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว ทำให้ผู้ศึกษามีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีคอมพิว
เตรอ์ด ้านการประมวลผลภาพ ( image Processing) ซึ ่งเป็น
กระบวนการจัดการและวิเคราะห์สารสนเทศของรูปภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยผู ้ศึกษาเล็งเห็นว่าการตรวจเช็คสภาพยาง
รถจักรยานยนต์ด้วยตัวเองอาจทำได้โดยใช้เทคโนโลยีนี้ เพื่อ
จำแนกสภาพยางรถจักรยานยนต์ปรกติและยางรถจักรยานยนต์
ที่ควรได้รับการเปล่ียน ซึ่งจะทำให้ผูข้ับขี่รถจักรยานยนต์สามารถ
ตรวจเช็คสภาพยางรถจักรยานยนต์ได้ด้วยตัวเองและมีการใช้งาน
ที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนและสะดวกสบายในการใช้งาน 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 เทคนิคและหลักการประมวลผลภาพ 
เทคนิคและหลักการประมวลผลภาพเป็นการเรียนรู้ลักษณะเด่น
หรือเฉพาะของภาพเพื่อนำมาใช้ในการจำแนกและรู้จำรูปภาพ 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
    (1) การนำภาพเข้าส ู ่ เคร ื ่องคอมพิวเตอร์  เพ ื ่อผ ่านการ
ประมวลผลภาพ คือ การปรับขนาดรูปภาพ การลดสัญญาณ
รบกวน (image acquisition) และทำการบีบอัดรูปภาพ (image 
compression)     
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และทำการแบ ่ งภ าพแต ่ ล ะ ส ่ วนออกจากก ั น  ( image 
segmentation) [3] ดังแสดงในภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 หลักการแบ่งส่วนของภาพ [3] 

 

     (2) การพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้สามารถในการเรียนรู้เชิงลึก
(Deep learning) เป็นการนำภาพที่ได้จาก (1) มาหาลักษณะเด่น
เพื ่อจำแนกรูปภาพ โดยเป็นขั ้นตอนการทำ Convolution 
Neural Network (CNN) ที่เป็นโครงข่ายประสาทเทียมประเภท
หนึ ่งท ี ่น ิยมใช้ในการว ิเคราะห์ร ูปภาพ [10] โดยโครงข่าย
ประกอบด้วย input hidden-layer และ output โดย hidden-
layer จะเป็นโครงสร้างแบบ Fully connected Layers และ 
Convolutional Layer โดยในชั ้น Convolutional Layer จะ
ประกอบด้วย Pooling Layer และ Convolution โดยในขั้นตอน
นี ้จะใช้ Convolution มาตรวจหาคุณลักษณะเด่น (Feature 
Extraction) ของภาพจากนั ้น ทำการใส่ต ัวกรองที ่ Pooling 
Layer เข้าไปเพื่อใช้เป็นตัวกรองที่มีค่าสูงสุดในบริเวณที่ตัวกรอง
ทาบอยู่มาเป็นผลลัพธ์  
     (3) การแสดงผลภาพจากการประมวลผลตามหลักการของ
ตัวกรองในขั้นตอนที่ (2) [7] โดยชั้น Fully connected Layer 
ดังภาพที่ 2 คือชั้นที่ใช้เพื่อการจำแนกรูปภาพ (classification) 
และชั้นสุดท้ายคือ Softmax Layer คือชั้นที่บอกว่าภาพนี้ควร
จำแนกเป็นอะไรหรือเป็น class อะไร  

 
ภาพที่ 2 การทำงานของ convolutional neural network 

 

2.2 การเรียนรู้ข้อมูลของโมเดลกับการประมวลผลภาพ 

โมเดลแต่ละตัวจะมีการทำงานควบคู่ไปกับน้ำหนักที่ได้รับการฝึก
มาก่อน (ImageNet)  แต่แตกต่างตรงที่วิธีการเรียนรู้ รวมถึงการ
ใช้ทรัพยากรในการเรียนรู ้ ทำให้การเกิดความแตกต่างของ

ประสิทธิภาพในการประมวลผล งานวิจัยนี้ศึกษาการเรียนรู้ของ
ข้อมูล 2 อัลกอริทึม ได้แก่ 
    (1) Inception V3 [13] เป็นโมเดลที่เกิดจากการเรียนรู้โดย
กระบวนการ  Convolution Neural Network (CNN)  ซึ่งเป็น
การใช้ตัวกรองแบบการแยกตัวประกอบเป็น Convolutions 
แบบอสมมาตรเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างของการเปลี่ยนแปลงที่ โครงข่าย
สามารถเรียนรู้ได้โดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้การแยกฟิลเตอร์ตัวกรอก
อ อ ก โ ด ย ก า ร ใ ช้  3 x1 convolution ต า ม ม า ด ้ ว ย  1 x3 
convolution เทียบเท่ากับการเลื ่อนโครงข่ายสองชั ้นที ่มีเขต
ข้อมูลแบบเดียวกันกับ 3x3  convolution  ดังภาพที่ 3 วิธีการ
ของ Inception V3 ช่วยลดจำนวนพารามิเตอร์ได้ 

 
ภาพที่ 3 การใช้การแยกตัวประกอบแบบอสมมาตร 

 

     (2) MobileNet [8] เป็นอัลกอริทึมที ่มีสถาปัตยกรรมที่มี
ความคล่องตัวซึ่งใช้ convolutions ที่แบ่งแยกได้ในเชิงลึกเพื่อ
สร้างโครงข่ายที่มีน้ำหนักเบาโดยใช้ 2 พารามิเตอร์ที่แลกเปลี่ยน
ระหว่างศักยภาพของโมเดลและความถูกต้องในการเรียนรู้ที่
สามารถจับคู ่กับข้อกำหนดการออกแบบที ่ใช้กับอุปกรณ์ที ่มี
ทร ัพยากรจำก ัดอย ่างโทรศ ัพท ์ม ือถ ือ [2]  ซ ึ ่งอ ัลกอร ิทึม 
MobileNet มีการพัฒนามาจากการรวมกันของ Inception V3 
และ Convolution Neural Network (CNN)  โดยการสร ้าง 
kernel 3 มิติ เรียกว่า Depthwise convolution kernel ขนาด 
3x3 และสร้าง Pointwise convolution kernel ขนาด 1x1 ดัง
ภาพ 4 และ 5 ตามลำดับ โดยวิธิการทำงานของการสร้างตัว
กรองทั ้ง 2 เลเยอร์ทำให้การประมวลผลสำหรับการจำแนก
รูปภาพสามารถทำได้รวดเร็ว  
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ภาพที่ 4 Depthwise convolution kernel 

 
ภาพที่ 5 Pointwise convolution kernel 

 
2.3 เทคโนโลยีเว็บกับการประมวลผลภาพ 
ในการทำเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถทำการประมวลผลภาพได้
โดยจะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ได้แก่ PHP [9] ที่จัดทำเว็บแอปพลิเค
ชันแบบ responsive รวมทั้งเรียกผลลัพธ์จากภาษา Python มา
แสดงยังหน้าเว็บแอปพลิเคชันและติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูล
ที่ถูกเขียนด้วยภาษา Python [6] เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที ่ใช้
เกี่ยวกับการเปลี่ยนขนาด ตัดภาพ หมุน และการจัดการเรื่องสี
ของภาพ รวมทั้งประมวลผลภาพเป็นข้อมูล Text  
2.4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ 
รูปแบบยางรถจักรยานยนต์ถูกผลิตออกมาให้เหมาะสมกับการใช้
งานของผู้ขับขี ่ซึ ่ง [5] รูปแบบที่เป็นที ่นิยมของคนส่วนใหญ่ที่
เลือกใช้ยางรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานแบบ Road Tyre หรือยาง
ถนน ที่ขับขี่ตามท้องถนน ซึ่งจะแบ่งแบบยางรถจักรยานยนต์
ออกเป็น 2 แบบ [4] คือยางที่ไม่ใช้ยางใน (Tubeless Tyre) และ
ยางที่ใช้ยางใน (Tube Tyre ) ซึ่งยางทั่วไปมี [12] การตรวจสอบ
ความเสื่อมสภาพของยางที่บริเวณดอกยางที่มีรวดลายที่แตกต่าง
กันออกไปโดยจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน  
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จาการศึกษาเรื่อง ระบบระบุชื่อต้นไม้จากภาพถ่ายลำต้นโดยการ
ประมวลภาพและการเรียนรู้เครื่องที่ [1] เป็นการพัฒนา เพื่อหา
ว่าต้นไม้นี ้ชื ่อว่าอะไร โดยการสร้างโมเดลที ่ใช้ทดสอบได้แก่
อัลกอริทึมที่ใช้คือ inceptionv3 ที่ตัดพื้นหลังและไม่ตัดพื้นหลัง
มาเปรียบเทียบกับอัลกอริทึม mobilenet ที่ตัดพื้นหลังและไม่
ตัดพื้นหลังมาทำการเปรียบเทียบหาอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับ
งานผลลัพธ์ที่ได้หลังการเปรียบเทียบทั้ง 2 โมเดลนี้ คือการใช้ 
mobilenet มีค่าความถูกต้องมากว่า inception v3 

     โดยผู้ศึกษาได้นำทั้ง 2 อัลกอริทึมมาทำการเปรียบเทียบหา
ผลลัพธ์เพื่อหาอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับงานวิจัยในครั้งนี้ 
 
 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
วิธีดำเนินการศึกษาของโปรแกรมตรวจสอบยางรถจักรยานยนต์
ที่ผิดปกติด้วยภาพมีดังนี้ 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก ็บรวบรวมข้อม ูลร ูปภาพ ที ่นำมาใช้ในโปรแกรม
ตรวจสอบยางรถจักรยานยนต์ที่ผิดปกติด้วยภาพ จำนวน 2 แบบ
คือ ยางที่เสื ่อมภาพ จำนวน 390 รูป และ ยางไม่เสื่อมสภาพ 
จำนวน 420 รูป โดยแบ่งรูปแบบยาง 3 รูปแบบ และขนาดขอบ
ยาง 17 และขอบ 14 โดยจะเก็บไฟล์เป็นไฟล์ .JPG ทั้งหมดจะ
ถ่ายรูปตรงบริเวณหน้ายาง แนวด้านข้างโดยจะถ่ายรูปในแนวตั้ง
ระยะห่างจากหน้ายาง และบริเวณด้านข้าง 10 เซนติเมตร ขนาด
ของรูปภาพ คือ 450X675  ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ตารางแสดงข้อมูลรูปภาพยางที่ใช้ในการพัฒนาโมเดล 

รูปแบบ
ยาง 

ขอบยาง ยางที่
เสื่อมสภาพ 

ยางที่ไม่
เสื่อมสภาพ 

 

ขอบ 17 
ขอบ 14 

57 รูป 
83 รูป 

0   รูป 
140 รูป 

 

ขอบ 17
ขอบ14 

111 รูป 
0  รูป 

111 รูป 
0 รูป 

 

ขอบ 17 
ขอบ 14 

139 รูป 
0 รูป 

77 รูป 
63 รูป 

รวม  390 รูป  420 รูป 
 
3.2 การสร้างโมเดล 
การออกแบบโปรแกรมตรวจสอบยางรถจักรยานยนต์ที่ผิดปกติ
ด้วยภาพ ระบบจะดำเนินงานตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ 

(1) การนำภาพท ี ่ ได ้จากการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลยางที่
เสื่อมสภาพและยางที่ไม่เสื่อมสภาพมาทำการเรียนรู้ข้อมูล
เพื่อสร้างเป็นโมเดลในการทดสอบ 

(2) กระบวนก า ร  Convolution Neural Network (CNN)  
หรือโครงข่ายประสาทเทียมที ่เกิดจากการเรียนรู ้ของ
อ ัลกอร ิท ึม Inception V3 และ MobileNet ที่ทำการ
เรียนรู้ข้อมูล โดยขั้นตอนนี้จะทำการหาลักษณะเด่นของ
ภาพเพื่อใช้ในการแยกประเภทในขั้นตอนต่อไป 

(3) เป็นขั ้นตอนที ่อยู ่ในชั ้น fully connected layer ที ่ทำ
หน้าที ่ในการจัดจำแนกแยกประเภทภาพที ่ม ีล ักษณะ
เดียวกันออกเป็นกลุ ่ม ๆ (Image Classification) ที ่เกิด
จากการเรียนรู้ของข้อมูล 

(4) เป ็นข ั ้นตอนส ุดท ้ายของกระบวนการ Convolution 
Neural Network (CNN)  ในชั้น softmax Layer คือชั้นที่
บอกว่าภาพนั้นอยู่ใน class อะไร 

(5) เป็นขั้นตอนสำหรับการทดสอบของข้อมูลโดยวิจัยครั้งนี้ใช้
ก า รทดสอบแบบ ห ล ั ก ก า ร ท ำ ง า น  10-fold cross 
validation ซึ่งจะมีข้อมูลชุดทดสอบทั้งหมด 81 รูป ในแต่
ละ fold จากนั้นจะทำการหาเปอร์เซ็นต์ค่าความถูกต้อง
โดยมีสูตรการหาเปอร์เซ็นต์ค่าความถูกต้อง คือ  ความ
ถูกต้อง = (จำนวนที่ทำนายถูกต้อง / จำนวนที่ทำนาย
ทั้งหมด) × 100 หลังจากได้เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของแต่
ละ fold จะทำการหาค่าเฉลี ่ยของเปอร์เซ ็นต์ค่าความ
ถูกต้องทั้ง 10-fold เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพอัลกอริทึม
ระหว่าง Inception V3 และ MobileNet โดยมีหลักการ
ทำงานดังภาพที่ 7 
 

 
ภาพที่ 7 10-fold cross validation 

 
 
 
 
 

3.3 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
การทำงานของเว ็บแอปพลิเคช ันโปรแกรมตรวจสอบยาง
รถจักรยานยนต์ที่ผิดปกติด้วยภาพ สามารถแสดงรายละเอียด 
Use Case ดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 Use Case Diagram 

 

3.4 ขั้นตอนการทำงานของระบบ 
ข ั ้ นตอนการทำงานของระบบโปรแกรมตรวจสอบยาง
รถจักรยานยนต์ที่ผิดปกติด้วยภาพเมื่อทำการถ่ายรูประบบจะทำ
การตรวจสอบไฟล์รูปและปรับขนาดรูปเพื ่อนำไปประมวลผล
ภาพหลังจากนั้นระบบจะแสดงผลลัพธ์ออกทางเว็บแอปพลิเคชัน
ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 แสดงข้ันตอนการทำงานของระบบ 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปราย 

1 2 3 4 

5 

1496



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 
4.1 ผลการทดสอบโมเดล 
จากการทดสอบได้นำเอา 2 อัลกอริทึมมาใช้ในการทดสอบได้แก่ 
Inception V3 และ MobileNet_0.50 มาเปรียบเทียบหาค่า
ความเม่นยำโดยจะใช้ fold10 ในการทดสอบและใช้ข้อมูลชุด
ทดสอบซ ึ ่ งม ี ท ั ้ งหมด 81  ร ูปต ่ อ  1  fold ผลปรากฏว่ า 
MobileNet_0.50 มีค่าความเม่นยำที่มากกว่า Inception V3 
ดังภาพ 10 

 
ภาพที่ 10 กราฟแสดงข้อมูลผลการทดลอง 

 

จะเห็นได้ว่าโมเดลที่ทำการเรียนรู้โดย Inception V3 เมื่อนำมา
หาค่าเฉลี่ยทั้งหมดได้เท่ากับ 75.19 % และโมเดลที่ทำการเทรน
โดย MobileNet_0.50 มีค่าเฉลี ่ยนทั ้งหมดเท่ากับ 92.84 % 
ด ั งน ั ้ นจ ึ ง ได ้ผลว ่ าการเร ียนร ู ้ ข ้ อม ูลโดยใช ้อ ั ลกอร ิทึม 
MobileNet_0.50 มีค่าความเม่นยำมากกว่า Inception V3 
4.2 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
     (1) แอปพลิชันที่ทำงานผ่านโทรศัพท์สมาร์โฟนดังภาพ 11 
และ 12 ตามลำดับ 

   
           ภาพที่ 11 หน้าปุ่มเมนู           ภาพที่ 12 ภาพหน้าหลัก 
 

ภาพที่ 11 เป็นหน้าแสดงปุมเมนูท่ีประกอบไปด้วย 

 หมายเลข 1 เมนูหน้าหลัก 
 หมายเลข 2 หน้าถ่ายรูป 
 หมายเลข 3 ค้นหาขนาดยาง 
 หมายเลข 4 หน้าติดต่อ 
ภาพที่ 12 เป็นหน้าแรกเมื่อเข้ามายังเว็บแอปพลิเคชัน 
     (2) แอปพลิเคชันที่ทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 หน้าหลักของระบบคอมพิวเตอร์ 

 

4.3 ผลการประเมินเว็บแอปพลิเคชัน 
จากผลการศึกษาวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
โปรแกรมตรวจสอบยางรถจักรยานยนต์ที่ผิดปกติด้วยภาพจาก
การศึกษาพบว่าการทดสอบโดยใช้อัลกอริทึม MobileNet_0.50  
สร้างโมเดลมีความผิดพลาดที่น้อยกว่า Inception V3 และผู้วิจัย
ได้ทำการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบประเมินความพึงพอใจใน
การใช ้งานของเว ็บแอปพลิเคช ันโปรแกรมตรวจสอบยาง
รถจักรยานยนต์ที่ผิดปกติด้วยภาพเป็นจำนวนบุคคลทั้งหมด 20 
คน พบว่าเว็บแอปพลิเคชันมีความสะดวกสบายต่อการใช้งานอยู่
ในระดับดี ส่วนความเร็วของการทำนายผลอยู่ในระดับปานกลาง 
และเว็บแอปพลิเคชันมีการทำนายที่เม่นยำและมีประโยชนอ์ยู่ใน
ระดับดี 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเรื่องโปรแกรมตรวจสอบยางรถจักรยานยนต์ที่ผิดปกติ
ด้วยภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลภาพถ่ายของ
ยางที่เสื่อมและยางที่ไม่เสื่อมเพื่อพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันในการ
วิเคราะห์ผลว่ายางเสื่อมสภาพหรือไม่ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
     (1) ผลการศึกษาเก ี ่ยวกับเว ็บแอปพลิเคชันโปรแกรม
ตรวจสอบยางรถจักรยานยนต์ที่ผิดปกติด้วยภาพ สามารถสรุป
ผลลัพธ์ของโปรแกรมถูกต้องตรงตามสภาพยางรถจักรยานยนต์ที่

1 
2 
3 
4 

1497



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 
เสื่อมสภาพและยางไม่เสื่อมสภาพซึ่งทำให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์
สามารถเลือกตัดสินใจในการเปลี ่ยนยางรถจักรยานยนต์ด้วย
ตัวเองได ้ อ ีกทั ้งย ังให ้ผ ู ้ ใช ้งานทำการตรวจสอบขนาดยาง
รถจักรยานโดยการค้นหาซึ่งง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย 
     (2) ผลจากการรันเว็บแอปพลิเคชันโปรแกรมตรวจสอบยาง
รถจักรยานยนต์ที่ผิดปกติด้วยภาพ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  
     หน้าหลักเป็นหน้าที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบยางรถจักรยานยนต์พร้อมทั้งวิธีการใช้
งานของระบบหรือข้อจำกัดต่าง ๆเกี ่ยวกับการตรวจสอบยาง
รถจักรยานยนต์ 
     หน้าถ่ายรูปเป็นหน้าที่ให้ผู้ใช้ทำการอัพโหลดหรือถ่ายภาพ
เพื่อทำให้เว็บแอปพลิเคชันทำการวิเคราะห์ผลว่าเป็นยางเสื่อม
หรือยางไม่เส่ือม 
      หน้าค้นหาขนาดยางเป็นหน้าที่ทำการค้นหาขนาดยางที่ใช้
งานกับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อและรุ่นต่าง ๆ 
      หน้าติดต่อเป็นหน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวและช่องทางการ
ติดต่อของผู ้จัดทำเว็บแอปพลิเคชันโปรแกรมตรวจสอบยาง
รถจักรยานยนต์ที่ผิดปกติด้วยภาพ 
5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย 
เว็บแอปพลิเคชันโปรแกรมตรวจสอบยางรถจักรยานยนต์ที่
ผิดปกติด้วยภาพมีข้อจำกัดทางด้านการวิเคราะห์เนื่องจากเว็บ
แอปพลิเคชันสามารถวิเคราะห์ได้เพียงรูปยางเท่านั ้นจึงไม่
สามารถนำภาพอื ่นมาทำการว ิเคราะห์ได ้ ผู ้ใช้ต ้องทำการ
ถ่ายภาพเพื่อการวิเคราะห์ผลในลักษณะหน้ายางแนวตั้งห่างจาก
บริเวณหน้ายาง 10 เซนติเมตรและข้อจำกัดในด้านการใช้เว็บ
แอปพลิเคชันจะใช้งานผ่านบราวเซอร์ Chrome เท่านั้น 
5.3 ข้อแสนอแนะ 
การศึกษานี้ผู้ศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันเพิ ่มเต ิมในอนาคตโดยมีข ้อเสนอแนะที ่ เป็น
ประโยชน์มีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) ในการพัฒนาครั้งต่อไประบบควรมีการตรวจเช็คว่าภาพใด
ไม่ใช่ยาง 
   (2) ในการพัฒนาครั้งต่อไปควรเพิ่มให้เว็บแอปพลิเคชัน
สามารถตรวจสอบภาพถ่ายไม่เฉพาะตรงส่วนหน้ายาง 
 

เอกสารอ้างอิง 

[1] รัชชานนท์  ณะรินทร์.(2561). ระบบระบุชื ่อต้นไม้จาก
ภาพถ่ายลำต้นโดยการประมวลภาพและการเรียนรู ้ของ
เครื ่อง.วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต.สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์,มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 

[2] นฤพร เต็งไตรรัตน์, เพชรรัช ปะระไทย, ชัชวาลย์ ป้านภูมิ.
(2018). การศึกษาประสิทธิภาพการตรวจจับวัตถุด้วยโมเดล 
MobileNet Deep Learning โ ด ย ใ ช ้  Requirement 
Traceability Matrix ร ่วมก ับ Test Cases. ว ิทยาน ิพนธ์  
วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ , 
2560 

[3] สันติ สถิตวรรธนะ (2553). หลักการประมวลผลภาพ.สืบค้น
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562, จาก http://kb.psu.ac.th/psu 
kb/bitstream/2553/2731/7/250935_ch3.pdf 

[4] Arlina.(2557). โครงสร ้ างยางผ ้ า ใบแบบไม ่ ใช ้ย าง ใน 
(Tubeless Tire) ยางผ้าใบแบบใช้ยางใน (Tube-type Tire).
สืบค้นเมื ่อวันที ่ 13 มีนาคม 2562,จาก http://tiretruck 
intertrade.blogspot.com/2016/01/tubeless-tire-tube 
-type-tire.html 

[5] Greatbiker.(2014). ยางมอเตอร์ไซค์และความแตกต่างใน
การใช้งาน.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ,จาก https:// 
www.greatbiker.com/ยางมอเตอร์ไซค์และความแตกต่าง/  

[6] Jen Wike Huger.(2019).Python Image Processing. 
สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562,จาก https://opensour 
ce.com/article/19/3/python-image-manipulation- 

[7] Jukkrit Krainet.(2019). เร ียนรู ้และทำความเข ้าใจเร ื ่อง 
Convolutional Neural Network (CNN) คืออะไร.สืบค้น
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562,จาก http://www.glurgeek.com 
/education/เรียนรู้และทำความเข้าใ-2 8 ตุลาคม 2562 

[8] Menglong Zhu.(2017). MobileNets: Efficient Convolu 
tional Neural Networks for Mobile Vision Applicatio 
ns.Retrieved October 28, 2019. From https://arxiv 
.org/abs/1704.04861 

[9] Peerapas Phongeratiyut.(2015). ภาษาPHP.สืบค ้นเมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2562,จาก http://pasaphp.blogspot.co 
m/ 

 [10] Sanparith Marukatat.(2017). สนุกกับ Neural Network 
2017.สืบค ้นเม ื ่อว ันท ี ่  8 ต ุลาคม 2562,จาก https:// 

1498

https://openso/
http://pasaphp/


The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

medium.com/@sanparithmarukatat/สน ุ ก ก ั บ -neu 
ral-networ k-657fa293c4d1 

[11] Wchi81.(2018). ยางรถมอเตอร์ไซค์ ใช้งานนานแค่ไหนถึง
ควรเปลี ่ยน?.สืบค้นเมื ่อว ันที ่ 23 กันยายน 2562,จาก 
https://auto.mthai.com/news/tips/68291.html 

[12] Wittawat Sakdasirisataporn.(2555). ยางรถจ ั กรยาน 
ยนต์.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 25562,จาก http://xion 
1313.blogspot.com/2012/11/1.html 

[13] Zbigniew Wojna.(2015). Rethinking the Inception 
Arch itecture for Computer Vision.Retrieved 
October 29, 2019. from https://arxiv.org/ab/1512. 
00567 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1499

mailto:m.com/@sanparithmarukatat/สนุกกับ-neu%20ral-net
mailto:m.com/@sanparithmarukatat/สนุกกับ-neu%20ral-net
https://auto.mthai.com/news/tips/68291.html
http://xion/
https://arxiv.org/ab/


The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

แชทบอทให้คำปรกึษาและแจ้งเตือนสำหรับบำบัดโรคเกาต์ 
A Chatbot for Counseling and Notifying on Gout Therapy 
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บทคัดย่อ 
โรคเกาต์เป็นโรคปวดข้อเรื้อรัง หากปล่อยให้โรคพัฒนารุนแรงขึ้น
โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจนำไปสู่อาการปวดอย่าง
เรื้อรัง บทความนี้นำเสนอการพัฒนาแชทบอทสำหรับการให้
คำปรึกษาโรคเกาต์และแจ้งเตือนการนัดหมายทางการแพทย์และ
การใช้ยาที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยมีฟังก์ชันการใช้
งานหลัก ๆ ได้แก่ การลงทะเบียนเข้าใช้งาน การบันทึกอาการ
โรคเกาต์เบื้องต้น การบันทึกประวัติทานยา การให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับโรคเกาต์เบื้องต้น การแจ้งเตือนการทานยาและนัดพบ
แพทย์ การเรียกดูข้อมูลส่วนตัว และการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวรวม
ไปถึงการลบบัญชีผู้ใช้งาน เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 
LINE Messaging API, Web Server Heroku และ Node.js ผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานตัวอย่าง จำนวน 18 คน 
พบว่า มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.33 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
 
คำสำคัญ: แชทบอท, โรคเกาต์, ไลน์, ฐานข้อมูลไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ 
 

ABSTRACT 
Gout is a chronic pain syndrome. If the disease is 
developed to a severe stage without being treated 
properly, it may lead to chronic pain. This article 
presented the development of a chatbot for 
counseling gout, notifying of medical appointments, 
and taking medicine. The chatbot is available via the 
Line application. The key features of the chatbot  
includes Gout Bot registration, recording initial 
symptoms, loging of taking medicine, providing advice 

on the preliminary gout, notifying of medical 
appointments and taking medicine, and browsing for 
personal information, editing user’s personal 
information, and deleting own’s account. This 
research utilized following technologies: LINE 
Messaging API, Heroku Web Server, and Node.js. The 
satisfaction of the chatbot usage was evaluated by 18 
sample users. The results showed the users satisfied 
the chatbot at the highest level with the average 
score of 4.33 (out of 5.00) and a standard deviation of 
0.67. 
 
Keywords: Chatbot, Gout, Line, NoSQL database 
 

1. บทนำ 
โรคเกาต์เป็นโรคปวดข้อเรื้อรังผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่ข้ออย่าง
ฉับพลันรวมถึงมีอาการข้อแข็งและบวม ซึ่งเกิดจากร่างกายมีกรด
ยูริกในเลือดสูงกว่าปกติ และมีการสะสมกรดยูริกเป็นระยะเวลา
ยาวนานหลายปี จึงทำให้กรดยูริกตกตะกอนสะสมอยู่ตามส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันมัก
ทุ่มเทให้กับการทำงานจึงละเลยในการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งจะ
เป็นสาเหตุทำให้ป่วยแบบไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะโรคเกาต์ใน
ระยะแรก ๆ จะทำให้มีอาการปวดแสบร้อน บวมแดงตามข้อต่อ
อย่างเฉียบพลันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะมอีาการปวดเป็น ๆ หาย ๆ แต่
อาการปวดอย่างรุนแรงตามข้อต่อเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุด 
โดยเฉพาะนิ้วหัวแม่เท้า แต่ก็สามารถเกิดกับข้อต่อหลายส่วนตาม
ร่างกายได้ เช่น ข้อเท้า ข้อศอก หรือข้อมือเพราะอาการปวดข้อ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  

1500



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

อาจทำให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดได้ว่าเป็นสัญญาณของโรคข้ออื่น ๆ และ
ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลอย่างถูกต้อง อาการอักเสบจะ
รุนแรงมากขึ้นทำให้ผู้ป่วยปวดถี่ขึ้นและนานขึ้นจนอาจกลายเป็น
โรคข้ออักเสบเรื้อรัง และอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ 
ตามมา เช่น โรคไต นิ่วในทางเดินปัสสาวะ และไตวาย เป็นต้น 
การที่ปล่อยให้โรคพัฒนารุนแรงขึ้นโดยไม่ได้รับการรักษาอย่าง
ถูกต้อง อาจนำไปสู่อาการปวดอย่างเรื้อรังและสร้างความ
เสียหายให้กับข้อต่อได้  ดังนั้น การบันทึกอาการของโรคเกาต์
เบื้องต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการไปพบแพทย์ทุกครั้ง เพื่อการ
วินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง รวมไปถึงการให้คำแนะนำโรค
เกาต์เบื้องต้นบางครั้งอาการที่ผู้ป่วยกังวลอาจเป็นอาการที่
สามารถรักษาหรือดูแลตนเองได้ด้วยการศึกษาจากหนังสือ หรือ
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล
หรือพบแพทย์ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดใน
การพัฒนาระบบการบันทึกอาการและการให้คำแนะนำโรคเกาต์
เบื้องต้นผ่านทางแชทบอทบนแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบในการรับมือป้องกันและให้คำแนะนำกับผู้ป่วยใน
เบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์ [1] 
 

2. งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
ชุมพล โมฆรัตน์ และคณะ [2] ได้นำเสนอแอปพลิเคชันแชทบอท
เพื่อการวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วยออนโทโลยี โดยออนโทโลยีถูก
ใช้สำหรับจัดเตรียมองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เพื่ อ
ประกอบในการวินิจฉัยโรคจากอาการและปัจจัยเสี่ยง สำหรับ
การคัดกรองประชากรที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานและวิธี
ป้องกันที่เหมาะสมกับผู้ป่วยผ่านระบบแชทบอท โดยนำรูปแบบ
การตรวจสอบอาการมาประมวลผลกฎการอนุมานจากเอกสาร 
OWL-RDFS และแสดงผลข้อมูลการวินิจฉัย  

ยงยศ แก้ วพิ ทั กษ์ คุณ  และคณ ะ [3 ] ได้พัฒ นา 
แชทบอทช่วยประเมินอาการซึมเศร้าและคัดกรองผู้ที่มีภาวะโรค
ซึมเศร้า ช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจไปพบแพทย์ได้ เร็วขึ้น โดยเป็น 
แชทบอทท่ีให้บริการผ่าน Facebook Messenger และใช้ AI มา
ช่วยสร้างในส่วนของตัวประโยคหรือสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร แม้
จะไม่สามารถครอบคลุมทุกประโยคได้ แต่ AI ก็จะช่วยได้ว่า
ประโยคที่พิมพ์มาใกล้เคียงกับความรู้สึกไหนมากที่สุด แล้ว 
classify ประโยคนั้ นออกมา แล้ว เลือกประโยคโต้ตอบที่
เหมาะสมกับสภาวะของผู้ใช้นั้นมากที่สุด การประเมินผลภาวะ

โรคซึมเศร้าอาศัยการทำแบบทดสอบคำถามและเพิ่มส่วนในการ
ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน การแนะนำข้อมูลนี้ ไม่ใช่การบำบัด
โดยตรงแต่จะแนะนำให้ผู้ใช้ที่มีภาวะโรคซึมเศร้าไปพบแพทย์เพื่อ
รักษาและการบำบัดที่ถูกวิธี  

ชน กาน ต์  ชิ น ชั ช ว าล  แ ละคณ ะ [4] ได้ พั ฒ น า 
แชทบอท Dr.Meaw Bot เป็นแชทที่จะคอยแนะนำเรื่องปัญหา
สุขภาพทั่วไปและเป็นแชทบอทบนแพลตฟอร์ม Facebook ที่มี
ความสามารถช่วยตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ เช่น แชทบอทจะส่ง
ข้อความถามอาการ เมื่อผู้ใช้บอกอาการที่ต้องการทราบแล้ว  
แชทบอทจะแนะนำวิธีต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาเบื้องต้น
ให้กับผู้ใช้งานและผู้ใช้สามารถถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สุขภาพได้และมีวิธีการสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้ น ซึ่ งเป็น
ประโยชน์ต่อคนทั่วไปที่ใช้งาน Facebook สามารถประเมินเร่ือง
ของสุขภาพได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ชนกานต์ ชิน
ชัชวาล และคณะ [5] ได้พัฒนาแชทบอท TUINUI BOT เป็น 
แชทบอทถามตอบเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร โดยให้บริการผ่าน 
Facebook ที่สามารถบอกชื่ออาหารที่ รับประทานไปแล้ว 
สามารถบันทึกแคลอรี่ที่รับประทานไปได้โดยจะบันทึกวันที่ และ
แคลอรี่สะสมต่อวันได้ นอกจากนี้ผู้พัฒนาแชทบอทยังได้พัฒนา 
TUINUI BOT ผ่านแอปพลิเคชัน Line คือเป็นทั้งเกมให้เล่นและ
บอกคุณค่าโภชนาการของอาหาร และผู้ใช้ยังสามารถตรวจสอบ
ดัชนีมวลกาย (BMI) และคำนวณการเผลาพลาญพลังงาน (BMR) 
คร่าว ๆ ได้   

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นมีฟังก์ชันการทำงาน
คล้ายคลึงกับแชทบอทแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์ในงานวิจัยนี้ 
ในด้านการแนะนำการดูแลตนเองเบื้องต้น การแนะนำอาหาร
การกินของผู้ป่วยโรคเกาต์หรือสอบถามอาการของโรคเกาต์
เบื้องต้นและสอบถามคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโรคเกาต์เบื้องต้น ข้อ
แตกต่างจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น คือ งานวิจัยนี้จะพัฒนา
แชทบอทสนทนาอัตโนมัติ เพื่อช่วยแนะนำและให้คำปรึกษา
เก่ียวกับโรคเกาต์ รวมไปถึงการบันทึกอาการของผู้ป่วยและการ
แจ้งเตือนการทานยาและนัดพบแพทย์ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
(Line) 
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3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
การศึกษาการทำแชทบอทสำหรับการให้คำปรึกษาโรคเกาต์และ
การแจ้งเตือนของการนัดหมายทางการแพทย์และการใช้ยา แบ่ง
วิธีการดำเนินงานออกเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1) ศึกษาหาข้อมูลโรคเกาต์ ผู้พัฒนาได้ทำการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลโรคเกาต์โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย
แพทย์เฉพาะทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม 

2) ศึกษาระบบงานจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 

3) วิเคราะห์ระบบและออกแบบ คือขั้นตอนการออกแบบ
ระบบให้เข้าใจและใช้งานง่าย ทำการกำหนดการทำงานของ
ระบบ 

4) พัฒนาระบบ พัฒนาแชทบอทให้คำปรึกษาภาวะโรคเกาต์
ด้วย Dialogflow โดยการทำการสอนบอทด้วยการสร้าง Intent 
ซึ่งหมายถึงการสร้างประโยคคำถาม และประโยคคำตอบ เพื่อรับ
และตอบกลับสำหรับคำถามของผู้ใช้ที่ต้องการจะถามเกี่ยวกับ
โรคเกาต์เบื้องต้น และพัฒนาแชทบอทตอบกลับข้อความแบบ
เรียลไทม์ และพัฒนาหน้าเว็บการลงทะเบียน หน้าเว็บดูประวัติ
การบันทึกอาการ หน้าเว็บการเพิ่มแจ้งเตือนทานยาและนัดพบ
แพทย์ เป็นต้น โดยหน้าเว็บมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อทำ
การเก็บข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลมาแสดงผล รวมถึงการใช้ 
LINE Front-End Framework (LIFF) ซึ่งเป็น Web View ที่อยู่
ในแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ทำให้สามารถเชื่อมต่อระหว่าง 
แชทบอทกับเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ  LIFF จึงทำให้ผู้ ใช้
สามารถเปิดหน้าเว็บขึ้นมาภายในห้องแชทได้เลย [6] 

5) ทดสอบและแก้ไขระบบ ระบบถูกทดสอบโดยอาจารย์
แพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 1 คน และญาติ
ผู้ป่วย จำนวน 17 คน เพื่อหาข้อผิดพลาดของระบบ และนำ
ข้อผิดพลาดมาแก้ไขให้แชทบอทมีการทำงานที่ถูกต้องและ
แม่นยำมากขึ้น 

6) ประเมินความพึงพอใจการใช้งานแชทบอทจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้งานแชทบอท และให้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานทำแบบ
ประเมินหลังทดลองใช้งานระบบ 

7) จัดทำเอกสารประกอบ โดยนำข้อมูลสรุปการประเมินความ
พึงพอใจและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานมาจัดทำเอกสาร
สำหรับงานวิจัย 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยและขั้นตอนการทําวิจัย 
1) เครื่องมือในการทำวิจัย  

(1) Hardware 
- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

• Notebook Acer Z5WAH 
• หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น Intel Core i5 – 

4210U 
- โทรศัพท์มือถือ 

• OPPO F9 
(2) Software 

- Microsoft Windows 10 Pro 
- เครื่องมือที่ใช้พัฒนา 

• Line Developers ใช้ Messaging API ทำการเชื่อมต่อ
ระหว่างผู้ใช้งานกับแชทบอทผ่านทาง LINE official account 

• Dialogflow ใช้ในการสร้างคำถามและคำตอบ (Intent) 
ของข้อมูลโรคเกาต์ 

• โปรแกรม Visual Studio Code ใช้ ในการพัฒ นา 
Source code ด้วย Node.js และ HTML 

• Photoshop CS6  เป็ นซอฟแวร์ ใช้ ในการตกแต่ ง 
รูปภาพและออกแบบเมนูในแชทบอท 

• Database ใช้ MongoDB Atlas เป็นฐานข้อมูลแบบ 
NoSQL cloud database 

• Web Server ใช้ Heroku คือบริการคลาวด์แบบ PaaS 
(Platform as Service) 
3.3 การออกแบบและพัฒนางานวิจัย    
ออกแบบและพัฒนาแชทบอทให้คำปรึกษาและแจ้งเตือนสำหรับ
บำบัดโรคเกาต์ ได้ดำเนินการดังนี้  

(1) การออกแบบแชทบอท เมื่อผู้ใช้เพิ่มแชทบอทเป็นเพื่อน จะ
ปรากฏเมนูหลักสำหรับลงทะเบียนเข้าใช้งานแชทบอท เมื่อ
ลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะปรากฏเมนูหลัก 4 เมนูประกอบด้วย 1) 
แบบบันทึกอาการ สามารถบันทึกอาการได้เมื่อมีอาการและ
สามารถเรียกดูประวัติที่เคยบันทึกอาการได้ 2) คำแนะนำโรค
เกาต์ หากผู้ใช้งานต้องการคำปรึกษาภาวะโรคเกาต์ แชทบอทจะ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรค และให้คำแนะนำการดูแลตนเอง
เบื้องต้น 3) การแจ้งเตือน สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนการกินยา
หรือแจ้งเตือนการนัดพบแพทย์ได้และสามารถเช็คประวัติการ
ทานยาได้ 4) การตั้งค่า ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลส่วนตัวจากการ
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ลงทะเบียนได้ หากข้อมูลมีความผิดพลาดก็สามารถแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ใช้งานได้หรือผู้ใช้งานต้องการจะลงทะเบียนใหม่
ทั้งหมดก็สามารถลบบัญชีของผู้ใช้งานได้เช่นกัน 
3.4 สถาปัตยกรรมระบบ 
สถาปัตยกรรมระบบของแชทบอทสำหรับการให้คำปรึกษาโรค
เกาต์และการแจ้งเตือนของการนัดหมายทางการแพทย์และการ
ใช้ยาแสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบของแชทบอทสำหรับการให้คำปรึกษาโรค

เกาต์และการแจ้งเตือนของการนัดหมายทางการแพทย์และการใชย้า 
 

เมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อความในแชทบอทผ่านตัวกลาง Line Messaging 
API แล้วส่งต่อไปที่ เซิร์ฟเวอร์ Heroku โปรแกรมจะทำการ
ตรวจสอบว่าผู้ใช้ถามคำถามอะไรมาที่บอท เช่น ผู้ใช้ต้องการ
บันทึกอาการ จะเข้าเงื่อนไขการบันทึกอาการ โดยคำถามจะถูก
ส่งไปที่ Dialogflow เพื่อตรวจสอบและส่งกลับไปที่ผู้ใช้ เมื่อทำ
การบันทึกอาการเสร็จสิ้น ข้อมูลการบันทึกอาการจะถูกส่งไป
จัดเก็บที่ฐานข้อมูล เมื่อผู้ใช้ต้องการเรียกดูประวัติบันทึกอาการ 
เซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งคำขอไปที่ฐานข้อมูล MongoDB Atlas และ
จัดส่งข้อมูลที่ได้รับกลับไปที่ผู้ใช้ 

ส่วนเซิร์ฟเวอร์ Heroku จะเชื่อมต่อกับ GitHub เมื่อมี
การอัป เดต Code ขึ้น ไปที่  Github ทาง Heroku สามารถ
ตรวจสอบ Code ได้แบบเรียลไทม์ โดย Heroku จะทำการดาวน์
โหลด Code ชุดใหม่มาติดตั้งที่เซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ 

ในส่วนของการแจ้งเตือน ผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าเว็บ
เพื่ อ ให้ผู้ ใช้ ระบุข้อมูลการนัดพบแพทย์  ได้แก่  วันที่  และ
รายละเอียด (ข้อความจะไปพบแพทย์) ระบบจะทำการเตือนนัด
พบแพทย์ล่วงหน้าวันนัด 1 วัน และสำหรับการแจ้งเตือนทานยา
ผู้ใช้สามารถเลือกเวลาการทานยาเป็นเช้า กลางวัน เย็น และ
ก่อนนอน ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกสำหรับแจ้งเตือนทั้งหมดจะถูกส่งไป

ที่ฐานข้อมูล MongoDB Atlas และเชื่อมต่อกับโปรแกรมแจ้ง
เตือนบนเซิร์ฟเวอร์ Heroku ดังภาพที่ 2 ผูดู้แลระบบสามารถเข้า
ไปเพิ่มการแจ้งเตือนได้ โดยการตั้งเวลาการแจ้งเตือนของแต่ละ
การแจ้งเตือน เช่น การแจ้งเตือนทานยาเช้าให้เลือกแจ้งเตือนทุก
วัน เวลา 08.00 น. ตัวอย่างการตั้งเวลาสคริปต์สำหรับแจ้งเตือน
บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 2 การตั้งเวลาในเซิร์ฟเวอร์ Heroku 

 

 
ภาพที่ 3 การตั้งเวลาการแจ้งเตือนของแต่ละการแจ้งเตือน 

 

3.5 การเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล MangoDB 
ส่วนข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูล MangoDB มีชุดข้อมูลหรือ

คอลเลกชัน  (Collection) ที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลทั้ งหมด 5 
คอลเลกชัน ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละคอลเลกชันและฟิล์ด
ข้อมูล ดังนี้ 

1. cfg_note ใช้ ในการเก็บข้อมูลการบันทึกอาการ
ประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลดังนี้ 1.1) id ตัวแปรค่า id ชนิดข้อมูล 
String เป็นค่าคีย์ที่กำหนดให้อัตโนมัติ 1.2) userId ใช้เก็บข้อมูล 
LINE ID ของผู้ใช้ 1.3) symptom ข้อมูลอาการเบื้องต้น 1.4) 
score ระดับความรุนแรงของอาการปวด 

2. cfg_notify ใช้ในการเก็บข้อมูลการแจ้งเตือนทานยา
ประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลดังนี้ 2.1) id ตัวแปรค่า id ชนิดข้อมูล 
String เป็นค่าคีย์ที่กำหนดให้อัตโนมัติ 2.2) userId ใช้เก็บข้อมูล 
LINE ID ของผู้ใช้ 2.3) drugname ใช้เก็บข้อมูล (ชื่อยา) 2.4) 
timeSet เวลาท่ีกำหนดให้แจ้งเตือน 

3. cfg_promiseDoc ใช้ในการเก็บข้อมูลการแจ้งเตือน
นัดพบแพทย์ประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลดังนี้ 3.1) id ตัวแปรค่า id 
ชนิดข้อมูล String เป็นค่าคีย์ที่กำหนดให้อัตโนมัติ 3.2) userId 
ใช้เก็บข้อมูล LINE ID ของผู้ใช้ 3.3) date วันที่ 3.4) month 
เดือน 3.5) year ปี 3.6) description รายละเอียดการไปพบ
แพทย์ 

4. cfg_user ใช้ในการเก็บข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้ 
Gout Bot ประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลดังนี้  4.1) id คือ ใช้เก็บ
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ข้อมูล LINE ID ของผู้ใช้ 4.2) gender เพศ 4.3) age อายุ 4.4) 
houseid บ้านเลขที่ 4.5) moo หมู่ที่ 4.6) tumbon ตำบล 4.7) 
city อ ำ เภ อ  4 .8 ) province จั งห วั ด  4 .9 ) postnumber 
รหัสไปรษณีย์ 

5 . cfg_saveT ใช้ ในการเก็บข้อมู ล เช็ คการท านยา
ประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลดังนี้ 5.1) id ตัวแปรค่า id ชนิดข้อมูล 
String เป็นค่าคีย์ที่กำหนดให้อัตโนมัติ 5.2) userId ใช้เก็บข้อมูล 
LINE ID ของผู้ใช้ 5.3) time รายละเอียด ทานแล้วหรือไม่ได้
ทาน 

 
4. ผลการทดลอง 

4.1 ผลการพัฒนาแชทบอท 
ผู้ใช้สามารถพิมพ์ LINE ID คือ @597dmgti เพื่อทำการเพิ่ม
เพื่อน Gout Bot ในไลน์แสดงดังภาพที่ 4 เมื่อผู้ใช้เพิ่มเพื่อน 
Gout Bot แล้ว แชทบอทจะส่งข้อความทักทายและแนะนำการ
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นเข้าใช้งานแชทบอท แสดงดังภาพที่ 5 ทำ
การลงทะเบียนเข้าใช้แชทบอท แสดงดังภาพที่ 6 

    
  ภาพที่ 4 การเพิ่มเพื่อน Gout Bot   ภาพที่ 5 แชทบอททักทายผู้ใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 6 การลงทะเบียน 

 

เมื่อทำการลงทะเบียน Gout Bot เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏ
เมนูใช้งานต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 7 ได้แก่ แบบบันทึกอาการ 
คำแนะนำโรคเกาต์ การแจ้งเตือน และการตั้งค่า 
 แบบบันทึกอาการ มีเมนูย่อยสองเมนูคือ เริ่มบันทึก
อาการและเรียกดูประวัติการบันทึกอาการ แสดงดังภาพที่ 8 
สำหรับการเริ่มบันทึกอาการผู้ใช้สามารถเลือกกดอาการตาม
รูปภาพแสดงดังภาพที่ 9 จากนั้นให้ระบุระดับความรุนแรงของ
อาการปวด แสดงดังภาพที่ 10 และกดเลือกทำการบันทึกอาการ
แสดงดังภาพที่  11 และผู้ใช้เรียกดูประวัติที่ได้ทำการบันทึก
อาการได้จากเมนูประวัติ ซึ่งแชทบอทจะรายงานการบันทึกแสดง
ดังภาพที่ 12 หากผู้ใช้เลือกเมนูคำแนะนำโรคเกาต์และสิ่งที่
ประชาชนเข้าใจผิด แสดงดังภาพที่ 13 ผู้ใช้สามารถเลือกกดปุ่ม
เมนูที่ต้องการทราบข้อมูลตามรายการดังนี้ อาการเบื้องต้น บอก
อาการของโรคเกาต์เบื้องต้น แสดงดังภาพที่ 14 อาหารการกิน 
แนะนำอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์ การดูแลตนเอง 
การดูแลตนเองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์และคำถามทั่วไป
เกี่ยวกับโรค ซึ่งผู้ใช้สามารถพิมพ์สอบถามเกี่ยวกับโรคเกาต์
เพิ่มเติมได้ ในส่วนของคำแนะนำโรคเกาต์เบื้องต้นผู้วิจัยได้นำ 
Dialogflow มาช่วยในการตั้งคำถาม (Intents) และใส่คำตอบ
เกี่ยวกับโรคเกาต์ มีหัวข้อที่ครอบคลุม ได้แก่ โรคเกาต์คืออะไร 
อาหารการกินของผู้ป่วยโรคเกาต์ วิธีการดูแลตนเบื้องต้น โรค
เกาต์หยุดยาได้ไหม โรคเกาต์ผ่าตัดได้ไหม อาการโรคเกาต์
เบื้องต้น กรดยูริก และคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโรคเกาต์ มีคำถาม
ประมาณ 40-50 คำถามเกี่ยวกับโรคเกาต์ 

   
ภาพที่ 7 เมนูหลักพร้อมใช้งาน  ภาพที่ 8 เมนูแบบบันทึกอาการ 
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ภาพที่ 9 บันทึกอาการเบ้ืองต้น 

 

 
ภาพที่ 10 ระดับความรุนแรงของอาการ 

 

 
ภาพที่ 11 ปุ่มบันทึกอาการ 

 

 
ภาพที่ 12 ประวัติการบันทึกอาการ 

 

 
ภาพที่ 13 คำแนะนำโรคเกาต์ 

 
ภาพที่ 14 อาการเบ้ืองต้น 

 

 การแจ้งเตือนการแจ้งเตือนทานยาและการเพิ่มเตือนการ
นัดหมายแพทย์มีเมนู แสดงดังภาพที่ 15 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
เมนูเพิ่มเตือนทานยา จะแสดงหน้าเว็บให้ผู้ใช้ทำการบันทึกการ
แจ้งเตือนดังภาพที่ 16 โดยผู้ใช้ต้องระบุเวลาในการแจ้งเตือน คือ 
เช้า กลางวัน เย็น หรือ ก่อนนอน ดังภาพที่ 17 เมนูเพิ่มเตือน
หมอนัดจะแสดงหน้าเว็บให้ผู้ใช้ทำการบันทึกการแจ้งเตือน ดัง
ภาพที่ 18 และเมนูเช็คการทานยาจะแสดงบันทึกการทานยา ดัง
ภาพที่ 19 เมนูการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แสดงดังภาพที่ 20  ซึ่งจะมี
ตัวเลือกทำงานอีก 2 เมนูย่อย (ภาพที่ 21) ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว
ของฉัน รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวแสดงดังภาพที่ 22 และแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัว จะแสดงหน้าฟอร์มแก้ไขข้อมูลแสดงดังภาพที่ 23 
และลบบัญชี ผู้ใช้สามารถลบบัญชีออกได้ทุกเมื่อ หากทำการลบ
บัญชีแชทบอทจะกลับไปหน้าลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ใช้ทำการ
ลงทะเบียนเข้าใช้งานใหม่แสดงดังภาพที่ 24 

  
   ภาพที่ 15 การเพิ่มแจ้งตือน   ภาพที่ 16 หน้าเพิ่มเตือนทานยา 
 

      
ภาพที่ 17 เวลาในการแจ้งเตือน  ภาพที่ 18 หน้าเว็บแจ้งเตือนหมอนัด 
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ภาพที่ 19 หน้าเว็บเช็คการทานยา 

 

 
ภาพที่ 20 การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ 

 

 
ภาพที่ 21 ข้อมูลส่วนตัวของฉัน 

 

 
ภาพที่ 22 หน้าเว็บแสดงข้อมูลส่วนตัว 

 

 
ภาพที่ 23 หน้าเว็บแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย 

 
ภาพที่ 24 ทำการลบบัญชี 

 

4.2 ผลการประเมิน 
จากการประเมินความพึงพอใจการใช้แชทบอทให้คำปรึกษาและ
แจ้งเตือนสำหรับบำบัดโรคเกาต์ด้วยแบบสอบถาม พบว่าการ
ประเมินทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
รวมทั้งสี่ด้าน คือ 4.33 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 1) 
ด้านการออกแบบ Gout Bot อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก
ที่สุดจากค่าเฉลี่ย 4.35 2) ด้านประสิทธิภาพของ Gout Bot อยู่
ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากที่สุดจากค่าเฉลี่ย 4.24 3) ด้านความ
ง่ายต่อการใช้งานของ Gout Bot อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก
ที่สุดจากค่าเฉลี่ย 4.30 4) ด้านประโยชน์และการนำไปใช้อยู่ใน
เกณฑ์ความพึงพอใจมากท่ีสุดจากค่าเฉลี่ย 4.42 แสดงดังตารางที่ 
1 
ตารางที ่1 ผลการประเมินแชทบอทให้คำปรึกษาและแจ้งเตือนสำหรับ

บำบัดโรคเกาต์ 
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5. บทสรุป 
แชทบอทบนแอปพลิเคชันไลน์สำหรับรักษาและบำบัดโรคเกาต์นี้ 
ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ที่เป็นโรคเกาต์
และผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคเกาต์ เมนูหลักในแชทบอท ได้แก่ 
การตั้งค่าการแจ้งเตือนการกินยาและการนัดพบแพทย์ การเช็ค
ประวัติการบันทึกอาการและการทานยา รวมถึงการให้คำแนะนำ
โรคเกาต์ หากผู้ใช้มีคำถามเกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นก็
สามารถพิมพ์ถามแชทบอทและแชทบอทจะตอบกลับทันทีพร้อม
กับคำแนะนำการดูแลตนเบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์  ผลการ
ประเมินแชทบอทที่ได้พัฒนานี้ สรุปได้ว่าแชทบอทนี้มีประโยชน์
ต่อผู้ป่วยโรคเกาต์ สามารถช่วยบันทึกอาการเบื้องต้นได้ ช่วยใน
การแจ้งเตือนการทานยาและการนัดพบแพทย์ และสามารถให้
คำแนะนำเกี่ยวโรคเกาต์ เบื้องต้นต่อผู้ป่วยได้  โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งสี่ด้าน คือ 
4.33 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 จากคะแนนเต็ม 5  

ทั้ งนี้ ผู้ วิ จัยมีข้อ เสนอแนะสำหรับพัฒนาต่อยอด 
แชทบอทนี้ ดังนี้ 1) ควรพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับการใช้งาน
สำหรับโรคอื่น ๆ ได้ 2) ควรพัฒนาการแจ้งเตือนในรูปแบบอื่น ๆ 
ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ เช่น การกำหนดเวลาการทานยา เป็นต้น 
และ 3) ควรเพิ่มเว็บให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคได้ 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ปฐพงศ์ โตวิวัฒน์ 
อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติส
ซั่ม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
ข้อมูลโรคเกาต์ พร้อมช่วยตรวจข้อมูลโรคเกาต์และช่วยในการ
ประเมินแชทบอทให้คำปรึกษาและแจ้งเตือนสำหรับบำบัดโรค
เกาต์ 
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ระบบวินิจฉัยโรคทั่วไปโดยแชทบอท 
General Disease Diagnosis System with Chatbot 

 
กิจติชัย ไผ่โสภา1 และ *สญัญา เครือหงษ์1 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาแชทบอทเพื่อวินิจฉัยโรค
ทั่วไปเบื้องต้น เพราะเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญของทุกคนแต่
ปัญหาคือจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยที่ยังไม่
เพียงพอ ทำให้การเข้าการรับวินิจฉัยโรคกับแพทย์โดยตรงที่
โรงพยาบาลเป็นไปอย่างล่าช้า ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้
แอปพลิเคชันสนทนากันมากยิ ่งขึ ้น เช่น ไลน์ (Line) ซึ ่งเปิด
โอกาสให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติหรือ 
แชทบอทได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำเสนอระบบสนทนาบนแอปพลิเค
ชันไลน์แบบอัตโนมัติ ตามหลัการแชทบอทเพื่อตรวจโรคทั่วไป 
เสมือนปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็
ตามงานวิจัยนี้ทำเพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งานเท่านั้น 
โดยมีวิธีการถามตอบแบบมีเงื ่อนไขเป็นแผนภูมิโรคทั่วไป ซึ่ง
อ้างอิงจากตำราแพทย์ของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุร
เก ียรติ อาชานานุภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก คือ 3.55 จาก 5 และผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ใช้ทั่วไป คือ 4.31 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
คำสำคัญ: โรคท่ัวไป, แชทบอท, แอปพลิเคชันไลน์ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to develop a chatbot 
for general disease diagnosis.  Health is an essential 
issue for everyone, but the problem is the lack of 
medical personnel in Thailand.  It causes a delay in 
getting diagnosed with the doctor directly at the 
hospital. Recently, most Thai people prefer to use chat 

applications, such as Line, which Line corporation 
permits developers to develop automated chat 
systems or chatbot system.  Therefore, we present an 
automatic conversation system online application, 
which we used the chatbot technique for checking for 
general diseases —  similarity, consult with a doctor 
anytime, anywhere.   However, this research only 
provides basic suggestions for users with a conditional 
questioning method, a general disease chart, which is 
based on the medical textbook of Associate professor 
Dr Surakiat Achananupap.  The expert satisfaction 
validation, the rating was at a high level of 3. 55 out of 
5, and the user satisfaction assessment was 4.31 at the 
highest level. 
 
Keywords: Disease Diagnosis, Chatbot, Line Application 

 
1. บทนำ 

ปัจจุบันเรื ่องสุขภาพเป็นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลทั่วไป สุขภาวะที่มีความสมบูรณ์ทั้งทาง
กายทางจิตใจและทางสังคมไม่ใช่เพียงการปราศจากโรค การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีทำให้บุคคลมี
การดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบตึงเครียด ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพร่างกายจิตใจครอบครัว  พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางป
ญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล เป็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยทุกคนเป็นเครื่องมือเสริมสร้าง

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ให้ประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่เข้มแข็งมีเป้าหมายเพื่อให้คน
ไทยสมบูรณ์ทั้งกายใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันอยู่ร่วมกันในสังคมอยู่เย็น
เป็นสุข การเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระบบการแพทย์สมัยใหม่ 
เป็นไปได้ยากในคนทั่วไปในอดีตที่เรายังไม่มีระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติคนที่ไปโรงพยาบาลแม้จะไม่เสียค่าตรวจต่าง ๆ
แต่ก็ต้องเสียค่ายาจำนวนหนึ่งซึ่งคนส่วนมากที่เป็นคนยากจนต้อง
รับภาระหนัก [1] 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความเชื่อและสุขภาพในแต่ละ
พื้นที่จะมีวัฒนธรรมและความเชื่อที่ต่างกันออกไปทำให้มีการ
ดูแลสุขภาพที ่ต่างกันออกไปตามความเชื ่อของแต่ละชุมชน
ประกอบกับชาวบ้านมีทักษะความรู้เกี่ยวกับโรคไม่มากนัก อย่าง
ที่ทราบกันดีในสมัยก่อนการแพทย์ยังไม่มีความเจริญมากเทา่ไหร่
ชาวบ้านจะมีเพียงหมอประจำหมู ่บ้านเท่านั ้นและชาวบ้าน
ส่วนมากจะมีการรักษาโรคแบบแผนโบราณ ซึ่งการรักษาแบบ
แผนโบราณนั้นไม่สามารถรักษาโรคที่ร้ายแรงให้หายขาดได้อีกทั้ง
หมอชาวบ้านนั้นอาจไม่สามารถวินิจฉัยโรคบางอย่างได้อย่าง
ถูกต้องและเที่ยงตรง 

คนไทยในขณะนี้มีการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่
ใช้ต ิดต่อสื ่อสารกันผ่านโซเชียลมีเด ียอยู ่หลายบริษัท เช่น 
Facebook หรือ Line เป็นต้น โดยเฉพาะไลน์ ถือว่าเป็นแอป
พลิเคชันที่คนไทยใช้กันอย่างแพร่หลาย มีความสามารถในการส่ง
ข้อความ ภาพ วิดีโอ เสียง โทรสื่อสาร กันได้ นอกจากนั้นไลนย์ัง
มีความสามารถอื่นๆ อีก เช่น การพัฒนาระบบการสนทนาตอบ
โต้อัตโนมัติหรือแชทบอท (Chatbot) ได้อีกด้วย ซึ่งกำลังได้รับ
ความนิยม สามารถนำไปพัฒนางานเพื่อตอบสนองการทำงานได้
หลายรูปแบบ เช่น ร้านค้า โรงเรียน บริษัทต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้
ข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลของบริษัท ตามลำดับ
เป็นต้น อีกทั้งการทำงานดังกล่าวสามารถทำงานได้ตลอด 24 
ชั่วโมง  

ดังนั้น ผู้วิจัยพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติขึ้น เพื่อการ
วินิจฉัยโรคโรคทั่วไปเบื ้องต้น ในรูปแบบการสนทนาบนแอป
พลิเคชันไลน์ในรูปแบบแชทบอ จะทำให้สามารถพิมพ์สอบถาม
เพื่อการตรวจสอบข้อมูลโรคที่มีอาการอยู่ได้ง่ายขึ้น เพียงแค่มี 
แอปพลิเคชันไลน์ แชทบอทนี ้เสมือนเป็นการปรึกษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา แต่แชทบอทนี้จะสามารถทำได้
เพียงให้ข้อมูลและแนะนำเบื้องต้นได้เท่านั้น หรือถ้าร้ายแรงมาก
ระบบก็จะแจ้งให้ไปพบแพทย์เท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้ารับการ

รักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์
สำหรับคนทั่วไปที่จะได้ใช้งาน 
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

- แชทบอท คือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยสนทนแทน
มนุษย์โต้ตอบสื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางเสียงหรือข้อความได้ แช
ทบอทจะตอบได้เฉพราะเรื่องเท่านั้นไม่สามารถตอบได้ทุกอย่าง     
จึงเป็นข้อจำกัดทั้งทางโปรแกรมและเทคโนโลยี  การทำงานของ
แชทบอทในปัจจุบันนี ้มี 2 ลักษณะคือ 1) การกำหนดด้วยกฎ 
(Based on rules) เป็นการสนทนาตามเงื่อนไขที่ถูกตั้งเอาไว้ แช
ทบอทจะตอบได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการสร้างกฎให้ 
Chatbot มากแค่ไหน ถ้าตั้งกฎไว้ครอบคลุม แชทบอทก็จะให้
คำตอบได้ตรงตามที่ผู้ถามต้องการ แต่ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขก็จะตอบ
ไม่ได้ 2) ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นการนำภาษา Natural 
Language Processing (NLP) มาใช้ทำให้แชทบอทเข้าใจภาษา
มนุษย์ได้มากขึ้น ทำให้สิ่งที่ส่ือสารกลับไปตรงกับความต้องการได้
มากขึ้น เช่น Dialogflow ยกตัวอย่างของแชทบอทในรูปที่ 1 แช
ทบอทของ KLM เป็นแชทบอทแจ้งข้อมูลไฟลท์ แจ้งเตือนเวลา
เช็คอิน ส่ง boarding pass และอัพเดทสถานะของเที่ยวบิน หาก
มีคำถามยากซับซ้อน ระบบจะส่งให้พนักงานทันที สำหรับผู้จอง
ตั๋วเครื่องบินของบริษัท KLM [2] 

- Line messaging API เป็นการสื่อสารระหว่างบริการของ
ระบบและผู้ใช้ LINE เป็นการสื่อสารแบบสองฝ่าย จะทำให้ระบบ
สามารถให้บริการได้ในห้องแชท LINE เพื ่อการให้บริการที่
เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ LINE แต่ละคน และMessaging API จะส่ง
และรับข้อมูลระหว่างเซิฟเวอร์ของระบบและแอพ LINE ผ่านทาง
เซิฟเวอร์ของ Line การส่งคำขอจะใช้ API แบบ JSON [3] 

- Dialogflow เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การทำchat bot ได้
ง่ายขึ้นมีจุดเด่นตรงที่มีการรองรับการทำ Natural Language 
understanding โดยที ่ ไม ่ต ้องเข ียนโปรแกรมเพิ ่มเต ิมมาก
กล่าวคือ Dialogflow จะแปลง input เป ็น intent โดยผ่าน 
Natural Language understanding    ที ่จะทำให ้  chat bot 
หา intent และทำ recognition ได้ปัจจุบันรองรับได้มากกว่า 
20 ภาษารวมถึงภาษาไทย Dialogflow รองรับการเชื่อมต่อกับ 
channel ได้หลากหลาย ท้ัง Line, Facebook [4] 
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- แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันไลน์ (Line application) เป็น
แอปพลิเคชันให้บริการ Messaging รวมกับ Voice Over IP ทำ
ให้ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มแชต ส่งข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ หรือ
จะพูดคุยโทรศัพท์แบบเสียงก็ได้ ใช้งานฟรี และยังสามารถใช้ได้
ทั ้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS คนชอบใช้แอปพลิเค
ชันไลน์ในการติดต่อสื่อสารเพราะว่า   แอปพลิเคชันแอปพลิเค
ชันไลน์มีความปลอดภัยสูงกว่าช่องทางการส่ือสารอ่ืน ๆ กล่าวคือ
แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันไลน์ จะเก็บข้อมูลของ แอปพลิเคชัน
ไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์มือถือ (หากไม่ได้ซิงค์ข้อมูล) [5] 

- Cloud Functions for Firebase เป็นบริการที่ทำงานทาง
ฝั ่งของ server เพื ่อตอบรับการ trigger จากบริการต่าง ๆ ใน 
Firebase โดยฟังก์ชันที ่เราเขียนขึ ้นมาทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่ 
Google Cloud ซึ่งจะดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเสถียร และ
การ scalable ไว้แล้ว การทำงานจะทำหลังจากเรา deploy โค้ด
ขึ้นไปที่ Cloud Functions for Firebase ตัว Cloud Functions 
จะทำตัวเป็นนักดักฟัง (Listener) และรอรับ trigger จากบริการ
ของ Firebase ทันที และจะทำงานตามฟังก์ชันที ่เราเขียนไว้ 
รวมทั้งยังใช้งานร่วมกับ Real-time Database ได้ [6] 

-  LINE Bot Designer เป ็น โปรแกรมสำหร ับออกแบบ 
prototype LINE Bot เพียงแค่จับส่วนต่าง ๆ มาวางรวมกัน
คล้ายกับต่อจิ๊กซอว์ จากนั้นโปรแกรมจะสร้างโค้ด JSON ให้โดย
อัตโนมัติ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ มีทั้ง macOS 
และ Windows [7] 

- Node.js เป็นโปรแกรมที ่ใช้ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
(Web Server) ด้วยภาษา JavaScript โดยมี Library ที่เป็นส่วน
เสริมจำนวนมากแยกเป็น JavaScript Module ต่าง ๆ      สำหรับ
ทำงานเฉพาะ สามารถติดตั ้งเพ ิ ่มเต ิมได้ผ่าน npm (Node 
Package Manager) ที่เป็นตัวจัดการ Package ของ JavaScript 
(https://www.npmjs.com) และสามารถติดตั้งงผ่านคำสั่งบน 
command line [8] 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู ้ว ิจ ัยพบว่ามีงานวิจัยที ่เก ี ่ยวข้องอยู ่จำนวนหนึ่ง 
ตัวอย่างของ ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี คุณพณิดา โยมะบุตร 
ดร.ยงยศ แก้วพิทักษ์คุณ และคุณกัญธิณี กัจฉปคีรินทร์ (2561) 
ได้พัฒนาแชทบอทด้านสุขภาพจิตที ่จะช่วยประเมินอาการ
ซึมเศร้าของผู้ใช้งาน ชื่อว่า “จับใจบอท” จะช่วยในการตัดสินใจ
ให้ผู้รับการประเมินไปพบแพทย์ได้เร็วขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบ

วิทยาการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควบคู ่ก ับหลักการ
ทางด้านจิตวิทยาเพื ่อช่วยผู ้คนให้มีชีวิตที ่ดีขึ ้น จับใจบอทถูก
เผยแพร่ทาง Social Media เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการประเมิน
ได้ใช้งานระบบและเก็บข้อมูล ซึ่งระบบจะถูกโปรแกรมให้ถาม
คำถามแบบอัติโนมัติ โดยคำถามถูกพัฒนาขึ้นจากแบบประเมิน
สุขภาพจิตคนไทย หรือ TMHQ ให้อยู่ในรูปแบบของการสนทนา 
ผู้รับการประเมินสามารถตอบคำถามตามความรู้สึกได้ จากนั้น
ระบบจะทำการประเมินภาวะซึมเศร้าให้แก่ผู้รับการประเมินช่วย
ให้ผู้รับการประเมินได้รู้ภาวะของตนเองว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็น
โรคซึมเศร้ามากน้อยเพียงใด และจะมีการแนะนำวิธีดูแลตนเอง
ให้แก่ผู้ป่วยด้วย ซึ่งข้อมูลในแบบประเมินทุกอย่างจะถูกเก็บไว้
เปน็ความลับ [9] 

งานวิจัยอีกชิ ้นหนึ่งของ Kyo-Joong Oh, Dongkun 
Lee, Byungsoo Ko, Ho-Jin Choi (2017)  เป ็นแชทบอทให้
คำปรึกษาทางจิตเวชบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งนำพาไปสู่การ
เปลี ่ยนแปลงนิสัยด้วยการเข้าหาโดยผ่านทางโปรแกรม แอป
พลิเคชันไม่ได้พิจารณาสถานะทางจิตเวชของผู้ใช้ผ่านการสนทนา
การตรวจสอบผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง และการพิจารณาการก้าวก่าย
ตามหลักศีลธรรม เรายืนยันว่าการรับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงและ
การรับรู ้อารมณ์อย่างต่อเนื ่องนั ้นให้ความพึงพอใจกับผู ้ใช้ที่
ต ้องการการดูแลสุขภาพจิต นอกจากนี ้การตอบสนองทาง
จิตวิทยาคลินิกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับผลตอบรับตามหลักจริยธรรม
ด้วย เราขอแนะนำบริการการสนทนาสำหรับการให้คำปรึกษา
ทางจิตเวชที ่ปรับวิธีการในการทำความเข้าใจเนื ้อหาการให้
คำปรึกษาบนพื้นฐานของความเข้าใจภาษาธรรมชาติระดับสูง 
(NLU) และการรับรู้อารมณ์ตามวิธีการที่หลากหลายวิธี ซึ่งวิธีการ
ที่ช่วยให้การสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างต่อเนื่องได้ 
นอกจากนี้ รูปแบบการตอบสนองการให้คำปรึกษาตามกรณีการ
ผสมผสานรูปแบบการใช้วิจารณญาณก็ให้ผลตอบรับที่เหมาะสม
กับการให้คำปรึกษาทางคลินิก [10] 

สุดท้ายคืองานวิจัยของ ชุมพล โมฆรัตน์, วรางคณา อุ่น
ชัย, และ สุกัญญา มารแพ้ (2559) ได้นำเสนอแอปพลิเคชัน 
แชทบอท เพื่อการวินิจฉัยโรคเบาหวานด้วยออนโทโลยี เปนเทค
โนโลยีทางดานการพัฒนาภาษาเชิงความหมายสมัยใหมโดยเป
นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถตีความหมายและทําตาม
คําสั่งได้เพื่ออธิบายสิ่งที่เราสนใจใหไดใจความและถูกตองมาก
ที ่สุดผู ้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลหรือคำถามที ่เกี ่ยวข้องกับ
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โรคเบาหวานหลังจากแชทบอทประมวลผลและวินิจฉัยแล้วจึง
แสดงผลวินิจฉัยและการควบคุมดูแลรักษาเบื้องต้น โดยการถาม
แต่ละครั ้งแชทบอทจะประมวลผลและวิจัยข้อมูลออกมาเป็น
ระยะโดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะตรวจพบโรค การป้องกัน และ
การควบคุมดูแลรักษาเบื้องต้น [11] 

ดังนั้น ผู้วิจัยพบว่าการพัฒนาแชทบอทเพื่อสอบถาม
ข้อมูลโรคทั่วไปยังมีอยู่น้อยมาก ผู้วิจัยจึงคิดที่จะพัฒนาแชท  
บอทบนไลน์ขึ ้นมา เพื ่อให้ผู ้ใช้งานได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น
เก ี ่ยวก ับโรคทั ่วไปได้  โดยนำข ้อม ูลตำราแพทย ์ของ รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ เป็นแกนใน
การกำหนดการสอบถามอาการของผู้ใช้ 
 

3. วิธีดำเนินงานวิจัย 
3.1 วิธีการดำเนินการศึกษา 

1) ศึกษารวบรวมข้อมูล ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดย
ศึกษาหลักการทำงานของแชทบอท รวมทั้งศึกษาข้อมูลและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแชทบอท 

2) ศึกษาโปรแกรมที่ใช้งาน ศึกษาการทำงานของเครื่องมือที่
ใช้ในการพัฒนาแชทบอท ศึกษาการใช้งานของ Dialogflow 

3) ออกแบบรูปแบบการตอบของปุ่ม และดีไซน์ต่าง ๆ ของ
แชทบอท ออกแบบการโต้ตอบระหว่างบอทและ ผู้ใช้งานตาม
คำแนะนำจากผู้ใหญ่ หากให้ผู้ใช้โต้ตอบกับบอทโดยการพิมพ์
โต้ตอบอย่างเดี่ยวอาจผิดพลาดได้ เนื่องจากพิมพ์ผิดหรือพิมพ์
ข้อความตกหล่น ดังนั้นจึงได้ออกแบบการโต้ตอบเป็นแบบปุ่ม 
เพื่อให้ใช้งานง่ายและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด  

4) พัฒนาแชทบอท สร้างเงื่อนไขในการถามและตอบของโรค
ต่าง ๆ ให้กับแชทบอท โดยอ้างอิงข้อมูลโรคและเงื่อนไขของโรค
ตามตำราแพทย์ 34 แผนภูมิ  

5) ทดสอบการทำงานของเงื่อนไขการถามตอบ ระหว่างการ
ดำเนินงานต้องตรวจสอบ และเช็คความถูกต้องของข้อมูลโรคให้
เป็นไปตามตำราแพทย์ทุกประการ หากเกิดข้อผิดพลาดให้ลงมือ
แก้ไข้ทันที 

6) ประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพการทำงาน จัดทำ
แบบสอบถามในการทำการประเม ินความพ ึงพอใจและ
ประสิทธิภาพจากผู ้เช ี ่ยวชาญ และผู ้ใช้งานระบบ โดยให้ผู้
ประเมินทดลองใช้งาน ประกอบกับอธิบายขยายความการทำงาน
ของระบบ หลังจากผู้ประเมินใช้งานแล้วให้กรอกแบบประเมิน  

7) สรุปผลการดำเนินงาน นำข้อมูลที ่ได้จากการประเมิน
ความพึงพอใจและประสิทธิภาพของการทำงานมาสรุป และ
รายงานผล 

8) จัดทำเอกสารรายงาน รวบรวมข้อมูลจากการสรุปผลการ
ดำเนินการท่ีได้ และนำมาจัดทำเอกสารสำหรับงานวิจัย 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนางานวิจัย 

1) ขอบเขตด้วยเทคโนโลยี Software 
- Dialogflow เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การทำchat bot ได้

ง่ายขึ้นมีจุดเด่นตรงที่มีการรองรับการทำ Natural Language 
understanding โดยที ่ ไม ่ต ้องเข ียนโปรแกรมเพิ ่มเต ิมมาก
กล่าวคือ Dialogflow จะแปลง input เป ็น intent โดยผ่าน 
Natural Language understanding ที ่จะทำให้ chat bot หา 
intent และทำ recognition ได้ปัจจุบันรองรับได้มากกว่า 20 
ภาษารวมถึงภาษาไทย Dialogflow รองรับการเชื ่อมต่อกับ 
channel ได้หลากหลาย ท้ัง Line ,Facebook [12] 

- Node.js เป็นโปรแกรมที ่ใช้ในการสร้างเว็บเซิร ์ฟเวอร์ 
(Web Server) ด้วยภาษา JavaScript โดยมี Library ที่เป็นส่วน
เสริมจำนวนมากแยกเป็น JavaScript Module ต่าง ๆ สำหรับ
ทำงานเฉพาะ สามารถติดตั ้งเพ ิ ่มเต ิมได้ผ่าน npm (Node 
Package Manager) ที่เป็นตัวจัดการ Package ของ JavaScript 
(https://www.npmjs.com) และสามารถติดตั้งงผ่านคำสั่งบน
command line 

- Cloud Functions for Firebase เป็นบริการที่ทำงานทาง
ฝั่งของ server เพื่อตอบรับการ trigger จากบริการ     ต่าง ๆ ใน 
Firebase โดยฟังก์ชันที ่เราเขียนขึ ้นมาทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่ 
Google Cloud ซึ่งจะดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเสถียร และ
การ scalable ไว้แล้ว การทำงานจะทำหลังจากเรา deploy โค้ด
ขึ้นไปที่ Cloud Functions for Firebase ตัว Cloud Functions 
จะทำตัวเป็นนักดักฟัง (Listener) และรอรับ trigger จากบริการ
ของ Firebase ทันที และจะทำงานตามฟังก์ชันที ่เราเขียนไว้ 
รวมทั้งยังใช้งานร่วมกับ Real-time Database ได้ 

- Line messaging API การส่ือสารระหว่างบริการของระบบ
และผู ้ใช้ LINE เป็นการสื ่อสารแบบสองฝ่าย จะทำให้ระบบ
สามารถให้บริการได้ในห้องแชท LINE เพื ่อการให้บริการที่
เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ LINE แต่ละคน และMessaging API จะส่ง
และรับข้อมูลระหว่างเซิฟเวอร์ของระบบและแอพ LINE ผ่านทาง
เซิฟเวอร์ของ Line การส่งคำขอจะใช้ API แบบ JSON 
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2) ขอบเขตด้วยเทคโนโลยี Hardware 
ใช ้ CPU หน่วยประมวลผล Intel Core i5 9400f @2.90 

GHz 6c/6t, RAM 16 GB, GPU การ ์ ด จอแสดงผล  NVIDIA 
GeForce GTX 1060 OC 3 GB,HDD PCI-e3. 0 M. 2 500 GB 
และใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 64-bit 
3.3 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 

การทำงานของระบบจะเป็นไปตามผังการทำงานของระบบ 
ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ผังการทำงานของระบบ 
 

จากภาพที่ 1 ระบบจะทำงานเมื่อผู้ใช้งานป้อนคำถาม
ข้อมูลอาการไปยังแชทบอท จากนั้น Line Messaging API  จะ
รับค่าข้อมูลอาการจาก Line Application ส่งไปยัง Dialogflow 
ที ่ โปรแกรมกำหนดเง ื ่อนไขของโรคท ั ่ว ไปไว ้  ซ ึ ่ งภายใน 
Dialogflow จะทำงานได้ Dialogflow จะต้องร้องขอการเข้าถึง 
server หร ือ  Webhook โดยการใช ้  node. js ในการสร ้ าง
เซิร์ฟเวอร์ให้กับแชทบอท ในขั้นตอนนี้จะทำเพียงครั้งเดียว และ
ยังคงใช้งานได้ตลอด หลังจากที่ Dialogflow รับข้อมูลอาการ
มากประมวลผลแล้วจึงส่งข้อมูลการวินิจฉัยกลับไปหาผู้ใช้งาน
ตามขั้นตอนโดยผ่าน Line Messaging API และจะแดสงผลให้
ผู้ใช้งานเห็นผ่าน Line Application 
3.4 ขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชัน 

ขั้นตอนการทำงานของระบบวินิจฉัยโรคท่ัวไปด้วยแช
ทบอทมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานดำเนินการ Add friend แชทบอทตรวจโรค
ผ่านทาง QR code หรือ @ID    ของแอปพลิเคชันไลน์
แชทบอทตรวจโรค 

 
 
 
 

ภาพที ่2 QR Code สำหรับเพิ่มเป็นเพื่อนใน Line 
 

2) ผู ้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้ทันทีหลังจาก Add 
friend แชทบอทตรวจโรคแล้วโดย จะมีการส่งข้อความ
ทักทายผู ้ใช้งาน และอธิบายการใช้งานภายในระบบ 
แสดงดังภาพที่ 3 

 
 

 
 
 
  
 

 
ภาพที ่3 UI ภายในแชทบอท 

 
3) ผู้ใช้งานสามารถ สอบถามสุขภาพ หรือ ดัชนีมวลกายได้

โดยการกดปุ่ม เมนู  
- ดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นฟงัก์ชันเสริมการคำนวณ

น้ำหนักมวลกาย 
- สอบถามสุขภาพ เป็นฟังก์ชันหลักของระบบในการ
สอบถามโรคท่ัวไป แสดงดังภาพที่ 4 

 
 
 

ภาพที่ 4 ปุ่มเมนูสำหรับการเลือกใช้งานภายในแชทบอท 
 
3.5 วิธีการทดสอบและวิเคราะห์ผล 

ผู้วิจัยได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจระบบ เพื่อ
ทดสอบการทำงานข้อระบบ โดยให้บุคคลท่ัวไปได้ทำการประเมิน
ทั้งหมด 30 คน และผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 คน เมื่อทำการประเมิน
แล้ว จะวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหา

@083kmhco 
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ประสิทธิภาพและความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบวินิจฉัยโรคทั่วไป
ด้วยแชทบอท 

 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

4.1 ผลการพัฒนาแชทบอท 
ในการพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคทั่วไปโดยแชทบอท โดย

ผู้วิจัยได้อ้างอิงจากตำราแพทย์ของนายแพทย์สุรเกียรติ อาชานา
นุภาพ ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไป 34 แผนภูมิ ซึ่ง
แสดงในตารางที ่ 1 เมื ่อผู้ใช้พิมพ์อาการเบื ้องต้นเข้าไปในแช
ทบอท จากนั ้นระบบจะทำการหาอาการที ่อยู ่ในระบบว่าจะ
เข้าชื่อโรคที่ระบบระบุไว้หรือไม่ ระบบก็จะส่งคำถามเพื่อให้ผู้ใช้
ตอบไปเรื่อยๆ จนได้คำตอบและแนะนำเบื้องต้นกลับไปให้ผู้ใช้
ต่อไป  

 
ตารางที่ 1 แสดงแผนภูมิโรค 

แผนภูมิ
ที่ 

ชื่อโรค 
แผนภูมิ

ที่ 
ชื่อโรค 

1 ไข้ 18 ชัก 

2 ไข้ร่วมกับมีน้ำมกูหรือไอ 19 
อัมพาต/แขนขาออ่นแรง/

หนังตาตก 

3 
ไข้ร่วมกับหอบหรือเจ็บ

หน้าอก 
20 ชา 

4 ไข้ร่วมกับมีผื่นหรือตุ่มขึ้น 21 ปวดศีรษะ 

5 อ่อนเพลีย 22 
เวียนศีรษะ/หน้ามืด/

วิงเวียน 

6 น้ำหนักลด 23 ปวดตา/เจ็บตา 

7 น้ำหนักมากหรืออ้วน 24 ตามัว/ตาฝ้าฟาง 

8 ซีด 25 
เคืองตา/คันตา/ตาแดง/

ตาแฉะ 

9 ซีดและมีไข้ 26 ปวดห ู

10 จุดแดงจ้ำเขียว 27 หูอื้อ/มีเสียงในห ู

11 ดีซ่าน (ตาเหลือง) 28 หูตึง/หูหนวก 

12 ดีซ่านในทารกแรกเกิด 29 
หูมีหนองไหลหรือมี

เลือดออก 

13 บวมทั่วไป 30 คัดจมูก/น้ำมูกไหล 

14 บวมเฉพาะที่/มีก้อน 31 เลือดกำเดาไหล 

15 เป็นลม 32 โรคฟัน 

16 หมดสติ 33 คางบวม/คอบวม 

17 ช็อก 34 กลืนลำบาก 

 

ภาพที่ 5 คือการแสดงเมื่อผู้ใช้กดปุ่มสอบถามสุขภาพ 
และระบุของอาการ เมื่อเข้าเงื่อนไขของแต่ละโรคตามแผนภูมิ
โรค ก็จะมีคำถามให้ตอบไปเร่ือยๆ จนได้คำตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 การสอบถามอาการ 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์และอภิปรายผล 

การประเมินผลความพึงพอใจผู ้ว ิจ ัยได ้ออกแบบ
แบบสอบถาม วัดระดับความพึงพอใจในแต่ละหมวด 5 ระดับ (5 
มากท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 พอใจ 1 น้อย) 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ 
ในด้านด้านการออกแบบแชทบอท มีระดับความพึงพอใจ

มาก โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยที่ 3.55 ในด้านประสิทธิภาพของ แช
ทบอท มีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู ่ที่ 
3.50 และในด้านประโยชน์และการนำไปใช้     มีระดับความพึง
พอใจมาก โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60 

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งาน 
ในด้านด้านการออกแบบแชทบอท มีระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 ในด้านประสิทธิภาพ
ของแชทบอท มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคะแนน
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 และในด้านประโยชน์และการนำไปใช้ มีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 

 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากท ี ่ผ ู ้ ว ิ จ ัย ได ้ทำการศ ึกษาและพ ัฒนาระบบ
วินิจฉัยโรคทั่วไปด้วยแชทบอท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแช
ทบอท และพัฒนาการตัวหนังสือในตำรามาสู่การถามตอบเชิง
ดิจิตอล สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่าระบบวินิจฉัยโรคทั่วไปโดยแชทบอท
นี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยกำหนด ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
การทำงานของแชทบอท และได้พัฒนาระบบวินิจฉัยโรคทั่วไป
โดย      แชทบอท รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของระบบที่
ได้พัฒนา โดยมีผลการประเมินต่าง ๆ ดังนี้ จากการให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทดสอบระบบวินิจฉัยโรคทั่วไปโดยแชทบอท ผลเฉลี่ยคือ 3.55 
โดยแบ่งเป็นสามด้านดังนี้  ในด้านการออกแบบ แชทบอท มี
ระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนค่าเฉลี ่ยที ่ 3.55 ด้าน
ประสิทธิภาพของแชทบอท มีระดับความพึงพอใจมาก โดยมี
คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 และในด้านประโยชน์และการนำไปใช้     
มีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60  

ในส่วนการประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน ผลเฉลี่ย
คือ 4.31 ซึ่งมีผลทั้งสามด้านดังนี้ ในด้านด้านการออกแบบแช
ทบอท มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.51 ในด้านประสิทธิภาพของแชทบอท มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 และในด้านประโยชน์
และการนำไปใช้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคะแนน
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31   
5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาระบบวินิจฉัยโรคทั่วไปโดยแชทบอท มี
ข้อเสนอแนะคือ 

1) คำที ่ใช้ตรวจบางคำเป็นศัพท์เฉพาะทาง ผู ้ที ่ไม่ได้เรียน
แพทย์อาจไม่เข้าใจ 

2) การตรวจบางอย่างตามตำราต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมใน
การตรวจวัด หากบุคคลท่ัวไปทำการทดสอบ อาจไม่เข้าใจ 

3) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นแพทย์ แพทย์ต้องการแอปพลิเคชัน
สำหรับการตรวจเพื่อความสะดวกในการทำงาน 
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ระบบการบริหารงานบริษัท วันดีพัฒนา จำกัด 
Wandee Pattana Co., Ltd. Management System 
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บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บริหารงานบริษัทวันดีพัฒนาจำกัด ในลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน
และประเมินผลความสามารถของระบบจากความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ ในการพัฒนาระบบใช้โปรแกรม Code Lobster มาใช้ใน
การพัฒนาระบบ ใช้ภาษา PHP, CSS, HTML ใช้ในการเขียน 
Web Application และใช้ JavaScript ตกแต่งให้เว็บสวยงาม
และน่าใช้ ความสามารถของระบบ ได้แก่ จัดการข้อมูลพนักงาน 
จัดการข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกของพนักงาน จัดการข้อมูลการ
เบิกจ่ายเชื้อเพลิง จัดการข้อมูลการเบิกซ่อมบำรุงอะไหล่ และ
ออกรายงาน ทั้งแบบรายงานรวม และแบบรายงานประจำวัน ใน
การเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบใช้แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยกลุ่มสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง จำนวน 10 คน ประกอบด้วย เจ้าของกิจการและ
พนักงาน ผลการประเมินพบว่าระดับความพึงพอใจหัวข้อการ
ประเมินทุกด้านอยู ่ในระดับดีมาก ซึ ่งผลสรุปการประเมินใน
ภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.47 ดังนั้นสรุปได้ว่าคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ ้นมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 
คำสำคัญ: การพัฒนา ระบบการบริหารงาน 
 

ABSTRACT 
The purpose of this senior project are to analyze and 
design system for Wandee Pattana Co., Ltd. 
Management System through web applications and 
evaluate the system performance from users’ 
satisfaction. This system was developed by using Code 

Lobster , PHP, CSS, HTML for coding web application, 
and used JavaScript for  decorated beautifully and 
worthly usage.  
The abilities of this system are management employee 
data, management the employee’s working time, 
management fuel disbursement information and print 
reports both total report and daily report. The 10 users 
who are owner and employees were selected through 
the purposive random sampling method. The 
structured questionnaire is used to collect needed data 
for evaluating system performance and descriptive 
statistics use to analyze the collected data. 
 The results of system performance evaluation 
reveals that the user’s satisfaction   for every issues are 
excellent.  The user’s satisfaction for overall   is 
excellent too with mean is 4.32 and standard deviation 
is 0.47.    So we can summarize that this system 
developed has excellent quality. 
 
Keyword:  Development, Management System 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่าง
กว้างขวาง และระบบการทำงานส่วนใหญ่เชื่อมต่อด้วยระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของบริษัทจัดเป็นสารสนเทศที่มี
ความสำค ัญต ่อการปฏิบ ัต ิงาน การควบคุมต ิดตาม และ
ประเมินผล ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท อัน
เป็นกลไกหนึ่งของการบริหารจัดการข้อมูลของบริษัท วันดีพัฒนา 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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เป็นบริษัทให้เช่ารถเครน ปัจจุบันในการทำงานยังใช้การบันทึก
ข ้อม ูลต ่าง ๆ ลงในกระดาษก่อนที ่จะทำการบ ันทึกลงใน
คอมพิวเตอร์ เช่น การลงเวลาทำงาน การเบิกจ่ายเชื้อเพลิง การ
โหลดใบลา  และการซ่อมบำรุงอะไหล่  เป็นต้น และปัญหาที่พบ
ได้แก่ การลงเวลาแทนกันของพนักงาน การเบิกจ่ายเชื้อเพลิงใน
บางครั้งไม่มีการบันทึกลงในกระดาษ และอื่น ๆ ปัญหาที่พบเกิด
จากการท่ียังไม่มีระบบเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่งผู้จัดทำ
จึงมีแนวคิดที่จะทำระบบบริหารจัดการบริษัทขึ้นมา เพื่อให้การ
ทำงานต่าง ๆ มีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช ้
ในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันลงเวลาของพนักงาน ต้อง
อาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาและภาษาที่ใช้
เขียนเว็บแอปพลิเคชันระบบลงเวลาของพนักงานตลอดจน 
หลักการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน โปรแกรมและภาษาที่ใช้ใน
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 วงจรในการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle: SDLC)  

กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
แก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการผู ้ใช้ได้ โดย
ภายในวงจรนั้นจะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นกลุ ่มงาน    
หลัก ๆ ดังนี ้ ด้านการวางแผน ด้านการวิเคราะห์ ด้านการ
ออกแบบด้านการสร้างและพัฒนาเป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นลำดับขั้นตอนในการพัฒนาระบบประกอบด้วย 7 
ระยะ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis) 
ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบ (Design) 
ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาระบบ (Construction) 
ขั้นตอนที่ 6 การปรับเปลี่ยน (Construction) 
ขั้นตอนที่ 7 บำรุงรักษา (Maintenance) 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทัศนีย์ ลิมปวรรณธะ (2552). ทำการศึกษาเรื่อง  การ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อบริหารจัดการการขาย กรณีศึกษา 
บริษัทบางแวกเคหะภัณฑ์ จำกัด ปัญหาพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์
การพ ัฒนาเว ็บแอพพลิเคชั ่น เพ ื ่อบริหารจ ัดการการขาย

กรณีศึกษา บริษัทบางแวกเคหะภัณฑ ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานการบริหารจัดการการขาย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจในการเก็บข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และออกรายงานยอดขายสินค้า ระบบนี้พัฒนาขึ้นมาใน
รูปแบบเว็บแอพพลิเคชั ่นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual 
Studio 2005 และ Microsoft SQL Sever2000 ในการทดสอบ
ระบบได้นำโปรแกรมติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ โดยผู้เชี ่ยวชาญและ
ผู้ใช้งานทดลองใช้งาน เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพ
ของระบบ จึงสรุปได้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ
จากกลุ่มผู้เชี ่ยวชาญอยู่ในระดับดี และผลการสรุปผลของการ
ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปพบว่าอยู่ในระดบัดี 
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อบริหาร
จัดการการขายกรณีศึกษา บริษัทบางแวกเคหะภัณฑ์ จำกัด ที่
พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้ได้จริงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
มาก 

ภควรรณ วรรณวัติ (2555). ทำการศึกษาเรื่อง ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พ ัฒนานาระบบสารสนเทศเพ ื ่อการบร ิหารงบประมาณ
โครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย
การศึกษานี ้ได ้ดำเนินการพัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ 
System Development Life Cycle (SDLC) โดยใช้โปรแกรม
ภาษา PHP ร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาระบบ และระบบดังกล่าวได้ประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจด้วยแบบประเมิน โดยใช้แบบประเมินเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการศึกษาพบว่าการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา พบว่าระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมากที่สุด และผู้เชี ่ยวชาญด้านการ
พัฒนาระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมากที่สุด มี
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ อยู่ในระดับมาก มีความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก และผู้ประสานงาน 
จำนวน 5 คน มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับ
มากที่สุด ดังนั ้นสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหาร
งบประมาณโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

ปริญญา เพียรอุตส่าห์ (2558). ได้ทำการศึกษาเรื่อง
ระบบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิจัย

1517



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 
และส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการวิจัย
เร ื ่องระบบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบ ัต ิงานของบุคลากร
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มี
ว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อพ ัฒนาระบบการตรวจสอบการลงเวลา
ปฏิบัติงานของบุคคลากรสำนักวิจัยฯ ช่วยยืนยันความสมบูรณ์ใน
การลงเวลาปฏิบัติงานด้วยวิธีการแสกนลายนิ้วมือและช่วยในการ
วางแผนการจัดการด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยผู้วิจัยได้จัดสร้างระบบรายงานผลการลงเวลาปฏิบัติงานด้วย
วิธีการสแกนลายนิ้วมือจากฐานข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงานใน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือของบุคลากรสำนักวิจัยฯ ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่ม
ผู้ใช้งานออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ บุคลากร ฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร และ
ผู้ดูแลระบบโดยแต่ละกลุ่มจะได้รับสิทธิในการใช้งานแตกต่างกัน
ออกไป 

การพัฒนาระบบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากรในครั้งนี้สามารถสร้างความมั่นใจในผลการปฏิบัติงาน 
และช่วยลดขั้นตอนในการเรียกดูรายงานของฝ่ายบุคคลได้ใน
ระดับที่น่าพอใจ ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูรายงานผ่านเว็บบราว์
เซอร์ (Web browser) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Device) เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart 
Phone) อุปกรณ์แท็บเล็ต (Teblet) เป็นต้น เครื่องมือหลักใน
การพัฒนาระบบคือ โปรแกรมจัดการเนื้อหาสำเร็จรูป (CMS) 
จูมล่า (Joomla) สำหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ และใช้โปรแกรม 
มายเอสคิวแอล (MySQL) เปน็ฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลของ
บุคลากรในการลงเวลาปฏิบัติงานด้วยวิธีการสแกนลายนิ้วมือ
ทั้งหมด 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระบบการบริหารงานบริษัท วันดีพัฒนา จำกัด จะดำเนินงานด้วย
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.1 ขั้นตอนในการศึกษา 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 ผลการศึกษา 
3.1 ขั้นตอนในการศึกษา  
การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาระบบได้ออกแบบและพัฒนา
ระบบแบบ SDLC 

 
ภาพที่ 1  การพัฒนาระบบโดยใช้กระบวนการ SDLC 

 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินงาน 

 3.2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในพัฒนาระบบ 
  3.2.1.1 เครื่องมือในการพัฒนา 

- CodeLobster IDE 1.4.0  
  - Xampp เวอร์ชัน 5.6.15 
  - MySQL เวอร์ชัน 5.0 
 
  3.2.1.2 ภาษาคอมพิวเตอร์ 

- PHP Version 7 
  - CSS version 4 
  - HTML version5.0 
  - JavaScript 

 3.2.2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบ 
กำหนดลักษณะของการสอบถามเป ็นมาตรส ่วน

ประมาณค่า 5 ระดับและใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการวัดประสิทธิภาพ
ของระบบโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
5 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
4 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี  
3 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับพอใช้  
2 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาต้องปรับปรุงแก้ไข 
1 หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาไม่สามารถนำไปพัฒนาได้ 
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กำหนดเกณฑ์การให ้คะแนน โดยใช ้มาตราส ่วน
ประมาณค่าจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 นำมาหาค่าเฉลี่ย และ
กำหนดเกณฑ์สำหรับแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ีย โดยผู้วิจัย
ต้องการค่าเฉลี่ย 5 ชั้น จึงคำนวณความกว้างของอันตรภาคชั้น 
ดังนี้ 

ความกว้างของอนัตรภาคช้ัน  =  
คะแนนสูงสดุ−คะแนนตำ่สุด

จำนวนช้ัน
  

                                  = 
5−1

5
 

                                  = 0.8     
เมื่อหาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแต่ละข้อ นำค่าเฉล่ียที่ได้มา
แปลความหมาย และนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้  
4.21 - 5.00 = เว็บไซต์ที่พฒันามีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
3.41 - 4.20 = เว็บไซต์ที่พฒันามีประสิทธิภาพในระดับดี  
2.61 - 3.40 = เว็บไซต์ที่พฒันามีประสิทธิภาพในระดับพอใช้ 
1.81 - 2.60 = เว็บไซต์ที่พฒันาต้องปรับปรุงแก้ไข 
1.00 - 1.80 = เว็บไซต์ที่พฒันาไม่สามารถนำไปใช้งานได้ 
3.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล  

 3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ใบลงเวลาเข้า-ออกพนักงาน 
 - ใบเบิกเชื้อเพลิง 
 - ข้อมูลพนักงาน 

 3.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการประเมินความพึงพอใจของระบบบริหารงาน บริษัท วันดี
พัฒนา จำกัดประชากร คือ พนักงาน และ เจ้าของกิจการ สุ่ม
ตัวอย่างที่จะทำการประเมินความพึงพอใจโดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจงจำนวน 10 คน 

 3.3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพัฒนาระบบบริหารงาน บริษัท วันดีพัฒนา จำกัดได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประเมินผลระบบท่ีพัฒนา 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อเก็บแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจะทำการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องแล้วนำข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ทางสถิติด ้วยเครื ่องคอมพิวเตอร์ การดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้สถิติพื้นฐานเช่นคะแนนเฉลี่ยคะแนน
เฉล่ียร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามสูตร  ดังนี้ 

3.4.1 คะแนนเฉลี่ย ( x ) คำนวณจากสูตร     
เมื่อ x  แทน  คะแนนเฉลี่ยของตัวอย่าง 

x  แทน ผลรวมของคะแนนทั ้งหมดจาก
ตัวอย่าง 

n แทน จำนวนข้อมูลตัวอย่าง 
3.4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คำนวณจาก 
 

𝑆. 𝐷 =
√𝑛 − ∑ 2 − (∑𝑥)2𝑥

𝑛(𝑛 − 1)
 

เมื่อ  S.D แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง 
2x  แทน ผลรวมกำลังสองของคะแนน 

2( )x  แทน ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง 
n แทน จำนวนข้อมูลตัวอย่าง 

3.5 ผลการพัฒนาระบบ 
3.5.1 การวิเคราะห์ระบบเดิม 

3.5.1.1 ผังงานระบบเดิม 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  Flow Chart การทำงานของระบบเดิม 
 

การทำงานในระบบงานในระบบงานเดิม เมื่อพนักงาน
มาถึงที่ทำงานพนักงานจะทำการลงเวลาในกระดาษบันทึกเวลา
การทำงานที่เจ้าหน้าที่HR เตรียมไว้ให้ หลังจากท่ีพนักงานทำการ
ลงเวลาเรียบร้อยเจ้าหน้าที่HR จะทำการลงชื่อเพื่อเป็นการยืนยัน
ความถูกต้องของเอกสารนั้น ดังนั้นเราจึงพัฒนาการทำงานของ

เริ่มต้น 

ยืนยันการลงเวลาเข้า/ออก 

ลงเวลาเข้า/ออก 
 

จบการทำงาน 
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บริษัทให้เป็นระบบมากขึ้น เช่น การบันทึกการลงเวลา การเบิก
อะไหล่ การเบิกเช้ือเพลิง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน 
3.5.2 การออกแบบระบบใหม่ 

 3.5.2.1 Use Case Diagram + Use Case 
Description 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3  Use Case Diagram 
 

จากภาพที่ 3 แสดง Use case ความสามารถของผู้ใชต้่อ
ระบบบริหารงาน บริษัท วันดีพัฒนา จำกัด 
พนักงาน สามารถลงเวลาเข้า/ออกงานได้เพียงอย่างเด ียว 
เจ้าของกิจการ สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ในบริษัท และออก
รายงาน เจ้าหน้าที่HR สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทได้ 
เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง และข้อมูลการ
ซ่อมบำรุง เป็นต้น และสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ และออก
รายงานได้ 
 

4. ผลการดําเนนิงาน 
จากการออกแบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ระบบการ
บริหารงานบริษัท วันดีพัฒนา จำกัด ผู้พัฒนาระบบได้แบ่งผลของ
การดำเนินงานจากการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
4.2 ผลการประเมินระบบ 
 
 

4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
จากการพ ัฒนาเว ็บแอปพล ิ เคช ัน ระบบการ

บริหารงานบริษัท วันดีพัฒนา จำกัด ได้แบ่งกลุ่มของผู้ใช้งาน
ออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่พนักงานและผู้ดูแลระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบ
ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ผู ้ดูแลระบบที่สามารถ
จัดการแก้ไขข้อมูลได้ (เจ้าหน้าท่ี HR) และผู้ดูแลระบบที่สามารถ
จัดการแก้ไขข้อมูลได้ (เจ้าของกิจการ) ซึ ่งผลการดำเนินงาน
สามารถแสดงได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอกรอกข้อมูลพนักงานใหม่ 

 

 
ภาพที่ 5  หน้าจอการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง 

 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอการเบิกซ่อมอะไหล่ 

 

จัดการข้อมูลการซ่อม
บำรุง 

ลงเวลา เข้า/ออก 

จัดการข้อมูล
พนักงาน 

จัดการข้อมูลการ
เบิกจ่ายเช้ือเพลิง 

เรียกดูข้อมูลและออก
รายงาน 

พนักงาน 

เจ้าของกิจการ 

เจ้าหน้าท่ีHR 
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ภาพที่ 7 รายงานข้อมูลพนักงานใหม่ 

 

 
ภาพที่ 8 รายงานข้อมูลการเบิกเชื้อเพลิง 

 

 
ภาพที่ 9 รายงานข้อมูลการเบิกซ่อมอะไหล่ 

 

 
ภาพที่ 10 รายงานรายละเอียดการเบิกอะไหล่ 

 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ สรุปการ

ประเมินความพึงพอใจของระบบ ซึ ่งเป็นผลการสรุปความพึง
พอใจโดยรวมของระบบ ได้มีข้อเสนอจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู ้ใช้ระบบ หลังจากได้รับข้อเสนอแนะแล้ว ผู ้จัดทำจึงนำมา
ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม จากนั้นจึงประเมินผลโดยการนำค่าที่
ได้จากการประเมินความพึงพอใจของระบบ มาคำนวณด้วยวิธี
ทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลสรุป
การประเมินได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.47 ซึ ่งผลที ่ได้สามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาระบบ
บริหารงาน บริษัท วันดีพัฒนา จำกัด สามารถรองรับการทำงาน 
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก 

 
5. สรุปและอภิปรายผล 

ในขั้นตอนของการสรุปและอภิปรายผล สําหรับการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน ระบบการบริหารงาน บริษัท วันดีพัฒนา จำกัด 
ผูว้ิจัยได้แบ่งขั้นตอน 2 ขั้นตอนได้แก่  

5.1 สรุปผลการพัฒนา 
5.2 อภิปรายผล 

5.1 สรุปผลการพัฒนา 
สรุปความสามารถที่ระบบสามารถทำได้ ได้แก่ จัดการ

ข้อมูลพนักงาน จัดการข้อมูลการลงเวลา จัดการข้อมูลการ
เบิกจ่ายเชื้อเพลิง จัดการข้อมูลการเบิกซ่อมบำรุงอะไหล่ ลงเวลา
เข้า/ออกงาน และออกรายงาน ทั้งแบบรายงานรวม และแบบ
รายงานประจำวัน และเมื่อนำระบบไปให้ผู้ใช้ทดลองใช้และทำ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยกลุ่มที่ใช้
ในการสำรวจ ได้แก่ เจ้าของกิจการและพนักงาน พบว่าระดับ
ความพึงพอใจหัวข้อการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งผลสรุปการ
ประเมินได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.47 ดังนั้นสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพของ 
ระบบอยู่ในระดับดีมาก 
5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการทดสอบการพ ัฒนาระบบพบว่า ระบบมี
ความสามารถในการจัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลตารางงาน 
ข้อมูลการเบิกจ่ายเชื ้อเพลิง ข้อมูลการเบิกซ่อมบำรุงอะไหล่ 
ค้นหาข้อมูล และออกรายงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทัศนีย์ ลิมป์วรรณธะ (2552) ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาเว็บ
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แอปพลิเคชัน เพื่อบริหารจัดการการขาย กรณีศึกษา บริษัทบาง
แวกเคหะภัณฑ์ จำกัด ผลพบว่า ระบบมีความสามารถในการ
จัดการการขาย ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และออกรายงาน
ยอดขายสินค้า 
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการสัง่ซื้อแก๊สออนไลน์โดยใช้การระบุตำแหน่ง 
Application Deverlopment for Order Gas Online 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการสั่งซื้อแก๊สออนไลน์โดยใช้การระบุ
ตำแหน่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น
การสั่งซื้อแก๊สออนไลน์โดยการระบุตำแหน่ง 2.เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการส่ังซื้อแก๊สออนไลน์
โดยการระบุตำแหน่ง พัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ 
พัฒนาด้วยภาษาพีเอชพีโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วย
มายเอสคิวแอลและหาประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 คนแล้วนำไปหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการดำเนินงานพบว่า 1) ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้    
2)กลุ่มผู้บริหารสามารถตรวจสอบใบสั่งซื้อและออกรายงานได้
และ 3)พนักงานส่งสามารถจัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อของลูกค้า
โดยใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกเมื่อนำระบบไปประเมินสิทธิ

ภาพพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี (x ̅=4.11 ) ดังนั้นทำให้ระบบที่พัฒนา
สามารถนำไปใช้งานจริงได้  
 
คำสำคัญ: การระบุตำแหน่ง , การส่ังซื้อแก๊สออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
The development of an online gas ordering 
application using geography location has the purpose 
of 1. Design and development of online gas ordering 
applications by specifying locations. 2. To assess the 
efficiency of the application development of online 
gas ordering by specifying locations, develop the 
system according to the system development cycle, 
developed by using PHP, My SQL database 
management program and find the efficiency of the 

system from 3 specialists and then use the average 
and standard deviation 
 Report Operating Results. 1.Customers can the 
order 2.The executive team can check purchase 
orders and reports. 3.Delivery staff can deliver 
products to customers' orders by using the global 
positioning system, when the system is evaluated, the 

results revealed that in a good criterion (x ̅=4.11 ) 
Therefore, the developed system can be actually for 
use. 
 
Keyword:  location, order online gas. 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันธุรกิจออนไลน์ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ ได้รับความ
นิยมขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีแค่อินเทอร์เน็ตก็สามารถลงมือทำธุรกิจ
ขายของออนไลน์ได้และยังประหยัดต้นทุนโดยที่ไม่จำเป็นต้องมี
หน้าร้านก็ได้ จากเทคโนโลยีนี้ทำให้มีผู้ค้ารายใหม่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง มีการซื้ อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ อาทิ  การ
ให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมาย บริหารหลังการขาย การขาย
เสื้อผ้า อาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เป็นต้น 
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลกและทุกท่ีทุกเวลา  
 ดังนั้น ผู้ค้าทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านได้หันมาให้
ความสำคัญกับการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางการสร้าง
รายได้ที่เพิ่มขึ้น ร้านเฉลิมชัยออยล์ เป็นร้านที่จัดจำหน่ายแก๊สหุง
ต้มที่ให้บริการจัดส่งแก๊สภายในอำเภอปากช่อง ซึ่งเป็นอำเภอ
ขนาดใหญ่มีพื้นที่ให้บริการจำนวน 12 ตำบล ปัจจุบันร้านประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่ง

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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บางครั้งการไม่ทราบที่อยู่ที่ถูกต้องของลูกค้า ทำให้การจัดส่งทีผ่ิด
และทำให้ลูกค้ารอคอยสินค้าเป็นเวลานาน ดังนั้น ร้านเฉลิมชัย
ออยล์ได้คิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นการสั่งซื้อแก๊สออนไลน์โดย
ใช้การระบุตำแหน่ง เพื่ อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่นพร้อมระบุตำแหน่งของตนเองบนแอพพลิเคชั่นและ
พนักงานสามารถใช้ระบบการกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS)[1] 
ซึ่งจะสามารถบอกพิกัดตำแหน่งเพื่อให้พนักงานส่งสินค้าได้อย่าง
ถูกต้อง 
1. วัตถุประสงค์การศึกษา   
 1)   เพื่อออกแบบและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการ
สั่งซื้อแก๊สออนไลน์โดยใช้การระบุตำแหน่ง 
 2)  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันการส่ังซื้อแก๊สออนไลน์โดยใช้การระบุตำแหน่ง 
2. ประโยชน์ที่จะได้รับ  
 1) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
และใบสั่งซื้อของลูกค้า 

 2) สามารถจัดส่งสินค้าไปถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
 3) มีแอพพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อ

สินค้าออนไลน์ 

 
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการสั่งซื้อแก๊สออนไลน์โดยใช้การระบุ
ตำแหน่ง ได้พัฒนาระบบตามวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) [2] มี
ขั้นตอนดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 การพัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ 

 3.1 การวางแผนและการวิเคราะห์ ได้ทำการวิเคราะห์
การทำงานระบบงานเดิมทำให้ทราบปัญหาเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
และจัดส่งสินค้า โดยใช้โทรศัพท์ส่ังซื้อทำให้ไม่สามารถทราบที่อยู่
ที่ชัดเจน การจัดส่งเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง คณะผู้จัดทำจึงได้
จัดทำเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับสั่งซื้อแก๊สที่นำระบบการกำหนด
ตำแหน่งบนโลก เพื่อช่วยแก้ปัญหาการทำงาน  
 3.2 การออกแบบ ได้ทำการออกแบบโดยการที่นำ
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาทำการออกแบบ โดยแบ่งระบบ
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ส่วนของลูกค้าสามารถ
สั่งซื้อสินค้าและตรวจสอบรายการสั่งซื้อย้อนหลังได้ ส่วนที่ 2 
ส่วนของผู้บริหาร สามารถดูรายการสั่งซื้อของลูกค้าได้ แก้ไข
สินค้า ดูที่อยู่การระบุตำแหน่งของลูกค้า และ ออกรายงานได้ 
และ ส่วนที่ 3 ส่วนของพนักงานส่ง สามารถดูรายการสั่งสินค้า
ของลูกค้าและดูตำแหน่งของลูกค้าเพื่อจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้ 
 การออกแบบได้ ใช้ เครื่องมือเข้ ามาช่วย  อาทิ  ใช้  
Context Diagram ที่ใช้บรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดง
ขั้นตอนการทำงานของระบบ ระบุแหล่งกำเนิดของข้อมูล การ
ไหลของข้อมูล และ Use Case Diagram ที่ทำการสั่งซื้อแก๊ส
ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยการระบุตำแหน่ง แสดงความสามารถในการ
ใช้งานของฝั่งเจ้าของกิจการ ฝั่งลูกค้าผู้ใช้บริการและฝั่งพนักงาน
ผู้ดูแลระบบ  เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของผู้ใช้กับระบบงาน  
ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 Use Case Diagram 

การวางแผนและการวิเคราะห์ 

การออกแบบ 

การพฒันา 

การทดสอบระบบ 

ประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ 

การน าไปใช ้
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 3.3 การพัฒนาระบบ ใช้ MySQL เป็นโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูลและใช้ภาษา PHP  เป็นภาษาในการพัฒนาระบบ 
 3.4 การทดสอบระบบ เมื่อพัฒนาระบบเสร็จได้นำ
ระบบไปทดสอบกับข้อมูลจริง เพื่อหาข้อผิดพลาดจากการทำงาน
และทำการแก้ไขให้ถูกต้อง 
 3.5 การนำไปใช้งาน นำแอพพลิเคชั่นไปติดตั้งบน
เซิร์ฟเวอร์ เพื่อใช้งานจริง  
 3.6 ประเมินประสิทธิภาพของระบบ นำแอพพลิเคชั่น
ที่พัฒนาแล้วไปประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 
ท่าน ให้ตอบแบบสอบถามแบบประมาณค่ามาตรค่า (Rating 
Scale) 5  ระดับ  [3] มีหั วข้ อคำถามแบ่ งออกเป็น  3  ด้ าน
ประกอบด้วย 1) ด้านการออกแบบ 2) ด้านประสิทธิภาพและ 3) 
ด้านการใช้งาน  
 

4. ผลการดําเนนิงาน 
ผลของการดําเนินงานจากการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 4.1 ผลการดำเนินงานพัฒนาแอพพลิเคชั่นการสั่งซื้อ
แก๊สออนไลน์โดยใช้การระบุตำแหน่ง 
 ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการสั่งซื้อแก๊สออนไลน์โดย
ใช้การระบุตำแหน่ง ได้แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่มประกอบไปด้วย 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มของลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและดูรายการสั่งซื้อ
ย้อนหลังได้ ดูรายละเอียดการส่ังซื้อดังตัวอย่างหน้าจอต่อไปนี้ 
 หน้าจอการสั่งซื้อสินค้า แสดงรายการสินค้า ให้ลูกค้า
สามารถใส่จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการได้ 

ภาพที่ 3 หน้าจอการสั่งซื้อสินค้า 
 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มของผู้บริหารสามารถดูที่อยู่ของลูกค้าที่มีการระบุ
ตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วได้ ดูรายละเอียดที่อยู่ของลูกค้าดัง
ตัวอย่างหน้าจอต่อไปนี้ 

 หน้าจอแสดงข้อมูลที่อยู่ลูกค้าโดยมีการแสดงข้อมูลที่
อยู่ของลูกค้าโดยการระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า 
 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มของพนักงานส่งสามารถดูที่อยู่ลูกค้าและยืนยัน
สถานะส่งสินค้าได้ ดูรายละเอียดการยืนยันสถานะการส่งสินค้า
สินค้าดังตัวอย่างหน้าจอต่อไปนี้ 
 หน้าจอการยืนยันสถานะการส่งสินค้าเมื่อพนักงานนำ
สินค้าไปส่งเรียบร้อยแล้วสามารถยืนยันสถานะการส่งสินค้าได้
โดยการคลิกที่ปุ่ม จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วค้าสถานะของสินค้า
ก็จะเปล่ียน 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 5 หน้าจอยืนยันสถานะส่งสินค้า 
 
 4.2 ผลการประเมินแอพพลิ เคชั่นการสั่ งซื้ อแก๊ส
ออนไลน์โดยใช้การระบุตำแหน่ง 
 ผลการป ระ เมิ นป ระสิ ท ธิภ าพ ของก ารพั ฒ น า
แอพพลิเคชั่นการสั่งซื้อแก๊สออนไลน์โดยใช้การระบุตำแหน่งจาก
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น
ต่อระบบในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี (�̅� = 4.11) โดยมีประเด็น
ด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.26) รองลงมาคือด้าน
การใช้งาน อยู่ในระดับ (�̅� = 4.06)  และด้านออกแบบ อยู่
ระดับที่ดี (�̅� = 4.00) 

 

 ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
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5. สรุปผลการพัฒนา 
ในการออกแบบ และพัฒนาแอพพลิเคชั่นการสั่งซื้อแก๊สออนไลน์
โดยใช้การระบุตำแหน่ง โดย ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่น และใช้ SQL Server ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่ง
ในระบบนี้ลูกค้าสามารถระบุจำนวนที่ต้องการและดูข้อมูลการ
สั่งซื้อย้อนหลังได้ พนักงานส่งสามารถตรวจสอบใบสั่งซื้อสินค้า
ของลูกค้าได้ และดูที่อยู่ของลูกค้าเพื่อจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่มี
การระบุตำแหน่งของลูกค้าไว้  และแล้วยืนยันสถานะของการส่ง
สินค้าได้ ส่วนผู้บริหารสามารถดูใบสั่งซื้อของลูกค้าได้ ดูที่อยู่ของ
ลูกค้า แก้ไขสินค้าและออกรายงานได ้
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ระบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการสั่งซื้อแก๊สออนไลน์โดย
การระบุตำแหน่งควรเพิ่มช่องทางการชำระเงินแบบออนไลน์เพื่อ
เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าและป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องเงิน 
6.2 ระบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการสั่งซื้อแก๊สออนไลน์โดย
การระบุตำแหน่งควรเพิ่มการติดตามตำแหน่งของรถส่งสินค้าโดย
เป็นการทำให้ทราบตำแหน่งของรถและทำให้สามารถป้อน  ออ
เดอร์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานส่งไม่ต้องกลับมารับออเดอร์ที่
ร้าน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาแอปพลิเคชันค้นหาและน าทางด้วยเสียงไปยังสถานที่
เ ป้ าหมายภายใน มหา วิทยาลั ยสวนดุสิ ต  SDU Guide มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคคลภายนอกและนักศึกษาได้รู้จักมหา
ลัยสวนดุสิตมากขึ้น 2) เพื่อช่วยให้สามารถทราบสถานที่ตั้งของ
ตนเองทันทีเม่ือเรียกใช้บริการผ่านแอปพลเคชัน 3) เพื่อช่วย
ค้นหาอาคารและสถานที่ตั้งที่ต้องการเม่ือมาติดต่อหรือใช้บริการ
ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จาก
ผลการศึกษาพบว่า แอปพลิเคชันค้นหาและน าทางด้วยเสียงไป
ยังสถานที่เป้าหมายภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อีกทั้งยัง
สามารถแสดงข้อมูลแผนที่น าทาง Video รูปภาพ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วยสมบูรณ์ และจากการส ารวจผู้ใช้จ านวน 20 คน พบว่ามี
ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันค้นหาและน าทางด้วยเสียงไปยัง
สถานที่เป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย (X̅) = 4.53 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) = 0.63 และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
6 ท่าน ค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา  ) i-cvi  (เท่ากับ 8.0 02 และ 
0.823 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ 
 
ค ำส ำคัญ: สวนดุสิต, ค้นหาและน าทาง, แอพลิเคชัน 
 

ABSTRACT 
Studying the application, searching and navigating by 
voice to the target location within Suan Dusit University 
has the objective 1) to allow outsiders and students to 
get to know Suan Dusit University 2) to help to know 
their location immediately when calling through the 
SDU Guide application 3) to help Search for buildings 
and locations of interest when contacting or using 
internal services. Suan Dusit University conveniently 

and quickly. From the study found that the application 
searches and navigates by voice to the target location 
within Suan Dusit University is satisfied with the highest 
level. Which has the average (X̅)= 4.53 and the standard 
deviation (S.D.) = 0.63 and the evaluation of all 6 
experts, the content validity index (i-cvi) is 0.802 and 
0.823 which is in the quality criteria.  
 
Keywords: suan dusit, search and explore, applications 
 

1. บทน า 
สวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์และเรื่องราว
มากกว่า 80 ปีบนพื้นที่ 29 ไร่ ตั้งอยู่ใกล้พระราชวังดุสิต ซ่ึงใน
ปัจจุบันมรการปรับปรุง ภูมิทัศน์ อาคาร และสถานที่ต่าง ๆ
ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตท าให้ผู้ที่เข้ามาติดต่อหรือใช้บริการ
ต่าง ๆ ประสบปัญหาในด้านการค้นหา หรือไม่ คุ้นชินกับเส้นทาง
การเดินทาง  ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาแอป
พลิเคชันแนะน ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขึ้นมา เพื่อช่วยค้นหา 
และเพื่อความสะดวกในการใช้ข้อมูล เช่น สถานที่ตั้ง เส้นทาง ชื่อ
เรียกสถานที่  ท าให้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้ งานผ่ าน 
Google Maps เพื่อน าเสนอสถานที่ส าคัญ ๆ  Café Library หาก
ย้อนกลับไป 10 ปีก่อน ห้องสมุดยังไม่ค่อยเป็นที่ นิยมในหมู่ 
นักศึกษา เพราะคนส่วนมากจะยึดติดกับภาพ ห้องเงียบ ๆ มีแต่
หนังสือ ทางมหาลัยสวนดุสิตถึงได้เปิดโอกาสให้ Café Amazon 
ได้เข้ามาเช่าที่ท าร้านกาแฟ ถือเป็นการปรับเปลี่ยน แนวคิดของ
บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเก็บรายละเอียดไม่ใช่
แค่ร้ าน Café Amazon เท่า น้ัน ยั ง เป็นต้นแบบของ Café 
Library ในอนาคตอีกด้วย [1] 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคคลภายนอกและนักศึกษาได้รู้จักมหาลัยสวนดุสิต
มากขึ้น 
2. เพื่อช่วยให้สามารถทราบสถานที่ตั้งของตนเองทันทีเ ม่ือ
เรียกใช้บริการผ่านแอปพลเคชัน SDU Guide 
3. เพื่อช่วยค้นหาอาคารและสถานที่ตั้งที่ต้องการเม่ือมาติดต่อ
หรือใช้บริการภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อ 
อินเตอร์เน็ตเพื่อ ตอบสนองความต้องการทางด้านข่าวสารข้อมูล 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการ บนสมาร์ทโฟน
ที่มีผู้ใช้จ านวนมา [2] การพัฒนาแอพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
น้ีจะท าให้เข้าถึงผู้ ใช้ได้เป็นจ านวนมากอุทยานแห่งชาติ ใน
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ เป็นที่นิยม มาก
ขึ้น สังเกตได้จากอุทยานต่าง ๆ มีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความ
สะดวกมากขึ้นโครงงาน แอพลิเคชันบนมือถือเพื่อการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยจัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความ 
สะดวก ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสืบคน้ข้อมูลอุทยานได้
ตามความสนใจของตนเอง ซ่ึงแสดง ให้เห็นว้า แอพลิเคชนั ที่
พัฒนาขึ้น มามีอินเตอร์เฟสที่ใช้งานได้สะดวก สามารถแสดง
ข้อมูลอุทยาน ตามผลของการสืบค้น ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงการ
พัฒนาแอพลิเคชันที่ดียังใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้กับ
สถานที่น้ัน ๆ ได้ช่องทางหน่ึงด้วย การใช้ Google Maps API 
เข้ามาช่วยเสริมให้แอปพลิเคชันมีอย่างละเอียด ถูกต้อง และ
แม่นย าดูน่าสนใจบาง มีการจ าแนกข้อมูลต่าง ๆ ตามกลุ่มของ
ผู้ใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นข้อมูลบนต าแหน่งของ
สถานที่ที่ต้องการค้นหาทั้งหมด ด้วยสาหตุดังกล่าว จึงเป็นที่มา
ของงานวิจัยแอปพลิเคชันค้นหาและน าทางด้วยเสียงไปยัง
สถานที่เป้าหมายภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ SDU Guide 
เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและผู้เข้ามาติดต่อ 
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั้น เพื่อติดตั้งและใช้ง านบน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานอีกด้วย 
 

4. วิธีด าเนินการศึกษา 
การวิจัยในคร้ังน้ีสามารถจ าแนกอุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ตามหัวข้อ ดังน้ี  
 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้งาน ที่ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันค้นหา
และน าทางด้วยเสียงไปยังสถานที่เป้าหมายภายใมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต SDU Guide และตอบแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 
20 คน โดยใช้สูตรการค านวณการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ทราบประชากร ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 
5 [4]   
 กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ ที่ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน
ค้นหาและน าทางด้วยเสียงไปยังสถานที่เป้าหมายภายใมหา
วิทยาลั ยสวนดุสิ ต  SDU Guide จ านวน 6 ท่ าน ไ ด้แ ก่  
ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาจ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันจ านวน 3 ท่าน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานที่น ามาใช้เพื่อพัฒนา
แอปพลิเคชันค้นหาและน าทางด้วยเสียงไปยังสถานที่เป้าหมาย
ภายใมหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU Guide  เร่ิมต้นโดยออกแบบ
ยูสเคสไดอะแกรมเพื่อให้เห็นภาพรวมของการท างานทั้งระบบ 
แสดงดังภาพที่  1 แล้วจึงแอปพลิเคชันตามที่ได้ออกแบบ
มาแล้วด้วยเขียนโปรแกรม แอนดรอยด์สตูดิโอ ออกแบบ และ 
จัดท าแอปพลิเคชันทั้งหมดโดยใช้โปรแกรมภาษาจาวาในการ
พัฒนา และ ใช้ โปรแกรม อะโดบี  โฟโตชอป ( Adobe 
Photoshop) ในการตัดต่อและตกแต่งรูปรูปภาพ  ใช้โปรแกรม
แคมตาเซียสตูดิโอ 8.0 (Camtasia Studio 8.0) ในการตัดต่อ
เพิ่มลูกเล่นให้กับวีดีโอให้ดูน่าสนใจย่ิงขึ้น 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงยูสเคสไดอะแกรม 
 

ส่วนภาพรวมโครงสร้างการท างานของแอปพลิเคชันน้ี 
แสดงได้ดังภาพที่ 2, ภาพที่ 3, ภาพที่ 4, ภาพที่ 5 และภาพที่ 6  
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการท างานหน้าเมนูหลัก 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสร้างการแสดงสถานที ่ 

 
ภาพที่ 4 โครงสร้างเมนู Image 

 
 

 
ภาพที่ 5 โครงสร้างเมนู Café Library 

 
 

 
 

ภาพที่ 6 โครงสร้างหน้า Video 
 
 

5. ผลการศึกษา  
5.1 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
     1.การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจะใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ความพึงพอใจ  
     2.การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหาค่า t – test และจะน าข้อมูลที่ได้
จากวิธีการส ารวจโดยอาศัยแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์สถิติ
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) เพื่อ
ช่วยหาค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของลักษณะการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์โดยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล ดังน้ี 
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูลเป็นดังน้ี
 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึงพอใจมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึงพอใจน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึงพอใจน้อยสุด 
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      3 . การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบ่งเป็น 
         3.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ 
   ค่าร้อยละ  =จ านวนผู้ปกครองท่ีตอบแบบสอบถามออนไลน์ X 100 
          จ านวนผู้ปกครองท่ีตอบแบบสอบถามออนไลน์ท้ังหมด 
         3.2 การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)  เพื่อใช้แปลข้อมูล
ความหมายต่าง ๆ 

X̅ = ∑FX 
        n 
         เม่ือ X̅  แทน ค่าเฉลี่ย F แทน ความถี่ n แทน จ านวนคน 
 3.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation 
หรือ S.D.)  
 3.4 ค านวณค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity Index: CVI) ดังน้ี 
  ระดับ           มาตรฐานความสอดคล้อง     
     1  =  ไม่สอดคล้อง  
     2  =    สอดคล้องบางส่วน 
     3  = ค่อนช้างสอดคล้อง 
     4  =    มีความสอดคล้องมาก 
 CVI = จ านวนค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในระดับ  4 ถึงระดับ 3 
          จ านวนค าถามทั้งหมด 
 เกณฑ์คุณภาพคือ 0.80 ขึ้นไป 
 
5.2 การพัฒนาแอปพลิเคชันค้นหาและน าทางด้วยเสียงไปยัง
สถานที่เป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 แอปพลิเคชันค้นหาและน าทางด้วยเสียงไปยังสถานที่
เป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วย 
ค้นหาสถานที่ตั้งและเส้นทางของ 13 Café ภายในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตโดยผู้จัดท าได้น าเสนอข้อมูลผ่านทาง รูปภาพ วิดีโอ 
และเชื่อมโยงการเดินทางด้ วย Google Map พัฒนาด้ วย
โปรแกรม Android Studio และเขียนด้วยโปรแกรมภาษา Java 
แสดงได้ดังภาพที่ 6, ภาพ 7, ภาพที่ 8 และภาพที่ 9 
  

 
ภาพที่ 6 แสดงโครงสร้างการท างานหน้าเมนูหลัก 

 

 
ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอแสดงสภานที ่
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ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอสถานที่ 13 Café  
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอแสดง Video 
  
5.3 ผลการประเมินแอปพลิเคชนัคน้หาและน าทางด้วยเสียงไป
ยังสถานที่เป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผลการประเมินแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งานจ านวน 20 คน แบ่งเป็น 
1. การหาคุณภาพของค้นหาและน าทางด้วยเสียงไปยังสถานที่
เป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 
ท่าน ได้แ ก่ ผู้ เชี่ ยวชาญด้านเ น้ือหาจ านวน 3 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันจ านวน 3 
ท่าน แสดงได้ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันของผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเน้ือหา 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 
1 . ส่วนความถูกต้อง 

   1. ความ
สอดคล้องระหว่าง
เน้ือหาข้อมูล
ส าหรับ
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต x 

 
 
 
x 

 
 
 
- 

      
 
 
      2 

 
 
 
0.67 

   2. ความถูกต้อง
ของการจัดล าดับ
เน้ือหาที่เก่ียวข้อง x 

 
 
- 

 
 
x 

      
 
      2 

 
 
0.67 

   3. ความถูกต้อง
ของภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสาร x 

 
 
x 

 
 
x 

       
 
      3 

 
 
1.00 

   4. ความถูกต้อง
ในการน าเสนอ
ข้อมูลหลักของ
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

      
 
 
      3 

 
 
 
1.00 

   5. ความถูกต้อง
ในการน าเสนอ
ข้อมูลรองของ
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

       
 
 
      3 

 
 
 
1.00 

2 . ส่วนของภาพ      
   1. ภาพประกอบ
เหมาะสมกับ
เน้ือหา x 

 
- 

 
x 

       
      2 

 
0.67 

   2. ภาพประกอบ
สามารถสื่อ
ความหมายได้
ชัดเจน x 

 
 
x 

 
 
x 

      
 
      2 

 
 
1.00 

   3. ภาพประกอบ
ดูน่าสนใจชวนให้
ติดตาม x 

 
 
x 

 
 
- 

       
       
      2 

 
 
0.67 

   4. ภาพประกอบ
จัดวางได้อย่าง
เหมาะสม x 

 
x 

 
- 

      
      2  

 
0.67 
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รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 
   5. ภาพประกอบ
มีความคมชัดสบาย
ตา - 

 
x 

 
x 

      
      2 

 
0.67 

3 . ส่วนของเน้ือหา      
   1. เน้ือหา
สอดคล้องกับชื่อ
ของแอปพลิเคชัน x 

 
 
x 

 
 
x 

       
 
      3 

 
 
1.00 

   2. เน้ือหามีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน x 

 
x 

 
- 

      
      2 

 
0.67 

   3. เน้ือหาสื่อ
ความหมายให้กับ
ผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน x 

 
 
x 

 
 
x 

       
 
      3 

 
 
1.00 

   4. ปริมาณของ
เน้ือหาในแต่ละเมนู x 

 
- 

 
x 

       
      2 

 
0.67 

   5. การใช้หัวข้อ
กับรายละเอียดใน
แต่ละเมนู x 

   
 
- 

   
 
x 

       
 
      2 

 
 
0.67 

ค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity Index: CVI) 

 0.802 

  
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา จ านวน 3 ท่าน โดยร่วมทั้ง 3 ด้าน คือ 
ส่วนความถูกต้อง ส่วนของภาพ ส่วนของเน้ือหา ค่าดัชนีความ
ตรงตามเน้ือหา  ) i-cvi  (เท่ากับ 8.0 02 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ 
 
   ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและ

พัฒนาแอปพลิเคชัน 
 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ 
(ที่เห็น

สอดคล้อง) 

i-cvi 
(ราย

ข้อ) 
1 2 3 

1. ส่วนของรูปภาพและตัวอักษร 
   1. รูปภาพและ
ตัวอักษรที่ใช้ในการ
น าเสนอ x 

 
 
x 

 
 
x 

          
 
      3 

  
 
1.00 

   2. ความสมบูรณ์
ของภาพและการ
เชื่อมโยงของข้อความ x 

 
 
x 

 
 
x 

          
 
      3 

  
 
1.00 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ 
(ที่เห็น

สอดคล้อง) 

i-cvi 
(ราย

ข้อ) 
1 2 3 

   3. ลักษณะของสี 
ภาพ และข้อความที่
ใช้ประกอบ x 

 
 
- 

 
 
x 

 
 
      2 

  
 
0.67 

   4. การวางภาพ 
และขนาดของ
ตัวอักษรที่ใช้ x 

 
 
- 

 
 
x 

         
       
      2 

  
 
0.67 

   5. ภาพ ข้อความ 
การสื่อความหมายได้
ชัดเจน x 

 
 
x 

 
 
- 

           
 
      2 

  
 
0.67 

2. ส่วนการติดต่อของผู้ใช้และการออกแบบแอปพลิเคชัน 
   1. ความสวยงาม 
เหมาะสม และง่ายต่อ
การใช้งาน x 

 
 
x 

 
 
x 

          
 
      3 

  
 
1.00 

   2. ความน่าสนใจ
ของแอปพลิเคชัน x 

 
x 

 
x 

       
      3 

  
1.00 

   3. การออกแบบดู
สวยงาม สบายสายตา
ให้กับผู้ใช้งาน x 

 
 
x 

 
 
x 

       
   
      3 

  
 
1.00 

   4. การออกแบบ
สอดคล้องกับชื่อของ
แอปพลิเคชัน x 

 
 
- 

 
 
x 

          
 
      2 

  
 
0.67 

   5. ระยะเวลาใน
การเข้าถึงข้อมูลในแต่
ละเมนู x 

 
 
x 

 
 
- 

         
 
      2 

  
 
0.67 

3. ส่วนของวิเคราะห์ละออกแบบ  
   1. สื่อความหมาย
กับกลุ่มเป้าหมายได้
ชัดเจน x 

 
 
x 

 
 
x 

           
 
      3 

 
 
1.00 

   2. วิเคราะห์ความ
ต้องการได้ตามความ
ต้องของผู้ใช้งาน x 

 
 
x 

 
 
x 

           
 
      3 

 
 
0.67 

   3. พัฒนาแอป
พลิเคชันได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ x 

 
 
x 

 
 
x 

           
 
      3 

  
 
1.00 

   4. เหมาะกับการ
น ามาประยุกต์ใช้กับ
สถานที่อ่ืน ๆ ภายใน

x 
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รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ 
(ที่เห็น

สอดคล้อง) 

i-cvi 
(ราย

ข้อ) 
1 2 3 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

x x       3 1.00 

   5. คุณประโยชน์ที่
ได้รับหลังจากการใช้
งานแอปพลิเคชัน x 

 
 
x 

 
 
x 

       
 
     3 

  
 
1.00 

ค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา  
(Content Validity Index: CVI) 

 
0.823 

 
จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน จ านวนว 3 ท่าน โดยร่วมทั้ง 

3 ด้าน คือ ส่วนภาพและตัวอักษร ส่วนการติดต่อของผู้ใช้และ
การออกแบบ ส่วนของวิเคราะห์และออกแบบ ค่าดัชนีความตรง
ตามเน้ือหา  ) i-cvi  (เท่ากับ 0. 82 3 อยู่ใน เกณฑ์คุณภาพ 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชเ้มื่อน า 
แอปพลิเคชันไปใช้งาน 

รายการประเมิน �̅� SD  ความพึงพอใจ 
1 . ส่วนภาพและตัวอักษร    

   1. รูปภาพและตัวอักษร
ที่ใช้ในการน าเสนอ 

 
40.4  68.0  

 
มาก 

   2. ความสมบูรณ์ของ
ภาพและการเชื่อมโยงของ
ข้อความ 

 
 

35.4  67.0  

 
 
มาก 

   3. การวางภาพ และ
ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ 

 
60.4  50.0  

 
มากที่สุด 

   4. ภาพ ข้อความ การ
สื่อความหมายได้ชัดเจน 

 
50.4  51.0  

 
มากที่สุด 

2 . ส่วนการติดต่อของผู้ใช้และการออกแบบ 
   1. ความสวยงาม 
เหมาะสม และง่ายต่อการ
ใช้งาน 

 
 

35.4  75.0  

 
 
มาก 

   2. ความน่าสนใจของ
แอปพลิเคชัน 

 
55.4  60.0  

 
มากที่สุด 

   3. การออกแบบ
สอดคล้องกับชื่อของแอป
พลิเคชัน 

 
 

65.4  67.0  

 
 
มากที่สุด 

   4. ระยะเวลาในการ
เข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้า 

 
80.4  14.0  

 
มากที่สุด 

รายการประเมิน �̅� SD  ความพึงพอใจ 
3 . ส่วนของประโยชน์ที่ได้รับ 
1.  กระตุ้นให้ผู้ใช้เกิด

การเรียนรู้ข้อมูลสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตมากขึ้น 

 
 
 

60.4  68.0  

 
 
 
มากที่สุด 

   2. ติดตั้งและใช้งานง่าย 35.4  75.0  มาก 
   3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

 
 

65.4  67.0  

 
 
มากที่สุด 

   4. ลดเวลาในการค้นหา
ร้านกาแฟที่มีอยู่ใน
มหาวิทยาลัยลง 

 
 

55.4  69.0  

 
 
มากที่สุด 

 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 

 
53.4  6.0 3 

 
มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน
ค้นหาและน าทางด้วยเสียงไปยังสถานที่ เป้าหมายภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงมี
ค่าเฉลี่ย (X̅) = 4.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.63 
 

6. สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาเรื่องแอปพลิเคชันค้นหาและน าทางด้วยเสียงไปยัง
สถานที่เป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยค้นหา สถานที่ตั้ง และ เส้นทางของ 13 Café ภายใน
มหาวิทยาลัยสวยดุสิตโดย พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม 
Android Studio และเขียนด้วยโปรแกรมภาษา Java ท าให้
ผู้ใช้งานใช้แอปพลิเคชันได้อย่างครบถ้วน โดยแอปพลิเคชัน
สามารถน าเสนอข้อมูลผ่านทาง รูปภาพ วิดีโอ และเชื่อมโยงการ
เดินทางด้วย Google Map 

 
จากผลการประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันค้นหาและ

น าทางด้วยเสียงไปยังสถานที่เป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยสวน

ค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา  0.802 

(Content Validity Index: CVI) 0.823 

 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 

 
53.4  6.0 3 

 
มากที่สุด 
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ดุสิตโดยภาพรวมถือว่าใช้งานได้ดี และแสดงงข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้วนสบบูรณ์ 

 
7. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกท่าน ที่ประสิทธ์ิประสารทวิชาความรู้
ต่าง ๆ รวมทั้งการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัย
เป็นอย่างยิ่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เปิดโยกาสทาง
การศึกษาและการให้ประสบการณ์อันทรงคุณค่าภายในรั้ว
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง The Avengers by Unity2d+ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการสร้างเกม 2D ที่น าวิทยาศาสตร์เข้ามาเก่ียวข้อง
เพื่อให้ผู้เล่น รู้จักการวางแผนและการแก้ปัญหาที่เป็นระบบมาก
ขึ้นโดยใช้ วิ ธีการศึกษา คือ พัฒนาด้วย แอปพลิ เคชันด้วย
โปรแกรม Unity 2D และสร้างรูปแบบตัวละครการเคลื่อนไหว
และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ผลการศึกษาพบว่า เกม The 
Avengers by Unity2d+ สามารถควบคุมตัวละครไปยังจุด 
ต่าง ๆ ได้สามารถเก็บไอเทมได้ 
 
ค ำส ำคัญ: ดวงดาว, วิทยาศาสตร์, เกม 
 

ABSTRACT 
The study of The Avengers by Unity2d + aims to study 
the creation of a 2D game that brings science to the 
player. Learn more about more systematic planning 
and solutions using the study method is to develop 
with a Unity 2D application and create character 
patterns, motion and programming with C # result, the 
Avengers by Unity2d + can control characters to 
various points. 
 
Keywords: Star, Science, Game 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนนิยมใช้เวลาว่างไปกับการเล่นเกม 
เน่ืองจากเกมเป็นสิ่งที่หาซ้ือและเข้าถึงได้ไม่ยาก ซ่ึงเด็กบางคนมี
ความต้องการเล่นเกมสูง และท าทุกอย่างเพื่อให้ได้เล่นเกมไม่ต่าง
อะไรกับผู้ติดยาเสพติด ซ่ึงนับเป็นปัญหาสังคมของประเทศไทย
เราอยู่ในขณะน้ี จากสาเหตุดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยคิดพัฒนาเกม
ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เล่นกลุ่มอายุระหว่าง 10-12 ปี ได้เรียนรู้เน้ือหา
ระบบสุริยะและลักษณะของดาว จากการเล่นเกมอย่างถูกวิธีไม่
สร้างปัญหาให้กับผู้อ่ืน โดยเรียนรู้ผ่านเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ

เกมอาร์พีจี (Role-playing game: RPG) โดยการสร้างเกมจาก
โป รแกรม Unity 2D+ และ สร้างตัวละครจากโป รแกรม 
Blender เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้รู้จัก
ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา ด้วยการสังเกต เปรียบเทียบ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะการใช้ความคิดอย่างเป็น
ระบบ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เน้ือหาระบบสุริยะและลักษณะของดาว
จากการเล่นเกม 
2) เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินได้รู้จัก
ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยการสังเกต เปรียบเทียบ  
3) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะการใช้ความคิด
อย่างเป็นระบบ 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
เยาวพา เดชคุปต์ (2558)  [1] ได้ท าการวิจัยเรื่อง เกมการศึกษา
เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่งต่อการฝึกทักษะและช่วยให้เกิด
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่เรียนการเล่นเกมการศึกษา จึงเป็น
วิธีการอย่างหน่ึงที่ส่งเสรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และช่วยพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ รวมทั้งช่วยส่งเสริมกระบวนการในการท างานและ
การอยู่ร่วมกันในสังคม ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยใช้เกม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
พบว่า หลังจากการใช้เกมวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และ
ความคิดละเอียดลออ สูงกว่าก่อนการใช้เกมวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

พจณิชา พันธ์จันทร์ (2557) [2] งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัย
เชิงทดลองมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดเกมคอมพิวเตอร์วิชา 
  

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 

1535



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 
ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ชนิดของค า และส านวนสุภาษิต 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุด เกมคอมพิ วเตอร์ที่ พัฒนาขึ้น  3) เพื่ อเปรียบ เทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดเกมคอมพิวเตอร์ และเพื่อหา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อชุดเกมคอมพิวเตอร์ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้การวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด้วยวิธีการ
เลือกแบบสุ่มโดยการจับสลาก จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือในการทดลอง ได้แก่ ชุดเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง มาตราตัวสะกด ชนิดของ
ค าและส านวนสุภาษิต ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่ ผ่ านการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของเน้ือหา และประเมินความถูกต้อง
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 2) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
ได้แ ก่ แบบประเมินประสิทธิภาพของชุดเกมคอมพิวเตอร์ 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดเกมคอมพิวเตอร์ และ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความสอดคล้อง
ของเน้ือหาจากผู้ เชี่ ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.61 ชุดเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 
87.81/83.33 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าคะแนนสอบหลัง
เรียนด้วยชุดเกมคอมพิวเตอร์สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 05 และผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 

ประภาศิริ ปราโมทย์ (2561( [3] ได้น าเสนอการพัฒนา 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือควบคู่กับเกมเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 
5 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1( พัฒนาชุดกิจกรรมการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับ 
เกมเรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม (2( ศึกษาผลการ 
เรียนรู้เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยมโดยใช้รูปแบบ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม และ (3( ศึกษาคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการเรียนเรื่องการ 
บวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือควบคู่ กับเกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านสันกลางจ านวน 
1 ห้องเรียน 18 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม และใช้ 
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกมซ่ึงออกแบบการ 
จัดการเรียนรู้  5 ขั้นตอน ได้แก่ (1( ขั้นเตรียมและน าเข้าสู่ 
บทเรียน (2( ขั้นสอน (3( ขั้นกิจกรรมกลุ่ม (4( ขั้นตรวจผลงาน  

และทดสอบ และ (5( ขั้นสรุปบทเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ครั้งน้ี ประกอบด้วย (1( ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย 
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกมเรื่องการบวก การ 
ลบ และการคูณทศนิยม จ านวน 4 ชุด (2( แบบทดสอบวัดผล 
การเรียนรู้ (3( แบบประเมินด้านทักษะการคิดค านวณและ 
ทักษะการแก้ปัญหาและ (4( แบบประเมินคุณลักษณะที่ พึ ง 
ประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาประเมินผลการเรียนรู้แบบ One 
Group Pre – test Post - test Design ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร 
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 
สัมประสิทธ์ิการแปรผันฐานนิยมการหาประสิทธิภาพของชุด 
กิจกรรม E1/E2 และการทดสอบค่า t-test แบบ Pair-test ผล 
การทดลองพบว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกมเรื่องการบวก 
การลบ และการคูณทศนิยมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ได้แก่ชุดที่  1 เรื่อง การบวกทศนิยม ชุดที่  2 เรื่อง การลบ 
ทศนิยม ชุดที่ 3 เรื่อง การคูณทศนิยม และ ชุดที่ 4 เรื่อง การ 
บวก การลบ การคูณของทศนิยม รวม 4 ชุดประสิทธิภาพของชุด 
กิจกรรม การเรียนรู้คณิตศาสตร์เท่ากับ 85.37/79.01 สูงกว่า 
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 

 
4. วิธีด าเนินการศึกษา 

การออกแบบเกม The Avengers by Unity 2D+ แสดงได้ดัง
ภาพ 

 
4.1 ภาพรวมโครงสร้างการท างานของเมนูเกม 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมโครงสรา้งการท างานของเมนูเกม 
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เป็นการแสดงโครงสร้างของหน้าเมนูต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 เมนู 
ได้แก่ เริ่มเกม วิธีเล่น ผู้จัดท า ออกเกม 
 
4.2 โครงสร้างการท างานภายในเกม 

 

 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการท างานของเกม 
  
 จากภาพที่ 2 เป็นการแสดงโครงสร้างการท างานของ
ตัวเกมโดยถ้าเก็บ Gem ได้ก็จะผ่านไปด่านอ่ืนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ผลการศึกษา 
5.1 การพัฒนาเกม The Avengers by Unity 2D+ พัฒนาด้วย
โปรแกรม Unity เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ผู้เล่นต้องเล่น
ผ่านด่านประกอบด้วยด่านทั้งหมด 6 ด่าน ได้แก่ ด่านดาวพุธ 
ด่านดาวศุกร์ ด่านโลก ด่านดาวพฤหัสบดี ด่านดาวเสาร์ และ 
ด่านดาวเนปจูน 

 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอหลักของเกม  

 
หน้าจอหลักของเกมประกอบไปด้วย เริ่มเกม วิธีเล่น 

ออก 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอวิธีเล่นเกม 

 
เม่ือผู้เล่นกดปุ่มวิธีเล่นเกม ก็จะแสดงวิธีการเล่น

ทั้งหมด 
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ภาพที่ 5 หน้าจอเลือกด่าน 

 
เม่ือผู้เล่นกดเริ่มเกมจะแสดงหน้าจอเลือกด่าน ซ่ึง

สามารถเลือกได้ว่าจะเล่นด่านไหนก่อน 
 

 
ภาพที่ 6 ดา่นดาวพุธ 

 
 เม่ือผู้เล่นกดเลือกดาวพุธก็จะเข้าสู่ด่านดาวพุธ 
 

 

 
ภาพที่ 7 ดา่นดาวศุกร ์

 
 เม่ือผู้เล่นกดเลือกดาวศุกร์ก็จะเข้าสู่ด่านดาวศุกร์ 

 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 8 ดา่นโลก 

 
 เม่ือผู้เล่นกดเลือกโลกก็จะเข้าสู่ด่านโลก 

 
 

 
ภาพที่ 9 ดา่นดาวพฤหัสบดี 

 
 เม่ือผู้เล่นกดเลือกดาวพฤหัสบดีก็จะเข้าสู่ด่านดาว
พฤหัสบดี 
 

 
ภาพที่ 10 ด่านดาวเสาร ์

 
 เม่ือผู้เล่นกดเลือกดาวเสาร์ก็จะเข้าสู่ด่านดาวเสาร์ 

 
 
 
 
 
 

1538



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

 
ภาพที่ 11 ด่านดาวเนปจูน 

 
 เม่ือผู้เล่นกดเลือกดาวเนปจูนก็จะเข้าสู่ด่านดาวเนปจูน 
 
5.2 ผลการประเมินเกม The Avengers by Unity 2D+ เกณฑ์
ในการวิเคราะห์ ข้อมูลและการแปลผลข้อมูลเป็นดังน้ี  
คะแนนเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง ความพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึง ความพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.50–3.49 หมายถึ ง ความพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึง ความพอใจน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง ความพอใจน้อยที่สุด 
 
ผล การป ระ เมิ น เกม  The Avengers by Unity 2D+ โด ย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเกม
คณิตศาสตร์ในระดับมาก  
(X = 4.27, S.D. = 0.62) 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่และค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมิน 

ความพึงพอใจระบบในภาพรวม 

 
 
 
 
 

 

6. สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาเรื่องเกม The Avenges by unity 2D+ มีการศึกษา
การพัฒนาเกม ในรูปแบบ 2D และส่งเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ โดย
การออกแบบให้วิทยาศาสตร์มาอยู่ในเกม ผู้เล่นสามารถ เล่นได้
สนุกแถมยังได้ความรู้อีกด้วย ท าให้ผู้เล่นมีความสนใจใน  วิชา
วิทยาศาสตร์มากขึ้น 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้อาจจะพัฒนาเป็นเกมมือถือ  
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไปเพิ่มเติมระบบต่างๆให้
มากขึ้น 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้ศึกษาขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ที่ ให้ค าแนะน าที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
การศึกษาจนท าให้การศึกษาในครั้งที่ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
ธนาคารโรงเรียนในปัจจุบัน บันทึกข้อมูลการท าธุรกรรม ข้อมูล
สมาชิก ข้อมูลพนักงานอยู่ในรูปแบบการจดบันทึกลงในกระดาษ
และบนไฟล์เอกสารเวิร์ด ส่งผลให้ยากต่อการจัดการข้อมูลและ
เกิดความซับซ้อน ผู้พัฒนาจึงพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
ธ น า ค า ร โ ร ง เ รี ย น โ ด ย ใ ช้ เ ว็ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น 
ในการจัดการข้อมูลทั้งหมดซ่ึงใช้ ระบบจัดการฐานข้ อมูล  
มายเอสคิวเอล(MySQL) และพัฒนาแอปพลิ เคชันในส่วน 
ของลูกค้าโดยสามารถท าธุรกรรมได้ โดยใช้ วิ ธีการสแกน 
คิวอาร์โค้ด อีกทั้งยังแสดงรายการท าธุรกรรมต่างๆของบัญชีได้ 
 
ค ำส ำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, แอปพลิเคชัน 
 

ABSTRACT 
The school bank is a bank in the school that aims to 
practice the saving behavior of students. From the 
previous system, the information of the school bank is 
collect in the note or document files. The information 
in many document files is affected for difficult finding 
and managing. In this work, we are designed and 
developed a database system and mobile application. 
The proposed system records and manages information 
consist of student profile (member), staff profile, 
transaction, deposit, and withdraw. Moreover, users can 
use mobile application for the transaction by using QR 
code. The application can show details of the account 
and financial transactions. 
 
Keywords: Web application, Application 
 

1. บทน า 
ธนาคารโรงเรียน คือ การจ าลองท าหน้าที่คล้ายกับธนาคารทั่วไป 
การจัดตั้งส่งผลให้นักเรียนสามารถเก็บเงิน ออมเงินได้เพื่อ

ประหยัดค่าใช้จ่ายและปลูกฝังความคิดเรื่องการประหยัดอดออม 
การวางแผนการใช้จ่ายต่างๆในชีวิต การออม คือ การจัดสรร
รายได้ส่วนหน่ึงที่เหลือจากการใช้จ่ายต่างๆแล้วเก็บสะสมไว้
ส าหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เป็นต้น 

โรงเรียนดอนคาวิทยา ตั้งอยู่ที่ต าบลดอนคา อ าเภอ 
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ จัดตั้งธนาคารโ รงเรียนขึ้นมา  
มีวัตถุประสงค์คือ ให้นักเรียนสามารถอดออมเงินส่วนที่เหลือจาก
การใช้จ่ายในแต่ละวันเก็บไว้ในบัญชีที่เปิดกับธนาคารโรงเรียน
เพื่อเก็บสะสมไว้ใช้ในยามจ าเป็น ธนาคารแห่งน้ีมีนักเรียนเข้ามา
ใช้งานจ านวนมาก ส่งผลให้การใช้งานระบบเกิดความล่าช้าใน
การท างาน เกิดความซับซ้อนในการแก้ไขและบันทึกข้อมูล 
รวมถึงการแสดงรายงานสรุปยอดสิ้นวัน พนักงานต้องค านวณ
ด้วยตัวเอง  
 ดังน้ันผู้พัฒนาจึงพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
ธนาคารโรงเรียนโดยระบบมี 2 ส่วนดังน้ี 1.เว็บแอปพลิเคชัน 
พัฒนาโดยใช้ภาษาพี เอชพี (PHP)[2] เป็นการท างานแบบ 
เว็บแอปพลิเคชันและใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวเอล
(MySQL)[2] 2.แอปพลิเคชัน พัฒนาโดยใช้ระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์  สามารถท าธุรกรรมต่างๆ โดยวิธีการสแกน 
คิวอาร์โค้ดที่หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลธนาคารโรงเรียน
ด้วยเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชัน 

2. เพื่อพัฒนาระบบฯ ในส่วนของพนักงานโดยใช้ 
โค้ดอิกไนเทอร์ เฟรมเวิร์กซ่ึงเป็นภาษาพีเอชพี เฟรมเวิร์กที่นิยม
ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

3. เพื่อพัฒนาระบบฯ ในส่วนของแอปพลิเคชันโดยใช้
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยสามารถท า
ธุรกรรมทางการเงินได้โดยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ด 
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2. ทฤษฎแีละโครงงานที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจ าลองที่ด าเนินการโดยนักเรียนใน
โรงเรียนและครู[1] ท าหน้าที่เ ก็บออมเงินจากนักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้ในยาม
จ าเป็น การจัดตั้งธนาคารโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนสามารถเก็บเงิน ออมเงินได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
และปลูกฝังความคิดเรื่องการประหยัดอดออม การวางแผนการ
ใช้จ่ายต่างๆในชีวิต 
 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ 
คิวอาร์โค้ด[4] คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ที่เริ่มเห็นแพร่หลายใน
บ้านเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร เป็น
บาร์โค้ด 2 มิติ ที่มีต้นก าเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น คุณสมบัติ คือ 
เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ว ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะน ามาใช้กับสินค้า สื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อให้ข้อมูล
เพิ่มเติม 

 
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ 
โค้ดอิกไนเทอร์ คือ เฟรมเวิร์ก[3] ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษาพีเอช
พี โค้ดอิกไนเทอร์ เฟรมเวิร์ก เหมาะส าหรับพัฒนาเว็บไซต์และ
เว็บแอปพลิเคชั่น โดยได้วางโครงสร้างในการพัฒนาโปรแกรม
อย่างเป็นระบบ และได้รวมเอาค าสั่งต่างๆที่จ าเป็นในการพัฒนา
เว็บไซต์ด้วยภาษาพีเอชพี ไว้ภายใน โค้ดอิกไนเทอร์ เฟรมเวิร์ก 
ซ่ึงได้พัฒนาโดย Rick Ellis มีลิขสิทธ์ิเป็นโอเพนซอร์สสามารถ
ดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2006 และยังมี
การพัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน 

จุดเด่นของโค้ดอิกไนเทอร์ 
-  มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันคือ โค้ดอิกไน

เทอร์ เวอร์ชั่น 3.1.3 และรองรับ ภาษาพีเอชพี เวอร์ชั่น 7 
-  โครงสร้างโดยรวมสามารถเข้าใจได้ง่าย มีตัวอย่าง

การใช้งานค่อนข้างครบถ้วน ทั้งจากนักพัฒนาทั่วไปและจาก
เฟรมเวิร์คเอง 

-  เหมาะกับงานพัฒนาเว็บไซต์ตั้งแต่เว็บไซต์ขนาดเล็ก 
ไปจนถึงเว็บไซต์ระดับองค์กร 

-  เป็นการพัฒนาเว็บไซต์แบบเอ็มวีซี ปลอดภัยและมี
ขนาดเบา พัฒนาต่อหรือแก้ไขได้ง่าย 

-  มีเมธอดฟังก์ชั่นให้ใช้งานครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
ฐานข้อมูลมาจนถึงการตรวจสอบข้อมูลของฟอร์ม (Form 
Validate) 

-  ประหยัดขั้นตอนและเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ 

ภาษาจาวาคือภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ พัฒนาโดย เจมส์ 
กอสลิง และวิศวกรคนอ่ืนๆ ที่บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ภาษาน้ี
มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนภาษาซีพลัสพลัส โดยรูปแบบที่เพิ่มเติม
ขึ้นคล้ายกับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิมภาษาน้ี
เรียกว่า ภาษาโอ๊ก (Oak) ซ่ึงตั้งชื่อตามต้นโอ๊กใกล้ที่ท างานของ 
เจมส์ กอสลิง แล้วภายหลังจึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อ "จาวา" ซ่ึงเป็นชื่อ
กาแฟแทน จุดเด่นของภาษาจาวาอยู่ที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถ
ใช้หลักการของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP ย่อมาจาก 
Object-Oriented Programming) มาพัฒนาโปรแกรมของตน
ด้วยภาษาจาวาได้ 

วิ ช ว ล  ส ตู ดิ โ อ  โ ค้ ด (Visual Studio Code ห รื อ 
VSCode)[5] เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด 
จากบริษัทไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของโอเพน
ซอร์ส 

วิชวล สตูดิโอ โค้ด เหมาะส าหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่
ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน 
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ แมคโอเอส และลินุกซ์ 
สนับสนุนทั้งภาษาจาวาสคริปต์ ไทป์สคริปต์และโหนดเจเอส 

 
2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านฐานข้อมูล 
มายเอสคิวแอล[2] คือ โอเพนซอร์สถูกคิดค้นโดย มายเอสคิวแอล
เ อ บี ใ น ป ร ะ เท ศส วี เ ด น  แ ล ะ ต่ อ ม า ถู ก ซ้ื อ กิ จ ก า ร โ ด ย 
ซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems) ในปี 2008 และก็ควบ
รวมกับ ออราเคิล (Oracle) ในปี 2010 มีฟังก์ชันการท างานแบบ
ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS ย่อมาจาก 
Relation database management system) โดยอาศัยภาษา
เอสคิวแอล (SQL ย่อมาจาก Structured Query Language) 
เป็นภาษาในสื่อสาร โดยมายเอสคิวแอลสามารถท างานได้ทั้งบน
ร ะ บบปฏิ บั ติ ก า ร ลี นุ ก ซ์  ร ะบบปฏิ บั ติ ก า ร ยู นิ ก ซ์  แ ละ
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 
 
2.5 วิจัย 
กิตติยา ปั่นกลาง , ณัฐณี คุรุ กิจวาณิชย์ และสินีนาฏ คุรุ กิจ
วาณิชย์(2559)[6] ได้ศึกษาพบว่า นักเรียนไม่เห็นถึงความส าคัญ
ของการออมเงิน ควรจัดกิจกรรม เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและ
ส่งเสริมวินัยทางการออมให้กับนักเรียนโดยจัดกิจกรรมเก่ียวกับ
การออมเงินอย่างต่อเน่ือง ด้านบุคลากรและเทคโนโลยี สร้าง
ชมรมโดยน าแนวคิดด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสรร
หาพนักงานและจัดอบรมพนักงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานรวมถึงให้ชมรมมีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องการ
ออมให้แก่สมาชิกของธนาคารโรงเรียน และจัดกิจกรรมเยาวชน
สัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารออมสิน 
โรงเรียน และนักเรียน 
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3. วิธีการด าเนินการ 
 

3.1 วิเคราะห์กระบวนการท างานเดิม 
ระบบงานเดิมของธนาคารโรงเรียนฯ จะบันทึกข้อมูลลงใน
กระดาษและไฟล์เอกสารเวิร์ด ส่งผลให้การแก้ไข บันทึกข้อมูล
เกิดความล่าช้าและซับซ้อน การบันทึกรายงานสิ้นวันต้องค านวณ
ยอดด้วยตนเอง 
 
3.2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ 
ระบบใหม่จะน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการกับงาน
ในธนาคารโรงเรียนฯ ได้แก่ บันทึกข้อมูลบัญชี ข้อมูลสมาชิกการ
ค้นหาข้อมูล ค านวณผลตอบแทน แสดงรายงานสรุปยอดฝาก-
ถอน รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชี สมาชิกของธนาคาร
โรงเรียนสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ สามารถท าธุรกรรม
ด้วยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ดได้และแสดงรายงานธุรกรรมได้ โดย
มีการด าเนินงานใหม่ ดังน้ี ภาพที่ 3 แผนแสดงการท างานของ
ผู้ใช้ระบบ (Use case Diagram) การออกแบบฐานข้อมูลตาม
แผนภาพบริบทภาพที่ 1 และตัวอย่างหน้าจอแสดงผลดังภาพที่ 2 
 

 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ 

 
จากภาพที่ 1 แบ่งส่วนของผู้ใช้ระบบเป็น 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลพนักงานและสมาชิก 
ส่วนที่ 2 พนักงาน สามารถจัดการข้อมูลบัญชี ข้อมูลสมาชิก 
ตรวจสอบการท าธุรกรรม ออกรายงานสิ้นวัน 
ส่วนที่ 3 ผู้จัดการ สามารถแสดงรายงานการท าธุรกรรม รายงาน
เปิด-ปิดบัญชี รายงานสมาชิก 
ส่วนที่ 4 ลูกค้า สามารถท าธุรกรรมได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด
ผ่านแอปพลิเคชัน แสดงรายการท าธุรกรรมของบัญชี แสดง
ข้อมูลลูกค้า 
 

 

ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
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ภาพที่ 3 แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship 
Diagram) 

4. ผลการวิจัย 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลธนาคารโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
พัฒนาการจัดการข้อมูลของธนาคารโรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย
การจัดการ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการท าธุรกรรม 
ข้อมูลบัญชี การออกรายงานสิ้นวัน รายงานบัญชี เป็นต้น พร้อม
กับพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ 
 
4.1 ส่วนเว็บแอปพลิเคชัน 

 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 
จากภาพที่ 4 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบของพนักงานและผู้ดูแล
ระบบ 
 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ 

 
จากภาพที่ 5 แสดงหน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ ซ่ึงแสดงลิงค์
เชื่อมโยงไปยังหน้าจอจัดการข้อมูลพนักงานและสมาชิก 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงข้อมูลพนักงาน 

 
จากภาพที่ 6 แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลพนักงาน 
 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอหลักพนักงาน 

 
จากภาพที่  7 แสดงหน้าจอหลักของพนักงาน ซ่ึงแสดงลิงค์
เชื่อมโยงไปยังหน้าจอจัดการข้อมูลบัญชี หน้าจอฝาก-ถอน-โอน
เงิน หน้าจอยืนยันรายการธุรกรรม และรายงานสิ้นวัน 
 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงรายละเอียดบัญช ี
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จากภาพที่ 8 แสดงรายการท าธุรกรรมทั้งหมดของบัญชี โดย
แสดงย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน สามารถเลือกแสดงเฉพาะ
ประเภทการท าธุรกรรมได้และพิมพ์รายงานได้ 
 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอฝากเงิน 

 
จากภาพที่ 9 แสดงหน้าจอฝากเงิน โดนพนักงานจะกรอกเลขที่
บัญชี หลังจากกดปุ่ม “ตกลง” ระบบจะแสดงกล่องข้อความ
ยืนยันการท ารายการ 
 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอเพ่ิมสมาชิก 

 
จากภาพที่ 10 แสดงหน้าจอเพิ่มสมาชิก เม่ือพนักงานกรอก
ข้อมูลสมบูรณ์ระบบจะแสดงกล่องข้อมูล ให้เปิดบัญชี 
 

 
ภาพที่  11 หน้าจอแสดงข้อมูลสมาชกิ 

จากภาพที่ 11 แสดงข้อมูลของสมาชิก ซ่ึงแสดงข้อมูลทั้งหมด
ของสมาชิกยกเว้น รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ 
 
4.2 ส่วนแอปพลิเคชนั 
 

 
ภาพที่ 12 หน้าเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน 

 
จากภาพที่ 12 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ ถ้าลืมรหัสผ่านสามารถกดที่
ข้อความ “ลืมรหัสผ่าน?” จะแสดงกล่องข้อความให้กรอกชื่อผู้ใช้
และรหัสนักเรียนหรือเลขบัตรประชาชนเพื่อร้องขอรหัสผ่าน 
 

 
ภาพที่ 13 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน 
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จากภาพที่ 13 แสดงหน้าการท าธุรกรรมประจ าวัน เม่ือกดที่
รายการจะแสดงรายละเอียดการท าธุรกรรม 
 

 
ภาพที่ 14 หน้าแสดงการท าธุรกรรม 

 
จากภาพที่  14 แสดงรายการท าธุรกรรมทั้งหมดของบัญชี  
สามารถเลือกแสดงเฉพาะประเภทการท าธุรกรรมได้ 
 

 
ภาพที่ 15 หน้าฝากเงิน 

 

จากภาพที่ 15 แสดงหน้าจอฝากเงิน เม่ือผู้ใช้กรอกข้อมูลสมบูรณ์
และกดปุ่ม “ส่ง” จะส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์จากน้ันรอการยืนยัน
ของพนักงาน 
 

 
ภาพที่ 16 หน้าจอรายละเอียดผู้ใช้ 

 
จากภาพที่ 16 แสดงหน้าจอรายละเอียดของผู้ใช้ และปุ่มออก
จากระบบ 
 
4.3 ผลการประเมิน 
ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ได้ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจเว็บแอปพลิเคชัน 

เรื่องที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

1.ด้านการออกแบบ และความสะดวกในการใช้งาน 
1.1 ความสวยงาม 
ทันสมัย น่าสนใจ
ของเว็บไซต์ 

4.1 
 

2.12 
 

พอใจ
มากที่สุด 

 

1.2 การ
จัดรูปแบบใน
เว็บไซต์ง่ายต่อ
การอ่านและการ
ใช้งาน 

4.4 
 

2.83 
 

พอใจ
มากที่สุด 
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เรื่องที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

1.3 สีสันในการ
ออกแบบเว็บไซต์
มีความเหมาะสม 

4.1 
 

2.92 
 

พอใจ
มากที่สุด 

 

1.4 เมนูง่ายต่อ
การใช้งาน 

4 
 

1.87 
 

พอใจ
มาก 

 

1.5 สีพื้นหลังกับสี
ตัวอักษรมีความ
เหมาะสมต่อการ
อ่าน 

4.1 
 

2.12 
 

พอใจ
มากที่สุด 

 

1.6 ขนาด
ตัวอักษร และ
รูปแบบตัวอักษร 
อ่านได้ง่ายและ
สวยงาม 

4.3 
 

2.34 
 

พอใจ
มากที่สุด 

 

1.7 ความสะดวก
ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ 

4.3 
 

2.12 
 

พอใจ
มากที่สุด 

 

1.8 ภาพรวมใน
การออกแบบ
เว็บไซต์อยู่ใน
ระดับใด 

4.4 
 

2.83 
 

พอใจ
มากที่สุด 

 

2. ด้านคุณภาพของเน้ือหา รายละเอียด 

2.1 ภาพกับ
เน้ือหามีความ
สอดคล้องกันและ
สามารถสื่อ
ความหมายได้ 

4.3 
 

3.31 
 

พอใจ
มากที่สุด 

 

2.2 ความถูกต้อง
ครบถ้วนของ
ข้อมูล 

4.4 
 

2.35 
 

พอใจ
มากที่สุด 

 

2.3 ความ
เหมาะสมของ
ข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ 

4.5 
 

2.55 
 

พอใจ
มากที่สุด 

 

เรื่องที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

2.4 ภาพรวมใน
คุณภาพของ
เน้ือหาอยู่ในระดับ
ใด 

4.4 
 

2.35 
 

พอใจ
มากที่สุด 

 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันอยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชัน 

เรื่องที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ความสวยงาม ความ
ทันสมัย น่าสนใจ 

4 
 

1.88 
 

พอใจมาก 
 

เมนูง่ายต่อการใช้งาน 4.2 
 

2.55 
 

พอใจมาก
ที่สุด 

 
มีความง่ายและความ
สะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

4.5 
 

2.74 
 

พอใจมาก
ที่สุด 

 
ความรวดเร็วในการ
โหลดข้อมูล 

4 
 

2 
 

พอใจมาก 
 

โดยภาพรวมท่านมี
ความพึงพอใจระดับ
ใด 

4.1 
 

2.12 
 

พอใจมาก
ที่สุด 

 
 

5. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลธนาคารโรงเรียน พัฒนาขึ้นมาจาก 
ภาษาพีเอชพี จาวาสคริปต์ ซีเอสเอส และเอชทีเ อ็มแอล 
เครื่องมือพัฒนาคือ วิชวลสตูดิโอโค้ด โดยระบบสามารถจัดการ
ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการท าธุรกรรม 
แสดงรายงานการท าธุรกรรมรายวัน รายเดือน รายปี รายงาน
บัญชี ซ่ึงช่วยในเรื่องการให้บริการของธนาคารมีความรวดเร็ว 
มากขึ้น ช่วยให้ลดปริมาณการจัดเก็บข้อมูลในกระดาษ แฟ้ม
เอกสาร หรือ จัดเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ป้องกันข้อมูล หรือเอกสารช ารุดหรือสูญหายได้ และสมาชิก
สามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อท าธุรกรรมทางการเงินด้วยการ
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สแกนคิวอาร์โค้ดได้ ดูรายการท าธุรกรรมในบัญชีได้ โอนเงินผ่าน
แอปพลิเคชันได้ 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้ เข้ ามามีบทบาทในการด าเ นิน
ชีวิตประจ าวันของผู้คนเป็นอย่างมาก ดังน้ันคณะผู้ วิจัยจึงได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการกับข้อมูลของพนักงาน
บริษัท Avia Booking จ ากัด เน่ืองจากปัจจุบันการเก็บข้อมูลต่างๆ
ของพนักงาน รวมถึงระบบการค านวณเงินเดือนของพนักงาน 
ยังคงใช้ระบบเอกสารและโปรแกรม Microsoft Excel เป็นหลักใน
การจัดเก็บและจัดการ จึงท าให้เกิดความความผิดพลาดต่างๆ อยู่
บ่อย เช่นเอกสารหรือไฟล์ข้อมูลสูญหายและเสียหาย  ดังน้ัน
วัตถุประสงค์งานวิจัยน้ีเพื่อพัฒนาระบบจัดการบุคคลที่ช่วยจัดการ
งานด้านข้อมูลพนักงาน การเข้างาน การค านวณเงินเดือนและ
สวัสดิการต่าง รวมถึงการมีระบบที่แจ้งเตือนให้ผู้บริหารขององค์กร
ได้ทราบในข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็น โดยใช้แนวคิดแบบ AGILE 
นอกจากน้ันยังมีการน าเสนอรายงานสรุปเพื่อสามารถน าเอาข้อมูล
น้ีมาใช้ในการบริหารและตัดสินใจในการบริหารงานขององค์กรได้ดี
มากยิ่งขึ้น จากการพัฒนาระบบจัดการบุคลในครั้งน้ีสามารถท าให้
การจัดการงานของฝ่ายบุคคลและผู้บริหารสามารถจัดการงานของ
ฝ่ายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลามากขึ้น  

 
ค ำส ำคัญ: ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน, ระบบการแจ้งเตือน, 
ระบบค านวณเงินเดือน, บริษัทเอเวียบุ้คก้ิง, การพัฒนาแบบเอจาย 
 

ABSTRACT 
Information System plays an importance role in our daily 
life. Therefore, the researchers realize the importance of 
Information technology adoption to develop information 
systems. To manage the employee information of Avia 
Booking Co., Ltd. According to the existing of employee 

information collective still using documents to manage 
staff information. Due to the current data collection of 
employees Including employee salary calculation 
systems Still use the existing document system and 
Microsoft Excel as the storage and management method. 
Due to any errors such as missing any documents or files, 
the objective of this study is to develop a Human 
Resource Management System (HRMS) by using the AGILE 
concept that can manage employee data, attendance 
information, and calculation of salary and welfare. 
Moreover, the management team of company will utilize 
information from an alert function in HRMS. In addition, 
a summary report is presented to be used in any 
management and decision in the organization's 
operations. From the development of this HRMS, it can 
help the management of the personnel department and 
the executives to be able to manage the work of the 
personnel department more efficiently and effectively. 
 
 Keywords: HRMS Alert system, Salary Calculation 
System, AVIA booking company, AGILE    
 

1. บทน า 

ปัจจุบันระบบการจัดการพนักงานมีการน าเอาเทคโนโลยีมาพัฒนา
ใช้ในบริษัทอย่างแพร่หลาย ท าให้มีความสะดวกรวดเร็วและ
ประหยัดเวลาในการรวบรวมข้อมูลของพนักงาน ท าให้ปัจจุบันมี
บริษัทหลายแห่งมีระบบจัดการกับพนักงานซ่ึงการใช้งานของ
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บริษัทในปัจจุบันที่เราก าลังประสบอยู่คือการใช้เอกสารในการเก็บ
ข้อมูลพนักงานจนเกิดการสูญหายและการค านวณเงินเดือน 
พนักงานที่ล่าช้า จึงท าให้บริษัทหลายแห่งมีการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการบุคคลากร
ของพนักงานบริษัทจะมีความสะดวกมากว่าบริษัทอ่ืนที่ไม่ได้ใช้
ระบบดังกล่าวในการท างาน ปัจจุบันบริ ษัทที่ มีการน าเอา
เทคโนโลยีมาพัฒนาใช้ในการจัดการจะท าให้มีความรวดเร็วในการ
ดึงเอาข้อมูลมาใช้ และสามารถสร้างความได้เปรียบในการ
บริหารงานต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นของบริษัท และยังท าให้บริษัท
น้ันๆ สามารถปรับตัวเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต 
เช่น ปริมาณพนักงานที่ เพิ่มมากขึ้น โดยทั้ ง น้ีการศึกษาน้ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบในการจัดการข้อมูลพนักงาน 
โดยได้ท าการพัฒนางานในทุกกระบวนการที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการของทางบริษัทให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
โดยเน้นให้ระบบดังกล่าวน้ีช่วยลดความซ้ าซ้อนยุ่งยากในการ
ท างานแบบเดิม และหลังจากพัฒนาระบบดังกล่าวแล้วผู้วิจัยได้ท า
การทดสอบระบบ เพื่อประเมินผลการท างานของระบบต้นแบบที่
ได้พัฒนา เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบต้นแบบน้ีให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการบุคคล 
บริษัทเอเวียบุ๊คก้ิง มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้การ
แสดงข้อมูลน้ันมีจุดเด่นที่ ใช้งานง่าย มีการท างานที่สามารถ
น าเสนอข้อมูลส าคัญๆเพื่อบริหารงานและตัดสินใจของเจ้าของ 
และยังต้องสามารถช่วยท าให้การบริหารจัดการงานต่างๆ ของ
บริษัทน้ันมีความสะดวกยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบจัดการบุคคลรวมทั้งแนวคิดการพัฒนาคุณภาพของระบบ
พนักงาน ซ่ึงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นงานวิจัยน้ีได้มีการใช้ทฤษฎี
ต่างๆ ดังต่อไปน้ี  

2.1 ภาษาพีเอชพี (PHP) 
ภาษาพีเอชพี กล่าวว่า พีเอชพี ย่อมาจากค าว่า “PHP Hypertext 
Preprocessor” เป็นภาษาส าหรับ เ ซิร์ฟ ไซด์ ( Server – Side 
Scripting Language) ที่ท างานและประมวลผลที่ฝั่งของเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงรูปแบบในการเขียนค าสั่งการท างานน้ันมีลักษณะ
คล้ายกับภาษาซี (C) และสามารถที่จะใช้ร่วมกับภาษาเอชทีเอ็ม
แอล (HTML) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พีเอชพีเป็นภาษาสคริปต์
แบบเซิร์ฟไซต์คือ การประมวลจะเกิดขึ้นบนเครื่องแม่ข่ายหรือ

เซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงสร้างผลลัพธ์เป็นภาษาเอชทีเอ็มแอลคืนให้กับ
เครื่องลูกข่าย 
 
2.2 ซีเอสเอส (CSS) 
ชุดค าสั่งที่ใช้ส าหรับการก าหนดการแสดงผลข้อมูลหน้าเว็บเพจ ซ่ึง
ค าเต็มๆ ของ CSS คือ Cascading Style Sheets เป็นมาตรฐาน
หน่ึงของ W3C ที่ก าหนดขึ้นมา เพื่อใช้ในการ ตบแต่งหน้าเอกสาร
เว็บเพจโดยเฉพาะ ใช้ในการตบแต่งการแสดงผลข้อมูลหน้าระบบ 
ใช้ในการออกแบบ Layout ทั้งหมด 
 
2.3 จาวาสคริปต์ (Java Script)  
จาวาสคริปต์ (Java Script) คือ ภาษาส าหรับการเขียนโปรแกรม
บนเว็บที่ช่วยเพิ่มความเป็น Interactive ให้กับเว็บไซต์ เป็น ภาษา
สคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซ่ึงในการสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมี
การเคลื่อนไหว ใช้เพื่อแสดง Dynamic Text บนหน้า HTML 
Page ใช้ในการอ่าน (Read) และเขียน (Write) HTML Elements 
ใช้เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับเข้ามา (Validate) 
 
2.4 ฐานข้อมูลพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) 
ฐานข้อมูลพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) คือ โปรแกรม
ระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับ
ค าสั่งเอสคิวแอล (SQL = Structured Query Language) เป็น
เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรม
อ่ืนอย่างบูรณาการเพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของ
ผู้ใช้ 
 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา ได้มีงานวิจัยของ [1] ได้ท าระบบ 
“ระบบการจัดการบุคลากรภายในองค์กรกรณีศึกษา บริษัท เอาท์
ซอร์ฟซิฟายจ ากัด” พบว่า  ระบบการจัดการบุคลากรภายใน
องค์กร จัดท าขึ้นมาเพื่อที่จะอ านวยความสะดวกการจัดการข้อมูล
ของบริษัท โดยบริษัทสามารถน ามาใช่งานในการจัดการข้อมูล 
และได้พบงานวิจัยของ [2] ได้ท าการค้นคว้าเรื่อง “การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบ้านด่านนา
ขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” พบว่า เพื่อจัดการข้อมูลการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ จัดการข้อมูลประวัติ
บุคลากร ต าแหน่ง เงินเดือน การศึกษา การลา สรุปได้ว่าระบบที่
พัฒนาสามารถใช้แทนระบบเดิมและลดปัญหาที่เกิดจากระบบเดิม 
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ได้แก่ ปัญหาความซับซ้อนของข้อมูล ปัญหาการขัดแย้งกันของ
ข้อมูล และปัญหาการค้นคืนข้อมูล และยังพบการศึกษาของ [3] ได้
ผลการวิจัย “ระบบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้” 

พบว่า พบว่าระบบสามารถรายงานผลการ ลงเวลาปฏิบัติงานได้
ตรงตามความต้องการ และยังสามารถค้นหาข้อมูลตามเงือนไขที
ก าหนดได้ อย่างถูกต้อง ซึงเป็นการลดขั้นตอนการสร้างรายงานใน
รูปแบบเดิมทีต้องน าข้อมูลจากเครื่องสแกน ลายน้ิวมือมา
ประมวลผลในโปรแกรมMicrosoft Excel ก็สามารถเรียกดู
รายงานได้ตลอดเวลาตามความ ต้องการ 

4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการบุคคลของบริษัทเอเวีย  
บุ๊คก้ิง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งน้ีแบ่งการท างาน
ออกเป็น 7 ขั้นตอน SDLC 
 
4.1 ค้นหาปัญหา โอกาสและเป้าหมาย                                    

โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัญหาของทางบริษัทเน่ืองจากปัจจุบัน
การเก็บข้อมูลของพนักงาน ยังคงใช้เอกสารในการจัดการข้อมูล
พนักงาน รวมถึงการค านวณเงินเดือนของพนักงาน หากมีพนักงาน
ลา หรือว่ามีเหตุผลที่มาสาย ยังคงใช้เป็นโปรแกรม Microsoft 
Excel จึงท าให้เกิดความวุ่นวายภายในองค์กรขึ้น เพื่อให้สะดวกต่อ
การจัดการข้อมูลและการคิดค านวณเงินเดือนของพนักงาน การ
ขาดลามาสายของพนักงาน การสรุปรายได้แต่ละเดือน 

4.2 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

ในขั้นตอนน้ีได้ท าการจัดท าข้อเสนอโครงการพร้อมก าหนด
ขอบเขตโครงการพัฒนาระบบดังกล่าว พร้อมทั้งประเมินความ
เป็นไปได้ในด้านต่างๆ ในการจัดท าโครงการและวิเคราะห์ค านวณ
ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ 

4.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการบุคคลของบริษัทเอเวีย  
บุ๊คก้ิง ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data 
Flow Diagram: DFDs) ในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ ได้จาก
ขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนหน้าน้ีโดยสามารถสรุปได้เป็นแผนภาพแสดง
การไหลของข้อมูลของระบบดังรูป  

 

 

 

 
           

 

 

 

ภาพที่ 1 Context diagram ระบบจัดการบุคลากร 
บริษัทเอเวีย บุ๊คก้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ER Diagram ของ ระบบจัดการบุคลากรบริษัทเอเวีย บุ๊คก้ิง 

 

4.4 การออกแบบพัฒนาระบบ 

การออกแบบได้ท าการ จัดท าต้นแบบของหน้ าจอ (User 
Interface) ทั้งหมดของระบบการจัดการบุคลากรของบริษัท เอเวีย 
บุ๊คก้ิง โดยการออกแบบน้ันมีการค านึงถึงเรื่องของประสบการของ
ผู้ใช้งาน (User Experience : UX) [4] มาใช้ในการออกแบบใน
ครั้งน้ีอีกด้วย 

4.5 การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบผู้วิจัยได้เลือกเทคโนโลยีในส่วนของอุปกรณ์และ
โปรแกรมที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานในการพัฒนาระบบดังกล่าว ทั้งน้ี
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โปรแกรม (Software) ที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการออกแบบและพัฒนา
ระบบจัดการบุคลากรบริษัท เอเวีย บุ๊คก้ิง ประกอบด้วย โปรแกรม 
PHP My Admin โดยการพัฒนายังได้ใช้ PHP, Java Script, CSS, 
Bootstrap3, HTML ร่วมกับโปรแกรมข้างต้น 

4.6 การทดสอบระบบ 

ท าการทดสอบระบบทั้งโดยผู้พัฒนาระบบและการทดสอบระบบ
โดยผู้ใช้งาน ซ่ึงการทดสอบระบบโดยผู้ใช้แบบอัลฟ่า (Alfa UAT) 
และสามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1) ด้านความถูกต้องของ ระบบในแต่ละส่วนย่อย 2) ด้านความถูก
ต้องในการท างานของระบบในภาพรวม 3) ด้านตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ และ 4) ด้านความปลอดภัยของระบบ เพื่อหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเพื่อจะได้ท าการแก้ไขก่อนที่จะ ไปติดตั้ง
ระบบให้กับผู้ใช้งาน 

4.7 ติดตั้งระบบและเว็บไซต์ 

หลังจากที่ได้ท าการทดสอบจนมีความม่ันใจแล้วว่าระบบ
ที่พัฒนาขึ้นน้ัน สามารถท างานได้จริง และตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ จากน้ันผู้วิจัยจึงด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน 
จริงต่อไป 

 
5. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการบุคลากร
โดยสังกัดบริษัท เอเวีย บุ๊คก้ิง โดยมีกลุ่มผู้ใช้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี  

1) ผู้บริหาร (Super Admin) โดยสามารถออกรายงาน
สรุปเงินเดือน สามารถดูประวัติและอนุมัติการลาของพนักงานได้ 
สามารถดูเวลาการท างานของพนักงานทั้งหมดได้   

2) ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดย สามารถจัดการกับข้อมูล
พนักงานได้ สามารถจัดการกับเงินเดือนของพนักงานได้ สามารถ
จัดการข้อมูลวันหยุดได้ สามารถจัดการเวลาท างานของพนักงานได้  

3) พนักงาน (User) สามารถดูผลอนุมัติการลาได้  
สามารถเลือกขอวันลาได้ สามารถดูวันหยุดของบริษัทได้ สามารถดู
รายละเอียดเงินเดือนของตัวเองได้ 

 
6. ผลการด าเนินงาน 

จากการศึกษาการท าระบบการจัดการร้านอ้อมก๋วยเตี๋ยวหมูน้ัน 
ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบตามขอบเขตที่ตั้งไว้ เพื่อน ามาบริหาร
จัดการภายในร้านก๋วยเตี๋ยวช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้เช่น จัดการข้อมูลลูกค้า จัดการ

ข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลวัตถุดิบ และอ่ืน ๆ อีกมากมายได้เป็น
อย่างดี ระบบที่ท าได้รูปแบบระบบออกมาตามความต้องการของ
ทางร้าน โดยมีฟังก์ชั่นต่าง ๆ และตัวอย่างหน้าจอของระบบ
ดังต่อไปน้ี 
 
ฟังก์ชั่นของระบบ 
1. ระบบของผู้บริหาร 

1.1 ระบบการเข้าใช้ของผู้บริหาร : ผู้บริหารสามารถ
ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ และออกจากระบบได้ 

1.2 ระบบออกรายงาน : โดยสามารถออกรายงานสรุป
เงินรายรับ ร่ายจ่ายของบริษัทได้ สามารถออกรายงานเวลาการ
ท างานของพนักงานได้ สามารถออกรายงานการลาของพนักงานได้  

1.3 ระบบอนุติการลาให้กับพนักงาน : ผู้บริหารสามารถ
ดูรายละเอียดการยื่นลาและพิจารณาอนุมัติให้กับพนักงานได้  

1.4 ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน : ผู้บริหารสามารถดู
รายละเอียดของพนักงานได้ แต่ไม่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้ 

 
2. ระบบของผู้ดูแลระบบ  

2.1 ระบบสมัครสมาชิก : adminสามารถเห็นข้อมูล
สมาชิกได้ 

2.2 ระบบการเข้าใช้ของผู้ดูแลระบบ : ผู้บริหารสามารถ
ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ และออกจากระบบได้ 

2.3 ระบบการจัดการข้อมูลพนักงาน : สามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไข ค้นหา ข้อมูลของพนักงานได้ 

2.4 ระบบจัดการข้อมูลการลาของพนักงาน : สามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลการลาของพนักงานได้  

2.5 ระบบจัดการวันหยุดของบริษัท : สามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไขวันหยุดของบริษัทได้   

2.6 ระบบจัดการข้อมูลเวลาการท างานของพนักงาน : 
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลเวลาการท างานของพนักงานได้   

2.7 ระบบจัดการข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน : สามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลเงินเดือนของพนักงานได้   
 
3. ระบบของพนักงาน 

3.1 ระบบสมัครสมาชิก : สามารถล็อกอิน เข้าสู่ระบบ 
และออกจากระบบได้  

3.2 ระบบการยื่นใบลา : สามารถเลือกของวันลา และรอ
การอนุมัติ 

3.3 ระบบติดตามการยื่นลา :สามารถติดตามการขอยื่น
ลาได้ 
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3.4 ระบบตรวจสอบเวลาการท างานของพนักงาน :
สามารถดูเวลาการท างานของตัวเองได้ แต่ไม่สามารถดูของคนอ่ืน
ได้ 

3.5 ระบบตรวจสอบเงินเดือนของพนักงาน :สามารถดู
รายละเอียดเงินเดือนของตัวเองได้ แต่ไม่สามารถดูของคนอ่ืนได้ 
 
1. ตัวอย่างของหน้าเว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าแรกของระบบ 
 
2. หน้าทะเบียนพนักงาน 

ภาพที่ 4 หน้าทะเบียนพนักงาน 
3. หน้าวันหยุดประจ าปี 
 

 
ภาพที่ 5 หน้าวนัหยุดประจ าป ี

 

 

4. หน้าจัดการข้อมูลเงินเดือน 

 

ภาพที่ 6 หน้าจัดการข้อมูลเงินเดือน 

5. หน้าจัดการข้อมูล เวลาท างาน 

 

ภาพที่ 7 หน้าจัดการข้อมูล เวลาท างาน 

6. หน้าตรวจสอบเช็คระบบการเข้าใช้งาน 

 
ภาพที่ 8 หน้าตรวจสอบเชค็ระบบการเข้าใช้งาน 

 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการพัฒนาระบบการจัดการบุคคลในครั้งน้ีพบว่าระบบดังกล่าว
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล และยังสร้างความ
สะดวกในการใช้งานสามารถจัดการข้อมูลต่าง ได้เช่น ข้อมูล
พนักงาน ข้อมูลการเข้างาน ข้อมูลการลา และการค านวณ
เงินเดือนพร้อมสวัสดิการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  นอกจากน้ียัง
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สามารถท าให้ผู้ใช้งานซ่ึงเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลของบริษัทและ
ผู้บริหารของบริษัทได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานและยัง
สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งานอีกด้วยจากการใช้งาน
ระบบการจัดการพนักงานได้ง่ายยิ่งขึ้น การวิจัยและพัฒนาใน
อนาคตน้ันคณะวิจัยเห็นว่าควรจะมีการเพิ่มฟังก์ชั่นในการจัดการ
ประชุมออนไลน์ขององค์กร และจะได้น าเอาผลการศึกษาในเรื่อง
การท างานของระบบมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
จัดการบุคคลให้มีความสอดคล้องและตอบสนองการใช้งานของ
ผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการลาออนไลน์ บริษัท ไอเอส
บี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นระบบท่ีเข้ามาสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 
ระบบการลาออนไลน์พัฒนาข้ึนเพื่อทดแทนระบบการลาในรูปแบบเดิมท่ี
เป็นการย่ืนเอกสารตามล าดับข้ันตอน ระบบการลาเดิมใช้เวลานานในแต่
ละข้ันตอน เช่น การรออนุมัติในแต่ละข้ันตอน  ไม่รองรับกระบวนการ
ท างานในการติดตามสถานะการลา การจัดท าประวัติการลาของบุคลากร 
การสรุปการลาของพนักงานเป็นไปด้วยความล าบาก  ดังนั้นจึงจึงมี
แนวคิดในพัฒนาระบบการลาออนไลน์ด้วยแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์
โดยวิธีเอจายล์ เป็นวิธีท่ีเน้นการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานและเห็นผลลัพธ์การพัฒนาท่ีรวดเร็ว   จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
ด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ออกแบบและพัฒนาเวป
ไซต์ตามหลัก เรสปอนซีฟ เว็บดีไซน์ โดยใช้ภาษาพีเอชพีและภาษาจาวา
สคริปต์ในการพัฒนา  ผลลัพธ์ท าให้บริษัทมีระบบการลาออนไลน์ท่ี
สามารถใช้งานได้จริงทดแทนระบบการลาในรูปแบบเดิม บุคลากร
สามารถท าการลาผ่านระบบออนไลน์  ระบบงานสามารถแบ่งกลุ่ม
ผู้ใช้งาน ระบบงานมีส่วนแจ้งเตือนและติดตามสถานะการลา ระบงาน
สามารถสืบค้นประวัติข้อมูลการลาของบุคลากรได้ ระบบงานสามารถ
ผลิตสารสนเทศเชิงสรุปส าหรับผู้บริหารได้  จากการประเมินความพึง
พอใจระบบการลาออนไลน์จากผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับ
ดี ระบบเป็นประโยชน์ส าหรับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร   
 
ค ำส ำคัญ: ระบบการลาออนไลน์, การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ABSTRACT 
This study aims to develop online working leave system of ISB 
Corporation Limited to support human resource department 
hoping to increase the efficiency of HR managements. Online 
working leave system has been developed to substitute for 
traditional working leave system- which has used documents. 
The document system takes time as the approval must be 

done step by step, lacks of approval status and lack of records 
of taking leaves. This has complicated the summarily of 
personnel’s work leave; therefore, online system has been 
developed by utilizing agile software technology.  This 
method focuses on users’ requirements and results can be 
seen simultaneously. Information management in the 
database utilizes MY SQL software. The design and website 
development has complied with responsive web design 
principle by using PHP and Java script. The firm finally has its 
own online working leave system and can be replaced to the 
old system. Staff can submit working leave online. Apart from 
this the system can categorize users’ group, contains with 
notification system to follow up working leave status and 
summarizes working leave records for managerial purpose. It 
is found that the satisfaction of working online users’ are in 
high level and users feel that the system is useful for 
managerial purpose to support the management’s decision 
making process. 
 
Keywords: Leave Online System, Human Resources 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน ระบบงานทุกด้านถูกพัฒนา
บนระบบการจัดการลาออนไลน์ ในองค์กรของบริษัท ไอเอสบี คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด เดิมมีวิธีการลางานท่ียังใช้การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท่ี
เป็นกระดาษเอกสารของแผนกทรัพยากรบุคคล และด าเนินย่ืนเอกสาร
เป็นแบบฟอร์ม การย่ืนเร่ืองใบลารอการอนุมัติจากผู้บริหาร ท าให้ใช้
ระยะเวลาในการอนุมัติการลาค่อนข้างนาน อีกท้ังแผนกทรัพยากรบุคคล
ยังต้องค้นหาข้อมูลประวัติการลาของพนักงานจากแฟ้มเอกสาร และ
พนักงานไม่สามารถรับรู้ข้อมูลจ านวนวันลางานท่ีคงเหลือของตนเองได้ 
นอกจากนี้พนักงานมีเหตุต้องลาหยุดงานฉุกเฉินติดต่อกันหลายวัน โดย
ไม่ได้แจ้งการลา 
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งานให้แผนกทรัพยากรบุคคลรับทราบจึงส่งผลให้แผนกทรัพยากร
บุคคลขาดการรับรู้การหยุดงานของพนักงาน และพนักงานขาดการ
ขอเอกสาร ใบลาจากแผนกทรัพยากรบุคคล  จึ งน า  Office 
Automation เป็นการน าเอาเทคโนโลยี ใหม่มาใช้ช่วยให้ การ
ปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น โดยการน าเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การจัดท า การเก็บรักษา การส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารในองค์กร 
ทั้งยังเป็นการลดปริมาณกระดาษลง สามารถสื่อสารผ่านทาง
จอคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว การจัดเก็บเอกสาร สามารถน าเอา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดเก็บมาช่วยให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ค้นหาได้ง่ายและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  

ด้ ว ย เ ห ตุ น้ี จึ ง มี ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี  Office 
Automation  มาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบการลาของพนักงาน
บริษัท ไอเอสบี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โดยการพัฒนาระบบการ
จัดการการลาออนไลน์ ผ่านวิธีการสร้าง Web server บริการ 
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) ทั้งน้ีระบบการจัดการลา
ออนไลน์ของโครงงานที่พัฒนาขึ้นมา เป็นแนวทางการพัฒนาระบบ
จัดเก็บข้อมูลการลาของพนักงานส าหรับแผนกทรัพยากรบุคคล 
เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการลางานของพนักงานและการ
อนุมัติของผู้บริหาร ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
พนักงานภายในองค์กร 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการลาของ

พนักงานบริษัท ไอเอสบี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ส าหรับแผนก
ทรัพยากรบุคคล  

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพนักงาน
ภายในองค์กรต่อไป 
 

3. ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในการใช้ประกอบในการ

สร้างระบบการลา ดังน้ี 
การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยวิธีเอจายล์ (Agile software 
development) 
  เป็นหลักการในการพัฒนา ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกฎตายตัวว่า
ต้องท าตามขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงแต่จะเน้นที่ความเหมาะสมกับ
คนหรือวัฒนธรรมขององค์กร เอจายล์ไม่เคร่งครัดในเรื่องของ
หลักการโดยจะเน้นไปที่เรื่องของคน การสื่อสารระหว่างทีมให้มี
ประสิทธิภาพ การสื่อสารกับลูกค้าและเน้นความพึ่งพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก ลดขั้นตอนใดที่สร้างความยุ่งยาก หรือไม่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมหรือองค์กร ก็จะสามารถปรับแต่งให้เหมาะสม หรือ
แม้กระทั่งเรื่องของเอกสารถ้าเอกสารใดต้องเสียเวลาท าจ านวนมาก
ก็สามารถพิจารณาไม่ท าเอกสารน้ันตามความเหมาะสมหรือ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (Process) อ่ืน ๆ ที่ไม่จ าเป็นซ่ึงหลักของ เอ
จายล์มีไว้ขับเคลื่อนการท างานให้เสร็จ กระบวนการท างานไหนที่
ท าให้งานช้าลงต้องได้รับการปรับปรุงหรือพิจารณายกเลิก ที่ส าคัญ
ต้องยอมรับความต้องการของระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
จากลูกค้าและเน้นการออกแบบที่มีความง่าย ไม่สลับซับซ้อนท าให้
การดูแลแก้ไขง่ายเม่ือพบการเปลี่ยนแปลง 
 
วัตถุประสงค์ของ Agile Method 

วิธีการพัฒนาซอฟท์แวร์ทุกวิธีมีเป้าหมายเดียวกันคือ
เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่สามารถท างานได้ตามความต้องการที่ก าหนด
พัฒนาเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้และ
กระบวนการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการอันเป็นที่
ยอมรับอย่างไรก็ดีการพัฒนาโดยใช้Agile Method มีวัตถุประสงค์
ในรายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 

1) เน้นความถนัดของแต่ละบุคคลและการพูดคุยสื่อสาร
กันมากกว่าการยึดติดที่เครื่องมือและกระบวนการในการท างาน 

2) ท างานโดยยึดที่ผลผลิตหรือซอฟต์แวร์เป็นหลักเช่น 
เดิมอาจเน้นเอกสาร แต่ Agile Method ไม่เน้นมากนักแต่จะเน้น
ว่ามีซอฟต์แวร์ส่งให้ผู้ใช้หรือยังให้ความส าคัญเรื่องการสื่อสาร
ระหว่างทีมงานด้วยกัน และระหว่างทีมงานกับผู้ใช้ 

3) ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่ เ กิดขึ้น เช่นเดิมต้ อง
วางแผนล่วงหน้าให้ครบถ้วน และท าตามแผนที่ก าหนดไว้ให้ได้ แต่ 
Agile Method ให้ความส าคัญกับการท าตามแผนน้อยลงแต่เน้น
การสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้  [1] 
 
ระบบปฏิบัติการ  Web server 

Web server เป็นบริการ HTTP(HyperText Transfer 
Protocol) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูล ทั้งภาพ และเสียง จาก
เครื่องบริการ ผ่าน Browser เช่นบริการ //www.thaiall.com 
หรือ //localhost เป็นต้น เครื่องบริการ ที่รอรับค าร้องขอจาก 
web browser ข้อมูลที่จะส่งไปอาจเป็นเว็บเพจ ภาพ หรือเสียง 
เป็นต้น ส าหรับโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ให้น ามาเปิดบริการ 
web คือ Apache web server หรือ Microsoft web serve  [11] 

 
 

1555



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
MySQL โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดย

บริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง 
SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือ
โปรแกรมอ่ืนอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความ
ต้องการของผู้ใช้ เช่นท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web 
Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ 
(Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษา
เจ เอสพี  เป็นต้น  หรื อท างานร่ วม กับ โปรแกรมปร ะยุ กต์  
(Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจา
วา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถ
ท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบ
ฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source)ที่ถูกน าไปใช้งานมาก
ที่สุด [10] 
ภาษาพีเอชพี (PHP) 

ภาษาพีเอชพี (PHP Language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์
ประเภทโอเพนท์ซอร์ท (Open Source Computer Language) 
ส าหรับพัฒนาเว็บเพจแบบไดนามิก เม่ือเครื่องบริการได้รับค าร้อง
จากผู้ใช้ก็จะส่งให้กับ ตัวแปลภาษา ท าหน้าที่ประมวลผลและส่ง
ข้อมูลกลับไปยังเครื่องของผู้ใช้ที่ร้องขอ ในรูปเอชทีเอ็มแอล ภาพ 
หรือแฟ้มดิจิตอลอ่ืนใด ลักษณะของภาษามีรากฐานค าสั่งมาจาก
ภาษาซี เป็นภาษาที่สามารถพัฒนาให้ใช้งานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ 
[8] 
ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript Language)  

ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript Language) เป็นภาษา
โปรแกรมที่มีโครงสร้างคล้ายภาษาซี ท าหน้าที่แปลความหมาย 
และด าเนินการทีละค าสั่ง ภาษาน้ีมีชื่อเดิมว่า LiveScript ถูกพัฒนา
โดย Netscape Navigator เพื่อช่วยให้ เ ว็บเพจสามารถแสดง
เน้ือหา ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามเงื่อนไข หรือสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน หรือโต้ตอบกับผู้ใช้ได้มากขึ้น เพราะภาษา HTML ที่
เป็นภาษาพื้นฐานของเว็บเพจ ท าได้เพียงแสดงข้อมูลแบบคงที่ 
(Static Display)  [9] 
ระบบ   Responsive Web Design 

Responsive Web คือ เป็นการออกแบบเ ว็บไซต์ให้
รองรับกับทุกขนาดหน้าจอของอุปกรณ์  ตั้งแต่ขนาดหน้าจอ 
computer  ไปจนถึงขนาดของ Smart Phone หรือ Tablet ต่างๆ 
ที่มีมาตรฐานขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ทั้งน้ีการออกแบบเว็บไซต์
หรือ Responsive web design โดยใช้เทคนิคของ CSS , CSS3 
และ JavaScript ในการออกแบบท าให้  web site สามารถจัด

เรียงล าดับข้อมูลบน web site ให้รองรับในการแสดงผลผ่าน
หน้าจอ ที่มีขนาดแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ  โดยที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์
สามารถเปิดใช้งานได้ โดยไม่ต้องกังวลกับขนาดของหน้าจอ หรือ
ชนิดของอุปกรณ์สื่อสาร [7] 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นัทประดิษฐิ์ พลอยวิเศษ(2555)ได้พัฒนาระบบลางาน
ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรในการ
ด าเนินธุรกิจซ่ึงท าให้องค์กรมีการพัฒนาในการบริหารจัดการเพิ่ม
มากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลด
พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารและง่ายต่อการส ารองข้อมูล เพื่ออ าอวย
ความสะดวกแก่เจ้าของกิจการ [4] 

ชญานนท์ ปรีชาวุฒิวงศ์ ,สิรภพ ไพจิตต์,และอมรฤทธ์ิ 
พุทธิพิพัฒน์ขจร(2556)ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล
และลาออนไลน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางแสนมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการลางาน 
โดยพัฒนาในรูปแบบของ Web application ซ่ึงจะส่งผลให้
เจ้าหน้าที่และบุคลากรสามารถสืบค้น และแก้ไขข้อมูลบุคคลากรได้
อย่างสะดวก [2] 

สมสุก นากสุก ,ปพิชญา  นิ เทศ ,และธวัชชัย พรหม
รัตน์(2557) การพัฒนาระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา งานวิจัยน้ีมี
จุดหมายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานบุคลากร 
ของคณะฯ เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีความสะดวก 
รวดเร็วและยังช่วยลดปริมาณกระดาษ โดยระบบจะสนับสนุนการ
ลาและตรวจสอบการลา การโอนสิทธ์ิในการอนุมัติการลา รายงาน
การสรุปการลาของหน่วยงาน ส่งให้ผู้ใช้ระบบสามารถส่งใบลาผ่าน
ทางWebsite, Tablet และSmart Phone ได้ [5] 

นนิดา สร้อยดอกสน,ณัฐพร สวัสดีนาวิน,และปิยชน ขันติ
สุข (2557)ได้พัฒนาระบบลางานออนไลน์ ให้ กับองค์ ก าร มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการระบบบริหารการจัดการด้านทรัพยากร
มนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มี
ต่อระบบการลาออนไลน์ ซ่ึงเป็นระบบที่สนับสนุนฝ่ายทรัพยากร
บุคคลส าหรับองค์กร สามารถจัดการข้อมูลพนักงาน ต าแหน่ง 
แผนก ประเภทการลา สิทธ์ิการลางาน และปฏิทินกิจกรรม 
พนักงานสามารถลางาน ตรวจสอบสถานการณ์ลา และประวัติการ
ลา หัวหน้างานสามารถอนุมัติการลาและตรวจสอบประวัติการลา
ของพนักงาน สามารถดู ปฏิทิน กิจกรรมเพื่อใช้พิจารณาอนุมัติการ
ลาและดูรายงานสรุปการลาของพนักงานในรูปแบบต่างๆ ระบบลา
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งานออนไลน์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้านการบริหารการ
จัดการ การตัดสินใจและความสะดวก ให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคลากร 
[3] 

นายสันต์ชัย  อเนกไพบูรณ์ , และนายอนันตชัย คง
รอด  (2561)ได้พัฒนาระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษาบริษัทเอส
พีการไฟฟ้าอิมปอร์ตจ ากัดมีวัตถุประสงค์บริหารจัดการเก่ียวกับ
ข้อมูลการลางานของพนักงานโดยกรอกมีการกรอกข้อมูลของ
พนักงานลงในแบบฟอร์มที่เป็นเอกสาร แล้วส่งให้แผนกทรัพยากร
บุคคลเพื่อที่จะเซ็นอนุมัติการลา จัดเก็บเอกสารข้อมูลในรูปแบบ
ของใบลา ในการดูประวัติการลางานยังคงต้องค้นหาจากเอกสารที่
บันทึกการลางานของพนักงาน อีกทั้งพนักงานไม่สามารถดูประวัติ
การลางานและวันที่เหลือได้ด้วยตนเอง ท าให้เสียเวลาและเกิด
ความผิดพลาด ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท เอส พี 
การไฟฟ้าอิมปอร์ต จ ากัด ได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว มีการพัฒนาด้วยภาษาพีเอชพี และมีการจัดการข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล และพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอป
พลิเคชัน พนักงานสามารถบันทึก หรือกรอกข้อมูลการลาได้ด้วย
ตนเอง ฝ่ายบุคคลสามารถเข้ามาอนุมัติ วันลาได้ผ่านทางระบบ 
พนักงานสามารถดูประวัติการลางานของตนเองได้เพื่อให้ทราบถึง
จ านวนวันที่ลา และจ านวนวันคงเหลือ ซ่ึงท าให้เกิดความสะดวก 
และมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น [6] 

 
4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 วิธีการด าเนินการท าระบบการลาออนไลน์ ผู้ วิจัยได้
ด าเนินการตามกรอบแนวคิดของผู้บริหาร โดยมีการประยุกต์
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยแบ่งการท างาน
ออกเป็น 7 ขั้นตอน SDLC ดังน้ี 
 

4.1 ค้นหาปัญหา โอกาสและเป้าหมาย 
โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัญหาของทางบริษัทเน่ืองจาก

ปัจจุบันการลางานของพนักงานภายในองค์กร เดิมมีวิธีการลางานที่
ยังใช้การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษเอกสารของแผนก
ทรัพยากรบุคคล และด าเนินยื่นเอกสารเป็นแบบฟอร์ม จึงท าให้การ
อนุมัติเอกสารใช้ระยะเวลานานในการด าเนินเรื่องการลา เพื่อให้
สะดวกต่อการด าเนินการลาของพนักงานและมีประสิทธิภาพของ
องค์กร 
4.2 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

ในขั้นตอนน้ีได้ท าการจัดท าข้อเสนอโครงการพร้อม
ก าหนดขอบเขตโครงการพัฒนาระบบดังกล่าว พร้อมทั้งประเมิน

ความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ในการจัดท าโครงการและวิเคราะห์
ค านวณระยะเวลาในการพัฒนาระบบ รวบรวมความต้องการของ
ระบบและศึกษาแนวทางการพัฒนา ศึกษาความความต้องการ
ของผู้บริการและทรัพยากรฝ่ายบุคคล โดยผู้บริหารมีความต้องการ
ของระบบที่สามารถแสดงการขอใบลา การอนุมัติใบลา การเพิ่ม
ข้อมูลรายละเอียดของพนักงาน ดูข้อมูลประวัติพนักงาน สามารถ
ค้นหาข้อมูลใบลาของพนักงาน ระบบสามารถอนุมัติใบลา ในส่วน
ของพนักงานระบบสามารถขอใบลา แจ้งเอกสารที่รอพิจารณา แจ้ง
ข้อมูลการอนุมัติเอกสาร แจ้งข้อมูลจ านวนวันการลาให้พนักงานให้
รับทราบ ดังภาพที่ 1 โดยแบ่งส่วนการท างานของระบบ การจัดการ
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล   

 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบของสถาปัตยกรรมโดยรวมของระบบการลาออนไลน์ 

 
4.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 เป็นการน าเอาผลที่ได้จากการรวบรวมความต้องการ
น ามาออกแบบเป็นระบบงานโดยรวมโดยใช้แผนผังบริบทเพื่อวาง
ขอบเขตของระบบดังภาพที่ 2 ในการออกแบบระบบงานน้ันยัง
สามารถก าหนดระบบงานย่อยโดยแบ่งระบบงานเป็นส่วนๆดังน้ี 
ระบบการเพิ่ม ลด แก้ไข ข้อมูลพนักงาน ระบบขอใบลา ระบบดู
ข้อมูลพนักงาน ระบบประวัติการลา ระบบอนุมัติการลา ระบบ
ประวัติพนักงาน โดยมีการใช้แผนภาพกระแสข้อมูลช่วยในการ
ออกแบบ การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลใช้เครื่องมือในการ
ออกแบบเป็นแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 2 แผนผังบริบทระบบการลา 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพอีอาร์ ไดอะแกรม ฐานข้อมูลระบบการลาออนไลน์ 

 
4.4 การออกแบบพัฒนาระบบ 

การออกแบบเว็บไซต์หรือ Responsive web design 
โดยใช้เทคนิคของ CSS , CSS3 และ JavaScript ในการออกแบบ
ท าให้ web site สามารถจัดเรียงล าดับข้อมูลบน web site ให้
รองรับในการแสดงผลผ่านหน้าจอ ที่มีขนาดแตกต่างกันได้โดย
อัตโนมัติ  โดยที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเปิดใช้งานได้ โดยไม่ต้อง
กังวลกับขนาดของหน้าจอ หรือชนิดของอุปกรณ์สื่อสาร 
 
4.5 การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ ใช้ซอฟต์แวร์ในการ
พัฒนาคือ Web sever และใช้ภาษาพีเอชพีเป็นภาษาหลักในการ
พัฒนา และใช้ Java Script, CSS, Bootstrap3, HTML ร่วมกับ
การพัฒนาข้างต้น ส่วน API ที่ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงเป็นฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอลใช้โปรแกรม PHP My Admin พัฒนาโดยใช้ภาษาพี
เอชพี 

 

4.6 การทดสอบระบบ 
การทดสอบระบบแบ่งการทดสอบเป็นการตรวจสอบ

รูปแบบการแสดงผลและขั้นตอนการใช้งานระบบกับผู้ใช้ระบบ โดย
ท า Unit test ตามขั้นตอน น าผลที่ได้ไปปรับปรุงการแสดงผลและ
ขั้นตอนการใช้งานให้ถูกต้องตามความต้องการ ตรวจสอบความถูก
ต้องของฟังก์ชันการท างานจากการท า Unit test เพื่อให้มีการ
ท างานที่ถูกต้อง ตรวจสอบการใช้งานได้จริงโดยท าการติดตั้ง
ฐานข้อมูล อัพโหลดระบบการจัดการลาออนไลน์ ท าการทดสอบ
ระบบจริงเมื่ออัพโหลดระบบการจัดการลาออนไลน์ลง Web sever  
4.7 ติดตั้งระบบและเว็บไซต์ 

หลังจากที่ได้ท าการทดสอบจนมีความม่ันใจแล้วว่าระบบ
ที่พัฒนาขึ้นน้ัน สามารถท างานได้จริง และตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ จากน้ันผู้วิจัยจึงด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน
จริง 

 
5. ผลการด าเนินการ 

 ผลการด าเนินการเม่ืออัพโหลดอัพโหลดระบบการจัดการ
ลาออนไลน์ ให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาด าเนินการด้านต่างๆกับระบบงาน
โดยแสดงผลการด าเนินงานตามระบบงานต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้น  
ส่วนการจัดการพนักงานและการจัดการข้อมูล ส่วนการขอใบลา 
ส่วนการรอพิจารณาการลา ส่วนประวัติการลา ส่วนระบบจัดการ
พนักงานและการจัดการข้อมูล 

ในส่วนระบบจัดการพนักงานและส่วนจัดการข้อมูล มีการ
แบ่งสิทธิการใช้งานออกเป็น 3 สิทธ์ิการใช้งาน คือ ผู้บริหาร 
ผู้จัดการ และพนักงานบริษัท 

ระบบจัดการพนักงาน พนักงานที่ เป็นเจ้าของข้อมูล 
สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ดังแสดงในภาพที่ 4 ระบบจัดการข้อมูล
ในแบ่งการใช้งานตามสิทธ์ิ โดยผู้บริหารและผู้จัดการสามารถเพิ่ม
ข้อมูลส่วนของพนักงานในบริษัท   ดังแสดงในภาพที่ 5 ก าหนดการ
ใช้งานระบบได้โดยตรงไปยังฐานข้อมูล ผู้บริหารและผู้จัดการ
สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังแสดงในภาพที่ 6 
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ภาพที่ 4 ส่วนจัดการข้อมูลพนักงานในระบบ 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 ส่วนเพ่ิมข้อมูลพนักงาน 
 

 
ภาพที่ 6 ส่วนแก้ไขข้อมูลพนักงาน 

 
ส่วนการขอใบลา 
  ในส่วนน้ีระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นให้พนักงานมีการขอใบลา
ภายในองค์กร ดังภาพที่ 7  
 

 
ภาพที่ 7 ส่วนการขอใบลาของพนักงาน 

 
ส่วนการรอพิจารณาการลา 

ในส่วนของระบบงานน้ีเป็นการแสดงผลการรอพิจาณา
เอกสารใบลาและประวัติใบลาของพนักงานดังภาพที่  8 เ ม่ือ
ผู้บริหารและผู้จัดการรอพิจารณาใบลาที่รอการอนุมัติดังภาพที่ 9 

 

 
ภาพที่ 8 ส่วนการรอพิจารณาเอกสารใบลาและประวัติใบลาของพนักงาน 

 
ภาพที่ 9 ส่วนการรอพิจารณาใบลาที่รอการอนุมัติของพนักงาน 

              
6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาระบบการจัดการลาออนไลน์ สามารถพัฒนาเพื่อน าไปใช้
งานได้จริงและตรงกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคือ สามารถพัฒนา
ระบบขึ้นมาใช้งานได้จริง เม่ือพัฒนาเสร็จน าไปอัพโหลด  Web 
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sever เพื่อให้พนักงานขอใบลา สามารถเพิ่มช่องทางให้พนักงานขอ
ใบลา เม่ือน าไปทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้งานที่เป็นพนักงาน
ลักษณะการใช้งานตรงกับความต้องการและมีการท างานที่ ไม่
ซับซ้อน การแสดงผลการอนุมัติใบลาท างานได้ตรงเอกสารการ
อนุมัติและแสดงผลจ านวนการลาได้ถูกต้องในงานวิจัยครั้งน้ีมี
ความสอดคล้องกับงานของ สมสุก นากสุก ปพิชญา นิเทศและ
ธวัชชัย พรหมรัตน์ ซ่ึงการพัฒนาระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [5]  ส่วนสิ่งที่ไม่มีความคล้ายกัน
น้ันคือของ นัทประดิษฐิ์ พลอยวิเศษ ระบบลางานออนไลน์ [4]  
ได้มีการด าเนินธุรกิจซ่ึงท าให้องค์กรมีการพัฒนาในการบริหาร
จัดการเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะต่างกับงานวิจัยที่ทบทวนมาข้างต้น 
             จากผลการพัฒนาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบการจัดการลาออนไลน์อ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดย
ใช้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลพนักงานภายในองค์กร ระบบการ
จัดการลาออนไลน์จะแสดงผลข้อมูลจ านวนการลาของพนักงาน
ภายในองค์กร การพัฒนาต่อยอดระบบการจัดการลาออนไลน์ใน
อนาคตควรเพิ่มประสิทธิภาพในแจ้งเตือนการอนุมัติเอกสารผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือสามารถแสดงทางเลือกในการแจ้ง
เตือน ในส่วนของผู้บริหารและผู้จัดการ 
 
ประเมินผลความพึงพอใจจากการใช้งาน 
        ทางผู้ วิจัย ได้ท าการเก็บข้อมูลจากสามฝ่าย  คือ ฝ่าย
ผู้บริหาร ฝ่ายผู้จัดการ และฝ่ายพนักงานในบริษัท โดยแบ่งระดับ
ความพึงพอใจออกมาเป็นระดับ 1 ถึงระดับ 5 โดยแบ่งออกมาเป็น
ดังน้ี 

ระดับที่หน่ึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ระดับที่สอง ความพึงพอใจน้อย 
ระดับที่สาม ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ระดับที่สี่ ความพึงพอใจระดับมาก 
ระดับที่ห้า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

การแบ่งหัวข้อย่อยอีกสี่หัวข้อในการประเมินในครั้ง น้ี ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 
         •ความน่าเชื่อถือในการใช้งาน 
         •ความรวดเร็วในการใช้ข้อมูล 
         •ความสวยงาม 
         •ความพึงพอใจในการใช้งาน 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลสรุปการประเมินระบบการลาออนไลน์ 

 
7. สรุปการประเมินระบบการลาออนไลน์ 

 ผู้บริหารจ านวน 2 คน ท าการหาค่าเฉลี่ย ให้คะแนนความ
น่าเชื่อถือในการใช้งาน 5 คะแนน ให้คะแนนความรวดเร็วในการใช้
ข้อมูล 4 คะแนนให้คะแนนความสวยงาม 4 คะแนน และความพึง
พอใจในการใช้งาน 5 คะแนน สรุปผลรวมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 
คะแนนอยู่ในระดับดีมาก 
    ผู้จัดการจ านวน 1 คน ท าการหาค่าเฉลี่ย ให้คะแนน
ความน่าเชื่อถือในการใช้งาน 5 คะแนน ให้คะแนนความรวดเร็วใน
การใช้ข้อมูล 4 คะแนน ให้คะแนนความสวยงาม 4 คะแนน และ
ความพึงพอใจในการใช้งาน 5 คะแนน สรุปผลรวมคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
     พนักงานจ านวน 22 คน ท าการหาค่าเฉลี่ย ให้คะแนน
ความน่าเชื่อถือในการใช้งาน 5 คะแนน ให้คะแนนความรวดเร็วใน
การใช้ข้อมูล 

ประเมินผล
การใช้ระบบ

การลา
ออนไลน์ 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ผลการประเมิน คุณภาพ 

 คะแนน เฉลี่ย คะแนน เฉลี่ย  
มาตรฐานด้านความน่าเชื่อในการใช้งาน 

ผู้บริหาร 10 5 10 5 ดีเยี่ยม 
ผู้จัดการ 10 5 10 5 ดีเยี่ยม 
พนักงาน 10 5 9 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านความรวดเร็ว 
ผู้บริหาร 10 5 7 4 ด ี
ผู้จัดการ 10 5 7 4 ด ี
พนักงาน 10 5 10 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านความสวยงาม 
ผู้บริหาร 10 5 7 4 ด ี
ผู้จัดการ 10 5 7 4 ด ี
พนักงาน 10 5 7 4 ด ี

มาตรฐานด้านความพึงพอใจ 
ผู้บริหาร 10 5 9 5 ดีเยี่ยม 
ผู้จัดการ 10 5 10 5 ดีเยี่ยม 
พนักงาน 10 5 10 5 ดีเยี่ยม 
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 4 คะแนน ให้คะแนนความสวยงาม 4 คะแนน และความพึงพอใจ
ในการใช้งาน 5 คะแนน สรุปผลรวมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 
คะแนนอยู่ในอยู่ในระดับดีมาก 
       ผลสรุปในการเก็บข้อมูลการประเมินวิจัยในครั้งน้ี ฝ่าย
ผู้บริหาร ฝ่ายผู้จัดการและฝ่ายพนักงานได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดีทั้งหมดทางด้านความพึงพอใจในการใช้งาน ความรวดเร็วในการ
ใช้ข้อมูล ความสวยงาม และความพึงพอใจในการใช้งาน คะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับดี - ดีมาก 
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บทคัดย่อ 
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นส าหรับเจ้าของหอพักบุญมี น้ันมีหลายปัจจัย
ด้วยกันต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบิลค่าไฟที่บางครั้งจดไม่ถูกต้อง 
และมีความคลาดเคลื่อน หรือจะเป็นเม่ือมีผู้มาสอบถามห้องพักที่
ว่างหรือมีบุคคลอ่ืนจอง เจ้าของหอพักจะต้องท าการเปิดดูสมุดบัญ
ทึกเพื่อเช็คยอดปริมาณตัวเลขต่างๆ ท าให้เกิดความล่าช้าและมี
โอกาสที่กระดาษในรูปแบบแผ่นเอกสารจะสูญหายได้ในอนาคต  
คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและต้องการที่ จะเข้าไป
แก้ปัญหาน้ี โดยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้แก่เจ้าของหอพักโดยจะเพิ่มระบบการจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น 
ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการอยู่อาศัย ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อ
ช่วยในเรื่องของการสรุปยอดสถิติในการท าธุรกรรมต่างๆ รวมถึง
ช่วยในด้านการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้เช่า การมีระบบการ
แจ้งเตือนต่างๆ การแจ้งค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยที่ระบบจะมี
การเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายประจ าเดือนไว้ รวมถึงการย้อนดูรายการ
ช าระย้อนหลัง ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีได้มีการน าเอาแนวคิดแบบ 
SDLC มาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
และเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือระบบการจัดการ
ธุรกิจของหอพักจะมีความเป็นระบบมากขึ้น และสามารถปัญหา
ด้านเอกสาร และยังเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าใช้งานหอพัก
อีกด้วย  
และจากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน  ระบบจัดการ
บุคลากรของระบบหอพักบุญมี ในมิติเก่ียวกับการใช้งานโดยรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 4.30  ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
 ค ำส ำคัญ: ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า, ระบบการแจ้งเตือน,    ระบบ
เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายประจ าเดือน, หอพักบุญมี,  SDLC 

 

ABSTRACT 
Any problems faced by the owner of Boonmee Dormitory 
come from various factors, no matter on the wrong noting 
electric bills or when people come to ask about the 
available rooms or reserving by others, the owner has to 
open the book to check on figures which caused delay 
while the paper notes could be loss in the future. The 
researchers foresee the significant and needs to solve this 
problems with the aim to facilitate for more convenience 
of the Dormitory owner. The researchers will add data 
management system such as customers’ data, address 
data, income and cost of payment data to help in 
statistical summarizing for any transactions. Moreover, to 
help recording the details information of the tenants and 
other notification systems for the monthly bills. The 
system will collect the monthly cost of payment data as 
well as the reversal of retrospective payments. This 
research has brought SDLC concept into the 
development to meet with the needs of users for the 
utmost benefits. The results are to have the more 
systematic Dormitory business management system that 
can cope with the document problems and add more 
conveniences to the users of Dormitory as well. From the 
satisfaction assessment with the human resources 
management system users at BOONMEE Mansion in the 
overall applying dimension, the average is at 4 .30 which 
ranked at the highest level.  
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1. บทน า 
หอพักบุญมีได้เปิดบริการให้เช่าหอพัก ส าหรับให้ผู้ที่สนใจเข้าอยู่
และพักอาศัย ซ่ึงได้มีการใช้ระบบการจัดการหอพักในรูปแบบเก่า 
คือใช้สมุดในการจดค่าน้ าค่าไฟ การเก็บใบสัญญาในรูปแบบการ
พิมพ์แล้วเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารจึงท าให้เกิดปัญหาในการบริหาร
จัดการหอพักของหอพักบุญซ่ึงประกอบไปด้วย ปัญหาด้านการ
บริการล่าช้า เน่ืองจากการท างานแบบดั้งเดิม การพบกับข้อมูลที่
ซ้ าซ้อนเช่น ปัญหาการจองห้องพัก ปัญหาการเข้าพัก ปัญหาการ
ย้ายห้องพัก และ ปัญหาการช าระเงินในส่วนต่างๆ เพราะยังมีการ
บันทึกข้อมูลของผู้เช่าด้วยลายมือ อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
ส่วนการจัดเก็บเอกสาร ก็ยังจัดเก็บอยู่ในลักษณะแฟ้มเอกสาร อาจ
ท าให้เกิดความ ยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลของผู้เช่าและเอกสารอาจ
สูญหายได้ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาที่ ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการให้กับผู้เช่าได้อย่างเต็มที่ ดังน้ันระบบการ
จัดการหอพักจึงจ าเป็นที่จะต้องน าระบบการจัดการที่ดีเข้ามาช่วย 
ความสะดวกใช้ด้านต่างๆ เช่นการค้นหาข้อมูลของผู้เช่า ให้อยู่ใน 
รูปแบบของระบบเพื่อจะได้สะดวกแก่การใช้งานของผู้เช่าและ
ผู้ดูแลระบบ เพื่อป้องกันความผิดพลาด ข้อมูลต่างๆของหอพัก และ
สามารถเรียกใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เป็นต้น ดังน้ัน
ระบบการจัดการหอพักจึงจ าเป็นที่จะต้องน าระบบการจัดการที่ดี
เข้ามาช่วย ความสะดวกใช้ด้านต่างๆ เช่นการค้นหาข้อมูลของผู้เช่า 
ให้อยู่ใน รูปแบบของระบบเพื่อจะได้สะดวกแก่การใช้งานของผู้เช่า
และผู้ดูแลระบบ เพื่อป้องกันความผิดพลาด ข้อมูลต่างๆของหอพัก 
และสามารถเรียกใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ผู้วิจัย
เล็งเห็นว่าหอพักบุญมีควรมีระบบการจัดการหอพักเข้ามาช่วยใน
การท างานของหอพักและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาใช้
บริการหอพัก ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระเบียบ มีความถูก
ต้องและแม่นย า สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆของ หอพักได้สะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ส าหรับการพัฒนาระบบการจัดการหอพักบุญมี
น้ัน มีการน าเอาระบบสารสนเทศหลายชนิดมาใช้ เป็นหลัก
องค์ประกอบในการพัฒนาระบบ เพื่อที่จะได้แสดงออกมาให้เป็น
ระบบเก่ียวกับการจัดการหอพักได้  ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลของสิ่งที่จะน ามาใช้ในองค์ความรู้ด้วยกัน ประกอบไป
ด้วยดังน้ี 
 
2.1 ภาษาพีเอชพี (PHP) 
พีเอชพี เป็นภาษาจ าพวก scripting language ค าสั่งต่างๆจะเก็บ
อยู่ในไฟล์ที่ เรียกว่า สคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัย
ตัวแปลค าสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริป จาวาสคริปต์ (Javascript) 
เป็นต้น ลักษณะของ พีเอชพีที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืนๆ 
คือ พี เอชพี ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการ
สร้างเอกสารแบบ เอชทีเอ็มแอล (HTML) โดยสามารถสอดแทรก
หรือแก้ไขเน้ือหาได้โดยอัตโนมัติ ดังน้ันจึงกล่าวว่า พีเอชพีเป็น
ภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting 
language เป็นเครื่องมือที่ส าคัญชนิดหน่ึงที่ช่วยให้ เราสามารถ
สร้างเอกสารแบบ Dynamic เอชทีเอ็มแอล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีลูกเล่นมากขึ้น [3] 
2.2 จาวาสคริป (JAVA SCRIPE) 
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบ
อินเทอร์เน็ต ที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างสูง  JavaScript เป็น 
ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซ่ึงในการ
สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเรา
ดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น  
2.3 ซีเอสเอส (CSS) 
ภาษาที่ใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน 
ระยะห่าง พื้นหลัง เส้นขอบและอ่ืนๆ ตามที่ต้องการ CSS ย่อมา
จากCascading Style Sheetsมีลักษณะเป็นภาษาที่มีรูปแบบใน
การเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกก าหนดมาตรฐานโดย 
W3C เป็นภาษาหน่ึงในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย [4] 
2.4 ฐานข้อมูลพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) 
ฐานข้อมูลพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) คือ โปรแกรม
ระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับ
ค าสั่งเอสคิวแอล (SQL = Structured Query Language) เป็น
เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรม
อ่ืนอย่างบูรณาการเพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของ
ผู้ใช้ 
2.5 วงจรการพัฒนาระบบ วงจรการพัฒนาระบบงาน (System 
Development Life Cycle : SDLC) 
 ของระบบสารสนเทศ ได้มีการคิดค้นขึ้นมาโดยมีขั้นตอนที่แตกต่าง
ไปจากวงจรการ พัฒนาระบบงานส าหรับทั่วไป ซ่ึงนักวิเคราะห์
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ระบบต้องท าความเข้าใจว่าในแต่ละขั้นตอน ว่าท าอะไรและท า
อย่างไรเพื่อให้นักวิเคราะห์และทีมงานพัฒนาระบบท างานได้อย่าง
คล่องตัวมีล าดับขั้นและเป้าหมายที่แน่นอน 
 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา ได้มีงานวิจัยของ สุทัศรินทร์ สม
บุญ. [9] ได้ท าระบบ “ระบบการจัดการหอพักระบบจัดการห้องพัก 
นฤมล แมนชั่น” พบว่า ระบบการจัดการลูกค้า จัดท าขึ้นมา
เพื่อที่จะอ านวยความสะดวกการจัดการข้อมูลของหอพัก โดย
หอพักสามารถน ามาใช้งานในการจัดการข้อมูล และได้พบงานวิจัย
ของ ศิริกันยา วงษ์สุรียะ. [7] ได้ท าการค้นคว้าเรื่อง “ระบบจัดการอ
พาร์ตเมนท์แสงสุรียะ” พบว่า เพื่อจัดการข้อมูลการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเก่ียวกับอพาร์ทเมนต์ เพื่อบันทึกข้อมูลและสั่งพิมพ์
ใบเสร็จออนไลน์ ลดปัญหาเก่ียวกับการใช้กระดาษลงได้ และยังพบ
การศึกษาของ ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภา [2] ได้ผลการวิจัย “การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ” พบว่า มีการน าเอาสารสนเทศ
มาใช้ให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้หลายสาเหตุด้วยกัน เช่นมีการ
บันทึกข้อมูลหรือท าการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้
น าเอาไปเป็นความรู้ในการพัฒนาระบบการจัดการหอพักบุญมีของ
ตนเองต่อไป   และยังพบการศึกษาของ ลิสา มูสาลี. [10] ได้
ผลการวิจัยระบบจัดการหอพักหญิงสุวรรณดีพบว่าในระบบการ
จัดการน้ี ได้น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้โดยน าเอาตัวกลาง
อย่างคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลและค านวนค่าไฟ หรือค่าน้ า
ต่างๆ ท าให้เกิดความสะดวกสบายส าหรับเจ้าของหอมากขึ้น 
 

4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการบุคคลของลูกค้า ผู้วิจัยได้
ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งน้ีแบ่งการท างานออกเป็น 7 ขั้นตอน 
SDLC 
4.1 ค้นหาปัญหา โอกาสและเป้าหมาย                                    
โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัญหาของทางหอพักเน่ืองจากปัจจุบัน
การเก็บข้อมูลของลูกค้า ยังคงใช้เอกสารในการจัดการข้อมูลลูกค้า 
รวมถึงการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายประจ าเดือน หากมีการสรุปยอด
รายรับ-รายจ่าย ยังคงใช้การสรุปลงในกระดาษ จึงท าให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนของตัวเลขขึ้น เพื่อให้สะดวกต่อการจัดการข้อมูล
และการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายประจ าเดือน และรายละเอียดต่างๆของ
หอพัก การสรุปรายได้แต่ละเดือน 
 

4.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในส่วนของการวิจัยของโครงการ 
ในขั้นตอนน้ีได้ท าการจัดท าข้อเสนอโครงการพร้อมก าหนดขอบเขต
โครงการพัฒนาระบบดังกล่าว พร้อมทั้งประเมินความเป็นไปได้ใน
ด้านต่างๆ ในการจัดท าโครงการและวิเคราะห์ค านวณระยะเวลาใน
การพัฒนาระบบ 
 
4.3 ก ารวิ เ ค ร าะห์และออกแบบระบบ ของหอพักบุญ มี 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการหอพักบุญมี ผู้วิจัยได้
เลือกใช้ เครื่องมือแผนภาพการไหลของข้ อมูล  (Data Flow 
Diagram: DFDs) ในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากขั้นตอนต่าง 
ๆ ก่อนหน้าน้ีโดยสามารถสรุปได้เป็นแผนภาพแสดงการไหลของ
ข้อมูลของระบบดังรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 Context diagram ระบบจัดการหอพักบุญมี 

         
ภาพที่ 2 ER Diagram ของ ระบบจัดการหอพักบุญมี 
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4.4 การออกแบบพัฒนาระบบ 
การออกแบบได้ท าการจัดท าต้นแบบของหน้าจอ (User Interface) 
ทั้งหมดของระบบการจัดการหอพักบุญมี โดยการออกแบบน้ันมี
การค านึงถึงเรื่องของประสบการของผู้ใช้งาน (User Experience : 
UX) [4] มาใช้ในการออกแบบในครั้งน้ีอีกด้วย 
 
4.5 การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบผู้วิจัยได้เลือกเทคโนโลยีในส่วนของอุปกรณ์และ
โปรแกรมที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานในการพัฒนาระบบดังกล่าว ทั้งน้ี
โปรแกรม (Software) ที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการออกแบบและพัฒนา
ระบบจัดการระบบพัฒนาหอพักบุญมีประกอบด้วย โปรแกรม PHP 
My Admin โดยการพัฒนายังได้ใช้ MYSQL,PHP, Java Script, 
CSS, Bootstrap4, HTML ร่วมกับโปรแกรมข้างต้นอีกด้วย 
 
4.6 การทดสอบระบบ 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบทั้งโดยผู้พัฒนาระบบและการทดสอบ
ระบบโดยผู้ใช้งาน ซ่ึงการทดสอบระบบโดยผู้ใช้แบบอัลฟ่า (Alfa 
UAT) และสามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านต่าง ๆ
ด้ ว ย กั น ย ก ตั ว อ ย่ า ง ไ ด้ สี่ ขั้ น ต อ น  ดั ง น้ี 
1) ด้านความถูกต้องของ ระบบในแต่ละส่วนย่อย 2) ด้านความถูก
ต้องในการท างานของระบบในภาพรวม 3) ด้านตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ และ 4) ด้านความปลอดภัยของระบบ เพื่อหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมเพื่อจะได้ท าการแก้ไขก่อนที่จะ ไปติดตั้ง
ระบบให้กับผู้ใช้งาน 
 
4.7 ติดตั้งระบบและเว็บไซต์ 
หลังจากที่ ได้ท าการทดสอบจนมีความม่ันใจแล้วว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นน้ัน สามารถท างานได้จริง และตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบ จากน้ันผู้วิจัยจึงด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง
ต่อไป 
 
5.ขอบเขตของการวิจัยและผลของการด าเนินงาน 
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดการบุคลากร
โดยสังกัดหอพักบุญมีโดยมีกลุ่มผู้ใช้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี  
1) เจ้าของหอพัก (owner) โดยสามารถดูผลประกอบการได้  
สามารถดูประวัติช าระคงค้างค่าห้อง และสามารถดูห้องพักที่มีการ
จองได้ 

2) ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยสามารถน าเข้าข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆเพื่อบันทึกและพิมพ์ออกมาเป็นใบเสร็จต่างๆในอนาคตได้ เช่น 
บันทึกการช าระค่าห้อง หรือบันทึกสัญญาการเช่าหอพัก 
3) ลูกค้าผู้ใช้งาน(User) สามารถดูรายการช าระค่าห้อง ว่าตนเอง
น้ันได้ค้างช าระไว้หรือไม่ 

 
จากการศึกษาการท าระบบการจัดการหอพักบุญมีน้ัน ผู้วิจัยได้ท า
การพัฒนาระบบตามขอบเขตที่ตั้งไว้ เพื่อน ามาบริหารจัดการ
ภายในหอพักช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานสามารถจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้เช่น จัดการข้อมูลลูกค้าผู้เข้าพัก จัดการข้อมูลผู้มี
การค้างช าระค่าเช่า จัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ ผู้เช่าที่ย้ายออกและผู้
เช่าที่เข้ามาใหม่ และอ่ืน ๆ อีกมากมายได้เป็นอย่างดี ระบบที่ท าได้
รูปแบบระบบออกมาตามความต้องการของทางหอพัก โดยมี
ฟังก์ชั่นต่าง ๆ และตัวอย่างหน้าจอของระบบดังต่อไปน้ี 
 
ฟังก์ชั่นของระบบ 
1. ระบบของผู้บริหารหอพัก 

1.1 ระบบการเข้าใชง้านของผู้บริหารหอพัก : ผู้บริหาร  
สามารถล็อกอิน เข้าสู่ระบบ และออกจากระบบได้ 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอการเข้าใช้ของผู้บริหารหอพัก 

 
 1.2 ระบบการสรุปรายการค่าใช้จ่าย: โดยสามารถออก  
ใบเสร็จค่าห้องและค่าใช้จ่ายต่างๆของห้องน้ัน ในแต่ละเดือนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอการสรุปรายการค่าใช้จ่าย 
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1.3 ระบบรายงานผลประกอบการ : ผู้บริหารสามารถเข้า
ไปดูผลประกอบการผ่านการน าเสนอแบบ Dashbord ได้ แต่ไม่
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอรายงานผลประกอบการ 
 
2. ระบบของผู้ดูแลระบบ  
2.1 ระบบสมัครสมาชิก : ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูล

สมาชิกได้ 
2.2 ระบบการเข้าใช้ของผู้ดูแลระบบ  : ผู้ดูแลระบบ

สามารถเข้าสู่ระบบ และออกจากระบบได้ 
 
2.3 ระบบการจัดการข้อมูลพนักงาน : สามารถเพิ่ม ลบ 

แก้ไข ค้นหา ข้อมูลของพนักงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 หน้าจอการเข้าใช้ของผู้ดูแลระบบหอพัก 
 
2.4 ระบบจัดการข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับหอพักต่างๆ

ได้ : สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลต่างๆเช่น ค่าไฟ ค่าน้ า ค่าห้อง
สุทธิ หรือจะเป็นมูลการย้ายเข้า ย้ายออกก็ได้ 

 

ภาพที่ 7 หน้าจอการจัดการข้อมูลพนักงาน 
 
 

2.5 ระบบจัดการพิมพ์ใบเสร็จค่าห้อง : สั่งพิมพ์ใบเสร็จ
เพื่อส่งให้ลูกค้าที่เข้าพักได้ 

ภาพที่ 8 หน้าจอค าสั่งการพิมพ์หน้าใบเสร็จ 
 

3. ระบบของผู้ใช้งาน 
3.1 ระบบสมัครสมาชิก : สามารถล็อกอิน เข้าสู่ระบบ 

และออกจากระบบได้  
3.2 ระบบการตรวจสอบการค้างช าระค่าเช่าห้อง  : 

สามารถเลือกดูตามวันที่ได้ 

ภาพที่ 9 หน้าจอการตรวจสอบการค้างช าระค่าเช่าห้อง 
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6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยพัฒนาระบบหอพักบุญมีในครั้งน้ี แบ่งเป็นสามฝั่งที่ได้
ประโยชน์ด้วยกัน โดยเริ่มจากฝ่ายเจ้าของหอพักหรือOwner ที่
ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไม่ต้อง
มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญให้อยู่ในรูปของแผ่นกระดาษอีกต่อไป 
อีกทั้งยังสามารถดูยอดสถิติที่เป็นตัวเลขของธุรกิจของตนเองได้อีก
ด้วย ถัดจากน้ันคือผลประโยชน์ที่ได้รับของฝ่ายแอดมินหรือพ
นักงานหอพัก ท าให้เกิดความสะดวกสบายในการบันทึกข้อมูล
เพราะไม่ต้องเสีย เวลาในการเขียนหรือบันทึกข้ อมูลลง ใน
แผ่นกระดาษ ลดความยุ่งยากและท าให้ข้อมูลที่ ได้เป็นระบบ
ระเบียบมากยิ่งขึ้นเพราะได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการพัฒนาระบบน้ี และสุดท้ายคือผู้ใช้งาน ประโยชน์ที่
ผู้ใช้งานจะได้รับน้ันคือการย้อนไปดูรายการค้างช าระของตนผ่าน
ทางออนไลน์ เพื่อป้องกันในกรณีที่ใบเสร็จช าระค่าห้องสูญหายหรือ
ถูกท าลาย ผลของงานวิจัยครั้งน้ีมีความสอดคล้องกับงานของกนัต
พงศ พูนอุย ธีระศักดิ์ ไชยยะ ซ่ึงพัฒนาระบบการจัดการบริหารงาน
หอพักกรณีศึกษา : ตึกผู้ใหญ่ระ [1] ณัฐนนท์ อนันตสุคนธ์ [5]  
เรื่องโครงการพัฒนาระบบควบคุมและจัดการหอพัก งานของวรรณ
ดี ชูสุวรรณ เรื่องระบบบริหารจัดการหอพัก กรณีศึกษาหอพักออม
สิน [6] การศึกษาของสคมวิชช์ สุขภัทริทธิกุล บุญช่วย ศรีธรรม
ศักดิ์ เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศการบันทึกข้อมูลและแผนผัง
การติดตั้ ง เครื่ องคอมพิ ว เตอร์  เพื่อช่วยบ ารุ งรั กษาเ ครื่ อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช [8] และ
งานวิจัยของสุทัศรินทร์ สมบุญ [9] ที่พัฒนาระบบจัดการห้องพัก 
นฤมล แมนชั่น พบว่ามีความคล้ายกันในเรื่องของได้มีการบันทึก
ข้อมูลเพื่อไปน าเป็นใบเสร็จออนไลน์ หรือจะเป็นการดูห้องพักที่ว่าง 
หรือห้องพักที่ถูกจองผ่านทางออนไลน์อีกด้วย ส่วนสิ่งที่ไม่มีความ
คล้ายกันน้ันคือ ระบบของผู้วิจัยได้มีการน าเอาแดชบอร์ดแสดง
ตัวเลขสถิติต่างๆมาน าเสนอให้ผู้ประกอบการได้ดู ซ่ึงจะต่างกับ
งานวิจัยที่ทบทวนมาข้างต้น 

ประเมินผลความพึงพอใจจากการใช้งาน 
ระบบการจัดการหอพักบุญมี ที่พัฒนาขึ้นมาประกอบไปด้วยระบบ
ย่อยอาทิเช่น ระบบการจัดการบันทึกข้อมูลลูกค้าส าหรับระดับ
พนักงาน ระบบเรียกดูข้อมูลสรุปผลรายงานค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
ส าหรับผู้บริหาร และการเรียกดูข้อมูลของห้องพักตนเองส าหรับ
ฝ่ายผู้เข้าใช้งาน  
        ทางผู้ วิจัย ได้ท าการเก็บข้อมูลจากสามฝ่ายที่กล่ าวมา
เบื้องต้น โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกมาเป็นระดับ 1 ถึงระดับ
5 โดยแบ่งออกมาเป็นดังน้ี 

ระดับที่หน่ึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ระดับที่สอง ความพึงพอใจน้อย 
ระดับที่สาม ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ระดับที่สี่ ความพึงพอใจระดับมาก 
ระดับที่ห้า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

และได้แบ่งหัวข้อย่อยอีกสี่หัวข้อในการประเมินในครั้ง น้ี ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 

 ความน่าเชื่อถือในการใช้งาน 
 ความรวดเร็วในการใช้ข้อมูล 
 ความสวยงาม 
 ความพึงพอใจในการใช้งาน 

 
          เม่ือได้ท าการสอบถาม ทั้งสามฝ่ายแล้ว ได้ผลสรุปออกมา
ดังน้ี ฝ่ายเจ้าของหอพักจ านวน 2 คน เม่ือท าการหาค่าเฉลี่ยแล้ว ให้
คะแนนความน่าเชื่อถือในการใช้งาน 4 คะแนน ให้คะแนนความ
รวดเร็วในการใช้ข้อมูล 5 คะแนน ให้คะแนนความสวยงาม 5 
คะแนน และความพึงพอใจในการใช้งาน 5คะแนน สรุปผลโดยรวม
แล้วได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ฝ่าย
แอดมินหรือพนักงานภายในหอพักจ านวน 4 คน เม่ือท าการหา
ค่าเฉลี่ยแล้ว ให้คะแนนความน่าเชื่อถือในการใช้งาน 4 คะแนน ให้
คะแนนความรวดเร็วในการใช้ข้อมูล 4 คะแนน ให้คะแนนความ
สวยงาม 5 คะแนน  และความพึงพอใจในการใช้งาน 4 คะแนน 
สรุปผลโดยรวมแล้วได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 คะแนน อยู่ใน
ระดับดี 
       ฝ่าย User หรือผู้เข้าพักภายในหอพักจ านวน 18 คน เม่ือท า
การหาค่าเฉลี่ยแล้ว ให้คะแนนความน่าเชื่อถือในการใช้งาน 4 
คะแนน ให้คะแนนความรวดเร็วในการใช้ข้อมูล 4 คะแนน ให้
คะแนนความสวยงาม 4 คะแนน และความพึงพอใจในการใช้งาน 4 
คะแนน สรุปผลโดยรวมแล้วได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ใน
ระดับดี   
เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของระบบเดิมและระบบใหม่ที่
พัฒนาขึ้นพบว่าผลสรุปในการเก็บข้อมูลการประเมินวิจัยในครั้งน้ี 
ทั้งเจ้าของหอพัก พนักงานผู้ดูแลหอพัก และผู้อยู่อาศัยในหอพักได้
ให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีหมด ทั้งในด้านความพึงพอใจในการใช้
งาน ความรวดเร็วในการใช้ข้อมูล ความสวยงาม และสุดท้ายคือ
เรื่องความพึงพอใจในการใช้งาน คะแนนเฉลี่ยล้วนอยู่ในระดับดี – 
ดีมากด้วยกันหมดทั้งสิ้น ดังน้ันระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้
ทดแทนระบบเดิมได้ และในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบให้มี
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ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมมากขึ้น อาทิเช่น การแจ้งเตือนค่าเช่าหอพักผ่านแอ
พลิเคชั่นไลน์ หรือการท าใบเสร็จให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้
ระดับผู้เข้าใช้งานได้เข้าไปดูเป็นต้น 
 

ตารางที่ 1 ผลสรุปการประเมินออกมาในรูปตารางดังนี ้

 
โดยสรุปเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
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ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ ผลการประเมิน คุณภาพ 

 คะแนน เฉลี่ย คะแนน เฉลี่ย  
มาตรฐานด้านความรวดเร็ว 

เจ้าของหอพัก 10 5 9 5 ดีเยี่ยม 

พนักงาน 10 5 7 4 ดี 

ผู้ใช้งาน 10 5 6 4 ดี 
มาตรฐานด้านความพึงพอใจ 
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ผู้ใช้งาน 10 5 6.5 4 ดี 
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มาตรฐานด้านความน่าเชื่อในการใช้งาน 
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ผู้ใช้งาน 10 5 7.5 4 ดี 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องเครื่องตรวจจับคุณภาพอากาศและเครื่องพ่นน ้า
อัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 
โดยผู้พัฒนาจึงใช้ NodeMCU ต่อเข้ากับ Sensor เพื่อใช้ในการ
วัดฝุ่น อุณหภูมิ และความชื น เพื่อให้ระบบค้านวณการเปิดหรือ
ปิดการพ่นน ้าอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการลดค่าฝุ่นในอากาศ และ
แจ้งเตือนค่าฝุ่นผ่านไลน์ของผู้ใช้งาน การท้างานการปิดหรือเปิด
เรื่องพ่นละอองน ้าได้ จะใช้ Decision Tree มาค้านวณเพื่อช่วย
ในการตัดสินใจในการเปิดปิดของเครื่องพ่นละอองน ้าอัตโนมัติ 
โดยมีเงื่อนไข ความชื น มากกว่าหรือน้อยกว่า 65 และ ค่าฝุ่น
มากกว่าหรือน้อยกว่า 51 , ค่าความชื นมากกว่าหรือน้อยกว่า 70 
และ ค่าฝุ่นมากกว่าหรือน้อยกว่า 101  , ค่าความชื นมากกว่า
หรือน้อยกว่า 80 และ ค่าฝุ่นมากกว่าหรือน้อยกว่า 151 , ค่า
ความชื น มากกว่าหรือน้อยกว่า 90 และ ค่าฝุ่นมากกว่าหรือน้อย
กว่า 170 ตามล้าดับ เครื่องพ่นน ้าอัตโนมัติช่วยลดปริมาณฝุ่นได้
เพียงเล็กน้อยในรัศมีระยะ 1-2 เมตร และระบบยังสามารถน้าค่า
ฝุ่นที่วัดได้ไปเก็บไว้ที่ Cloud  ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลปริมาณของ
ฝุ่น PM 2.5 ย้อนหลังได้ และน้าข้อมูลปริมาณฝุ่นเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 
 
ค ำส ำคัญ: NodeMCU, Raspberry, PM 2.5, Blynk 
 

ABSTRACT 
Study of air quality detector and automatic water 
sprayer With the objective In order to solve the PM 2.5 
dust problem, the developer uses the NodeMCU to 
connect to the sensor to measure dust, temperature 
and humidity so the system automatically calculates 
the water spraying on or off. To help reduce the dust 
in the air And alert the dust values  through the line of 
users The operation of closing or opening the spray mist 
is based on the Decision Tree to calculate the 

automatic spray spraying decision. With humidity 
conditions greater than or less than 65 and dust values  
greater than or less than 51, humidity values   greater 
than or less than 70 and dust values  greater than or 
less than 101, humidity values  greater than or less than 
80 and dust values  greater than or less than 151, 
Humidity values  greater than or less than 90 and dust 
values  greater than or less than 170, respectively. The 
automatic water sprayer can reduce the amount of 
dust only a small radius Michels 1-2 meters, and the 
system can also be used to measure the dust stored 
on Cloud users can view the amount of dust PM 2.5 
data back and dust for use in the analysis of other 
issues as well. 
 
Keywords: NodeMCU, Raspberry, PM 2.5, Blynk 
 

1. บทน้า 
ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาหลักของคนเมือง แต่หลายคน
อาจไม่เคยรู้ ว่า ฝุ่นละอองที่ มีปริมาณมากเกินขนาดในชั น
บรรยากาศส่งผลกระทบต่อร่างกายและการใช้ชีวิตได้มากกว่าที่
คิด ดังนั นการรู้เท่าทันในเรื่องนี จึงเป็นสิ่งส้าคัญ ข้อมูลจากกรม
ควบคุมมลพิษระบุว่า ฝุ่นละอองในชั นบรรยากาศมีขนาดตั งแต่ 
0.002 ไมครอน มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ไปจนถึงขนาดใหญ่กว่า 
500 ไมครอน ที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือฝุ่นที่มีขนาดตั งแต่ 
50 ไมครอนขึ นไป ฝุ่นละอองอาจเป็นของแข็งหรือของเหลว แต่ที่
แขวนลอยบนอากาศได้เป็นเวลานานคือฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่น
ละอองที่สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพมนุษย์ คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เม่ือ
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจท้าให้เกิดการระคายเคืองและท้าลาย
เนื อเยื่อของอวัยวะนั นได้ เช่น เนื อเยื่อปอด หากรับเข้าไปมาก
เกินขนาดหรือติดต่อกันเป็นเวลานานจะเกิดการสะสมเป็นพังผืด
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หรือแผล สมรรถภาพปอดเสื่อม หลอดลมอักเสบ หอบหืด ถุงลม
โป่งพอง และยังอาจท้าให้ติดเชื อระบบทางเดินหายใจได้ง่าย 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองกว่าร้อยละ 80 ก้าลังเผชิญกับ
คุณภาพอากาศที่มีมลพิษเกินมาตรฐานที่ WHO (World Health 
Organization) ก้าหนดไว้ และมลพิษทางอากาศที่มีอันตรายต่อ
สุขภาพของมนุษย์มากที่สุด คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM 2.5)  

ผู้พัฒนาจึงพัฒนาระบบเพื่อวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
1.0 2.5 และ 10.0 ไมครอน ระบบยังสามารถเปิดหรือปิดน ้าเพื่อ
พ่นละอองน ้า เม่ือถึงค่าฝุ่นที่ก้าหนด และเก็บค่า ไว้ที่ Could 
และส่งข้อมูลฝุ่นเข้าไลน์ของผู้ใช้งานได้ด้วย 

 
2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

เนื อหาในส่วนนี กล่าวถึงเทคโนโลยีหรือนิยามเบื องต้นที่เก่ียวข้อง
กับงานวิจัยชิ นนี  ดังต่อไปนี  
2.1 Internet of Things (IoT)  
Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง 
ๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่
ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี ง่ายจนท้าให้เราสามารถสั่งการ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้
งานอ่ืน ๆ  
2.2 Cloud  
Cloud คือการให้การบริการด้าน IT โดยผู้ ใช้ งานสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างอิสระ มีความยืดหยุ่นสูง 
และคิดค่าใช้บริการตามการใช้งานจริง สามารถใช้งาน Cloud 
ผ่าน Internet ดังนั น Cloud จึง เป็นการบริการด้าน IT ที่
สามารถใช้งานได้โดยไม่จ้ากัดสถานที่ ปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย  
2.3 Line Notify  
Line Notify  คือบริการที่คุณสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือน
จากเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ   ที่คุณสนใจได้ทาง LINE โดยหลังเสร็จ
สิ นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว คุณจะได้รับการแจ้ง
เตือนจากบัญชีทางการของ “Line Notify” ซ่ึงให้บริการโดย 
LINE น่ันเอง คุณสามารถเชื่อมต่อกับบริการ ที่หลากหลาย และ
ยังสามารถรับการแจ้งเตือนทางกลุ่มได้อีกด้วย ซ่ึงบริการหลักๆ ที่
สามารถเชื่อมต่อได้แก่ GitHub, IFTTT หรือ Mackerel เป็นต้น 
2.4 Data Mining  
Data Mining คือกระบวนการที่กระท้ากับข้อมูลจ้านวนมากเพื่อ
ค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั น ใน
ปัจจุบันการท้าเหมืองข้อมูลได้ถูกน้าไปประยุกต์ใช้ในงานหลาย
ประเภท ทั งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ใน

ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทั งในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม  
2.5 Blynk  
Blynk คือ คือ Application ส้าหรับงาน IOT ที่สามารถเขียน
โปรแกรมที่ง่าย ไม่ต้องเขียน App เองและสามารถใช้งานได้อย่าง 
Real time  เชื่อมต่อ Device ต่าง ๆ เข้ากับ Internet ได้อย่างง่าย 
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น  Arduino, Esp8266, Esp32, Rasberry Pi, 
Nodemcu, น้ามาแสดงบน Application  
2.6 Relay  
Relay จะท้างานเม่ือมีการจ่ายไฟไปตามก้าหนดท้าให้เกิดวงจร
เปิด เ ม่ือไม่มีการจ่ายไฟจะท้าให้เ กิดวงจรปิด ส่วนใหญ่ใช้
ประกอบกับ Controller กระแสไฟ DC 3.3V เพื่อควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสไฟ AC สามารถใช้ร่วมกับ NodeMCU 
ESP8266  
2.7 NodeMCU  
NodeMCU เป็นแพลตฟอร์มหน่ึงที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค 
Internet of Things ที่ประกอบ ไปด้วย Development Kit 
และ Firmware สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau ได้ ท้าให้
ใช้งานได้ง่ายขึ น มาพร้อมกับโมดูล WiFi ซ่ึงเป็นหัวใจส้าคัญใน
การใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตน่ันเอง ตัวโมดูล ESP8266 นั นมี
อยู่ด้วยกันหลายรุ่นมาก ตั งแต่เวอร์ชันแรกที่เป็น ESP-01 ไล่ไป
เรื่อย ๆ จนปัจจุบันมีถึง ESP-12 ซ่ึงการใช้งานโดยรวมก็ไม่
แตกต่างกันมากนัก NodeMCU นั นมีลักษณะคล้ายกับ Arduino 
ตรงที่มีพอร์ต Input Output Built In มาในตัว สามารถเขียน
โปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
และเ ม่ือไม่นานมานี ก็ มี นักพัฒนาที่ สามารถใช้ง าน มัน ได้
หลากหลายมากยิ่งขึ นและยังสามารถท้าอะไรได้หลายอย่างมาก
โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้องกับ IoT  
2.8 PMS 5003  
PMS 5003 เป็นโมดูลตรวจวัดความเข้มข้นของอนุภาคแบบ
ดิจิตอลโดยใช้หลักการการกระเจิงด้วยเลเซอร์ สามารถรวบรวม
และค้านวณจ้านวนอนุภาคแขวนลอยได้ต่อเน่ืองในปริมาตร
อากาศที่แตกต่างกันต่อหน่วยปริมาตร น่ันคือการกระจายความ
เข้มข้นของอนุภาคแล้วแปลงเป็นความเข้มข้นของมวล หลักการ
ท้างานของตัวตรวจจับ ใช้หลักการของการกระเจิงของเลเซอร์
หมายความว่าแสงเลเซอร์จะถูกยิงไปบนอนุภาคของฝุ่นละอองใน
อากาศและเกิดการกระเจิง  
2.9 DTH11  
DTH11 เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส และ
องศาฟาเรนไฮต์ ยังสามารถวัดความชื นได้อีกด้วย มีไลบรารี่
พร้อมใช้งานกับ Arduino สามารถใช้วัดค่าได้เที่ยงตรงกว่า NTC  
หรือ PTC มาก เพราะให้เอาต์พุตออกมาในรูปของดิจิตอล ใช้วัด
อุณหภูมิอากาศโดยรอบ  

1571



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

 

 
3. องค์ประกอบของระบบ 

3.1 การออกแบบระบบ 
การท้างานของระบบเป็นการท้างานผ่านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค
โดยตัวอุปกรณ์ท้าการเชื่อมต่อแบบ WIFI เป็นหลัก โดยมี 
NodeMCU เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อหลัก โดยระบบจะวัดค่า
ฝุ่นและความชื นเพื่อน้ามาคิดแบบ Decision Tree ว่าควรเปิด
หรือปิดการพ่นหมอก และระบบ จะส่งค่าเข้า Blynk และ     
Line Nontify ของผู้ใช้งานให้ทราบถึงค่าฝุ่น ค่าความชื น และ
อุณหภูมิด้วย 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการเชื่อมต่อของวงจร 

 
จากภาพที่ 1 แสดงชุดควบคุม (IoT Microcontroller Unit) ภาพ
ในชุดควบคุมนี ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี  
 - NodeMCU 
 - PMS 5003 
 - DTH 11 
 - Relay 
 - ปั้มน ้า 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงการท้างานของอุปกรณ์ 

 
จากภาพที่ 2 แสดงการท้างานของอุปกรณ์ เม่ือระบบเริ่มท้างาน 
ระบบจะท้าการต่อ WIFI และท้าการเชื่อมต่อไปยัง Server 
Blynk เม่ือเชื่อมต่อส้าเร็จ ระบบจ้าท้าการ อ่านค่าฝุ่น ความชื น 
และอุณหภูมิ และท้าการส่งค่าฝุ่น ความชื น และอุณหภูมิ ไปยัง 
Blynk และระบบ จะเช็คว่าค่าฝุ่นเกินค่าที่ก้าหนดหรือไม่ ถ้าค่า
ฝุ่นเกิน ระบบจะท้าการ เปิดการพ่นหมอก แต่ถ้าค่าฝุ่นไม่เกิน
ค่าที่ก้าหนด ระบบจะท้าการ ปิดการพ่นหมอก เม่ือสั่งเปิดหรือ
ปิดเสร็จ ระบบจะส่งค่าไปที่ Line Notify และท้าการวน Loop 
ในการส่งค่าไปเป็นระยะ 
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ตารางที่ 1  แสดงการทา้งานของ Decision Tree 
ค่าความชื น ค่าฝุ่น การเปิด-ปิด 
มากกว่า 65 น้อยกว่า 51 ปิด 
มากกว่า 65 มากกว่า 51 เปิด 
มากกว่า 70 น้อยกว่า 101 ปิด 
มากกว่า 70 มากกว่า 101 เปิด 
มากกว่า 80 น้อยกว่า 151 ปิด 
มากกว่า 80 มากกว่า 151 เปิด 
มากกว่า 90 น้อยกว่า 170 ปิด 
มากกว่า 90 มากกว่า 170 เปิด 

 
จากตารางที่ 1 แสดงการท้างานของ Decision Tree โดยอิงจาก
ค่าความชื นละค่าฝุ่นละอองในอากาศเพื่อน้ามาค้านวนว่าจะเปิด
หรือปิดการพ่นละอองน ้า โดย ค่าความชื น มากกว่า 65 และ ค่า
ฝุ่นน้อยกว่า 51 ให้ปิดการพ่นละอองน ้า,ค่าความชื น มากกว่า 65 
และ ค่าฝุ่นมากกว่า 51 ให้เปิดการพ่นละอองน ้า ,ค่าความชื น 
มากกว่า 70 และ ค่าฝุ่นน้อยกว่า 101 ให้ปิดการพ่นละอองน ้า
,ค่าความชื น มากกว่า 70 และ ค่าฝุ่นมากกว่า 101 ให้เปิดการ
พ่นละอองน ้า,ค่าความชื น มากกว่า 80 และ ค่าฝุ่นน้อยกว่า 151 
ให้ปิดการพ่นละอองน ้า,ค่าความชื น มากกว่า 70 และ ค่าฝุ่น
มากกว่า 151 ให้เปิดการพ่นละอองน ้า,ค่าความชื น มากกว่า 90 
และ ค่าฝุ่นน้อยกว่า 170 ให้ปิดการพ่นละอองน ้า และ ค่า
ความชื น มากกว่า 90 และ ค่าฝุ่นมากกว่า 170 ให้เปิดการพ่น
ละอองน ้า 
 
3.2 การออกแบบแอปพลิเคชัน 
ในการพัฒนาระบบผู้พัฒนาได้ใช้ NodeMCU มาติดต่อควบคุม 
Hardware ผ่านขา GPIO ของ NodeMCU และระบบยังสามมา
รถเปิด-ปิด การพ่นหมอกผ่าน Blynk และเก็บค่าฝุ่นและความชื น 
เข้า Line Notify และ Cloud ได้ 
  

 
ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงผลการวัดค่าฝุ่น ความชื น และอุณหภูมิผ่าน Blynk 

 
จากภาพที่ 3 หน้าจอส้าหรับ การแสดงค่าฝุ่น ค่าความชื น และ
อุณหถูมิผ่าน Blynk และสามารถเปรียบเทียบค่าฝุ่น อุณหภูมิ 
และความชื นแบบ Realtime ได้ เม่ือผู้ใช้กดปุ่มเปิดหรือปิดการ
พ่นละอองน ้า ระบบจะท้าการเปิด-ปิดการพ่นละอองน ้าตาม
ค้าสั่งของผู้ใช้งาน  
 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงผลการวัดค่าฝุ่น ความชื น และอุณหภูมิ 

 
จากภาพที่ 4 หน้าจอส้าหรับ ผลวัดค่าฝุ่น วัดความชื น และวัด
อุณหภูมิ แสดงผลผ่าน ThingSpeak และ สามารถเก็บ ค่าฝุ่น 
ความชื น และอุณหภูมิไว้ เพื่อเก็บเป็นสถิติและสามารถน้ามา
วิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ได้ 
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ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงผลการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify 

 
จากภาพที่ 5 จอแสดงผลการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify แสดง
การแจ้งเตือนค่าฝุ่น อุณหภูมิและความชื น โดยระบบจะท้าการส่ง
ค่าความชื น อุณหภูมิ และฝุ่น ก็ต่อเม่ือค่าฝุ่นเกินค่าที่ก้าหนดไว้
ตาม การท้างานของ Decision Tree 
 

4. ผลสรุป 
4.1 ผลที่ได้รับ 
จากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเก่ียวกับ ระบบวัดค่าฝุ่นพ่น
ละอองน ้าอัตโนมัติ โดยใช้ NodeMCU ต่อด้วย Sensor วัดฝุ่น 
อุณหภูมิ และความชื น พบว่าระบบสามารถวัดค่าฝุ่น PM 1.0 
PM 2.5 และ PM 10.0 เพื่อเปิดหรือปิดน ้าได้ตามค่าที่ก้าหนดไว้ 
และสามารถแจ้งเตือนค่าฝุ่นผ่านไลน์แอปพลิเคชัน เครื่องพ่นน ้า
อัตโนมัติช่วยลดปริมาณฝุ่นได้เพียงเล็กน้อยในรัศมีระยะ 1 -2 
เมตร และระบบยังสามารถน้าค่าฝุ่นที่วัดได้ไปเก็บไว้ที่ Cloud  
ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลปริมาณของฝุ่น PM 2.5 ย้อนหลังได้ และน้า
ข้อมูลปริมาณฝุ่นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 

 
4.2 ปัญหาและอุปสรรค 
NodeMCU มีความร้อนสูงเ ม่ือเริ่มท้างาน และอาจจะท้าให้ 
NodeMCU เกิดความเสียหายได้ 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
     4.3.1 ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้ 
 ควรเก็บอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ไว้ในที่ร่มและอากาศ
ถ่ายเทสะดวก 
     4.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการครั งต่อไป 

ควรจะ มี  AI เ ข้ ามาช่ วย ในการประมวลผลเพื่ อ
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ น 
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แอพพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชน 
Electronic Wallet Application on Blockchain 

 
*ธาดา ใจประดิษฐ์1, สุดารัตน์ อินทร์ไพร1, อทุาน บูรณศักด์ิศรี1 และ ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์1 

 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

Emails: thada1775@gmail.com, lookped017-st@rmutsb.ac.th, utharn.b@rmutsb.ac.th, luxsanun.p@rmutsb.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ อาจมี
ความเสี่ยงที่จะถูกผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตี เพราะมีเป้าหมายการ
โจมตีที่ชัดเจน และในเรื่องการรักษาความปลอดภัยน้ัน องค์กร
จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอในการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้ วิจัยได้พัฒนา 
แอพพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลบนบล็อกเชน 
ซึ่งบล็อกเชนเป็นการเก็บข้อมูลแบบไม่มีศูนย์กลาง สามารถ
ตรวจสอบได้ มีความปลอดภัยข้ันสูงด้วยการเข้ารหัสลับแบบ
กุญแจอสมมาตร โดยแอพพลิเคชันทีค่ณะผู้วิจัยจัดท าจะสามารถ
ท ารายการส่งเงิน เพ่ิมสกุลเงินเพ่ิมเติม กู้คืนกระเป๋า สร้าง qr 
code เพ่ือรับเงินได้ และจากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
ปรากฎว่าผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบมีค่าเฉลี่ย (�̅� 
= 4.46) แสดงให้เห็นว่ามีผลของประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ค ำส ำคัญ: การเข้ารหัสลับแบบกุญแจอสมมาตร, กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์, บล็อกเชน 
 

ABSTRACT 
Electronic wallets are centralized data collection. May 
be at risk of being attacked by malicious people. Since 
there is a clear attack. Security issues in which the 
organization does not have personnel capable of 
managing data security. From the above problems, 
the research team has developed an electronic wallet 
application that stores data in the blockchain.  

Blockchain is a non-centralized data 
collection. Every blockchain will collect the same set 
of data. That cannot makes clear attack targets. Can 
be verified by publicizing, providing advanced security 
with asymmetric key encryption. Applications that the 
research team produces can send money, add 
additional currencies ,recover the wallet, and create a 

qr code to receive money. From the system 
performance test of Electronic Wallet Application on 
Blockchain. The results of the system performance 
analysis showed the average value (�̅� = 4.46) with the 
overall efficiency at a high level. 
 
Keywords: asymmetric key encryption, e-wallet, 
blockchain 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันน้ีได้มีเทคโนโลยีมากมายที่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก
ทางด้านการเงิน หน่ึงในนวัตกรรมที่ทันสมัยคือ เทคโนโลยี
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Wallet) ที่รู้จักโดยทั่วไป
ว่า "e-wallet" จะใช้งานในรูปแบบเงินดิจิทัล หรือเงินที่จับต้อง
ไม่ได้ แต่มีตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยอ านวยความสะดวก
ในการท าธุรกรรมต่างๆ อาทิ การโอนเงิน การเลือกซื้อสินค้าตาม
ห้างร้าน หรือแม้แต่รับประทานอาหาร และบริการมากมาย 
สามารถใช้งานได้ง่ายผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟน ช่วย
ประหยัดเวลาและไม่ต้องกังวลเรื่องการพกพาเงินสด ใช้งานได้ทุก
ที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่แล้วเทคโนโลยีกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการทั้งไว้ที่ศูนย์กลางก็
คือเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการ ซึ่งคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การเก็บข้อมูลไว้
ที่ศูนย์กลางที่เดียวจะมีเป้าหมายการโจมตีที่ชัดเจน มีความเสี่ยง
ที่จะโดนโจรกรรมเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากแฮกเกอร์ได้ และใน
ด้านความโปร่งใสความถูกต้องของข้อมูล หากผู้ใช้บริการมีปัญหา
เรื่องความถูกต้องของข้อมูลเกิดการฟ้องร้องข้ึน และต้องการ
ข้อมูลจากผู้ให้บริการมาเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบจะเป็นไปได้
ยาก เพราะผู้ให้บริการมีสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงข้อมูล จึงเป็นเรื่องยาก
ที่จะตรวจสอบความถูกต้องให้สมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้มาอาจมีการ
ปลอมแปลงแล้ว ดังน้ันในการจัดท าแอพลิเคชั่นกระเป๋าเงิน
อิ เล็ กทรอนิกส์  ผู้ วิ จัยจึ ง เลื อกใช้ เทค โนโล ยี  บล็ อก เชน 
(Blockchain)  มาใช้จัดการเก็บข้อมูลแทนการเก็บข้อมูลไว้ที่
ศูนย์กลาง ซึ่งบล็อกเชนน้ันจะมีการเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ 
ท าให้มีความปลอดภัยมากข้ึน จะท าการโจมตีน้ันมีเป้าหมายการ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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โจมตีที่ไม่ชัดเจน ส่วนด้านความโปร่งใส ส่วนด้านความโปร่งใส 
สามารถติดตาม ตรวจสอบกระบวนการธุรกรรมได้ทั้งหมด ไ ด้ 
เพราะทุกการท าธุรกรรมจะถูกส าเนาและส่งให้ทุกเครื่อง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนร่วมกับการพัฒนาแอ
พลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
2) เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชน 

 
3. เอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 

3.1 บล็อกเชน 
บล็อกเชน [1] เปรียบเสมือนสายโซ่ของข้อมูล ที่มีข้อมูลมาเรียง
ต่อกันเหมือนโซ่ ด้านการท างาน บล็อกเชนเป็นการเก็บข้อมูล
รูปแบบหนึ่งที่ไม่มีศูนย์กลาง โดยข้อมูลที่ถูกส่งไปจะถูกกระจาย
ไปยังทุกเครื่องในบล็อกเชน โดยที่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของ เมื่อ
ข้อมูลถูกส่งไปเข้าไป ข้อมูลน้ันจะได้รับการยืนยันและบรรจุลงไป
เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะไปแก้ไขข้อมูลน้ัน เพราะทุกเครื่องจะถือ
ข้อมูลที่เหมือนกัน 
 
3.2 ภาษา C# 
ภาษา C# [2] เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุท างานบนดอตเน็ต
เฟรมเวิร์ก พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์และมี  Anders 
Hejlsberg  เป็นหัวหน้าโครงการและเป็นบิดาผู้คิดค้นซึ่งมี
รากฐานมาจาก ภาษา C++ และภาษาอื่น ๆ โดยเฉพาะ ภาษา 
Delphi และ JAVA ภาษา C# น้ันจะเป็นภาษา โปรแกรมแบบ
หลายโมเดลที่ใช้ระบบ ชนิดข้อมูลแบบรัดกุม และสนับสนุนการ
เขียนโปรแกรมเชิงค าสั่ง การเขียนโปรแกรมเชิงประกาศ การ
เขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ 
การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุ และการเขียนโปรแกรมเชิ ง
ส่วนประกอบ 
 
3.3 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ [3] หรือ e-wallet เปรียบเสมือน
กระเป๋าเงิน ที่เอาไว้ใช้เก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคือ แอพลิเคชั่น 
ที่นักพัฒนาระบบสารสนเทศได้ท าการพัฒนาข้ึน การใช้งาน
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบแตกต่างกันตาม แอพลิชัน
ของผู้พัฒนา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับความมั่งคงและปลอดภัยในการ
ช าระเงินบนเครือข่ายออนไลน์ โดยทั่วไปหลักการท างานจะเป็น
การ เ ติม เงิ น ในรูปแบบดิจิทั ลและ เก็บไ ว้ ในกระ เป๋ า เ งิ น
อิเล็กทรอนิกส์และเงินสดจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นเงินที่เรียกว่า เงิน
ดิจิทัล หรือ เงินอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้จ่าย โอน รับเงิน กับ
ช่องทางที่ค่ายน้ัน ๆ สนับสนุน 
 

3.4 ซัมมารีน เฟรมเวิร์ค (Xamarin Framework) 
Xamarin [4] คือ framework ที่เอาไว้ใช้พัฒนา Mobile 
Application ของบริษัท Microsoft สามารถสร้าง แอพลิเคชั่น 
ได้ทั้ง Android, IOS และ Window โดยใช้ภาษา C# ท างานบน 
.Net Framework และยังมีตัวช่วยในการจัดสรรหน่วยความจ า 
และจัดการไฟล์ขยะ ส่วนด้านการพัฒนาสามารถใช้งานผ่าน IDE 
ของ Visual Studio และ Xamarin Studio 
 

4. วิธีการด าเนินโครงงาน 
4.1 ก าหนดปัญหา 
หาปัญหาของการท ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบเก่าที่ใช้ระบบ 
server เก็บข้อมูล หรือปัญหาค่าใช้บริการสงูในการสมัครหรือท า
ธุรกรรม 
 
4.2 วิเคราะห์ปัญหา 
เป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเก็บข้อมูล และ
ก าหนดฟังก์ชันหลัก ๆ ท่ีควรมีในแอปพคิเคชัน การส่งเงิน การกู้
คืนกระเป๋า 
4.3 ออกแบบ 

 
ภาพท่ี 1 หลักการท างานกับบล็อกเชน 

ภาพที่ 1 แสดงการท างานของแอพพลิเคชันกับบล็อกเชน โดย
คณะผู้วิจัยของยกตัวอย่างการส่งเงินและปรับยอดเงินคงเหลือ
สุดท้ายในแอพพลิเคชัน เมื่อผู้ใช้ท าการส่งไปยังกระเป๋าเงินอื่น  
แอพพลิเคชันจะส่งข้อมูลธุรกรรมไปยังตัวส ารวจบล็อกที่เชื่อมต่อ
เครือข่ายบล็อกเชนอยู่ 1 จากน้ันข้อมูลธุรกรรมจะถูกส่งไปยัง
เครือข่ายบล็อกเชน 2 โดยตัวส ารวจบล็อกจะคอยรับข้อมูล
ธุรกรรมจากบล็อกเชน 3 เมื่อธุรกรรมน้ันได้รับการยืนยันและถูก
บรรจุลงในบล็อกแล้ว แอพพลิเคชันของผู้ใช้ทุกเครื่องก็จะคอย
เรียกดูข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกุญแจสาธารณะของเจ้าของ
เงินอิ เล็กทรอนิกส์  4 จากตัวส ารวจบล็อกมาบันทึกลงใน
ฐานข้อมูลภายในเครื่องของสมาร์ทโฟน 5 จากน้ันแอพพลิเคชัน
จะค านวณปรับยอดเงินคงเหลือสุดท้ายมาแสดงผลยังหน้าจอ 6 
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ภาพท่ี 2 Data flow diagram level 0 

 
ภาพที่ 2 เป็น Data flow diagram level 0 แสดง

ภาพรวมการไหลของข้อมูล โดยข้อมูลที่มาจากผู้ใช้จะมีข้อมูล
จ านวนเงินส าหรับการส่งเงิน ข้อมูลรหัสสัญญาเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับการเริ่มต้นใช้กระเป๋าเงิน ข้อมูลกุญแจสาธารณะผู้รับ ใช้
ส าหรับการส่งเงินไปยังกระเป๋าปลายทาง ข้อมูลจ านวนเงิน
ส าหรับการท ารายการรับเงิน และข้อมูลรายการกุญแจส าหรับ
การสร้างหรือการกู้คืนกระเป๋าเงิน ส่วนฝั่งข้อมูลที่กลับไปยังผู้ใช้ 
จะมีข้อมูล QR code หลังจากท ารายการรับ ข้อมูลยอดเงิน
คงเหลือ หลังจากการประมวลผลยอดเงินสุดท้าย ข้อมูลรายการ
กุญแจหลังการสุ่มรายการกุญแจ และข้อมูลธุรกรรมหลังจาก
เรียกดูรายการธุรกรรม 
 

 
ภาพท่ี 3 การส่งเงิน 

 

จากภาพที่ 3 แสดง Flowchart การส่งเงิน แอพพลิเค
ชันจะอ่านสัญญาเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในเครื่อง
แล้วแสดงมาให้ผู้ใช้เลือก โดยเปรียบเทียบ 1 สัญญาก็คือ 1 สกุล
เงิน ผู้ใช้จะท าการระบุกุญแจสาธารณะผู้รับเงิน จ านวนเงิน และ
สกุลเงินที่ต้องการส่ง เมื่อกดส่งแอพพลิเคชันจะท าการส่งข้อมูล
ธุรกรรมการส่งเงินให้กับตัวส ารวจบล็อก จากน้ันรอธุรกรรมน้ันๆ
ได้รับการยืนยัน 
 
4.4 การพัฒนาและทดสอบ 
เลือกใช้ ภาษา C# และ Xamarin framework ในการพัฒนา
เป็น Mobile แอพพลิเคชัน ฐานข้อมูลในเครื่องเป็น LiteDB และ
ตัวส ารวจบล็อกท่ีใช้เชื่อมต่อกับบล็อกเชนเป็น DigiExplorer 

 
5. ผลการด าเนินงาน 

เมื่อเปิดใช้งานแอพพลิเคชันครั้งแรกจะมี 2 รายการให้เลือกท า
คือ สร้างกระเป๋าเงินและกู้คืนกระเป๋าเงิน ซึ่งเมื่อใช้งานครั้งแรก
จะต้องสร้างกระเป๋าใหม่ เมื่อเข้าไปจะพบกับหน้าสร้างรายการ
กุญแจที่มีการสุ่มคีย์ข้อความที่เป็นภาษาไทย 15 ค ามาแสดง ดัง
ภาพที ่5 

 
ภาพท่ี 4 หน้าสร้างรายการกุญแจ 

 
 ภาพที่ 4 แสดงค าหรือคีย์ข้อความที่ผู้ใช้จะต้องจดไว้แล้ว
เก็บเป็นความลับ เพ่ือใช้กู้คืนกระเป๋าเงินในครั้งต่อไป เมื่อบันทึก
คีย์ข้อความส าเร็จแล้วต่อไปจะเป็นการเพ่ิมรหัสสัญญาเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรหัสน้ีจะได้มาจากผู้ให้บริการหรือเจ้าของเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เราต้องการใช้ (1 รหัสสัญญาเท่ากับ 1 สกุลเงิน) 
เมื่อเพ่ิมรหัสสัญญาเงินอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อย แอพพลิเคชันจะ
น าผู้ใช้ไปยังหน้าหลักที่มีการแสดงสกุลเงินและยอดเงินคงเหลือ
ทั้งหมดที่ได้เพ่ิมไว้  ดังภาพที่ 5 
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ภาพท่ี 5 หน้าหลัก 

ภาพที่ 5 จากหน้าหลัก เมื่อเลือกรายการสกุลเงิน แอพ
พลิเคชันจะน าผู้ใช้ไปยังหน้าแสดงประวัติการท าธุรกรรมของสกุล
เงินน้ันๆ ดังภาพที่ 6 โดยในหน้าน้ีผู้ใช้สามารถท ารายการส่ง 
และรับเงินได้ โดยการกดปุ่ม 

 

 
ภาพท่ี 6 หน้าแสดงรายการธุรกรรม 

 
การส่งเงิน ผู้ ใช้จะต้องท าการเลือกสกุลเงิน กุญแจ

สาธารณะผู้รับและจ านวนเงิน ซึ่งส่วนช่องหมายเหตุผู้ใช้สามารถ
ระบุข้อความไปกับการส่งเงินน้ันได้ หรือจะไม่ระบุก็ได้ ดังภาพที่ 
7 ส่วนการกู้คืนกระเป๋าเงินจะมีข้ันตอนการท ารายการที่คล้ายๆ
กับการสร้างกระเป๋าเงิน แต่ข้ันตอนการกู้คืนจะต้องใส่คี ย์
ข้อความท้ัง 15 ค าเอง ท่ีผู้ใช้เคยสร้างไว้ในตอนครั้งแรก จากน้ัน
จะมีการเพ่ิมรหัสสัญญา จากน้ันระบบน าผู้ใช้กลับมาสู่หน้าหลัก 

 
ภาพท่ี 7 หน้าแสดงรายการธุรกรรม 

5.1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติ 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติ 

กระเป๋าเงิน 
ใช้

เซิร์ฟเวอร์ 
บัตร

ประชาชน 
Pin 

code 
ผูกกบัเบอร์

มือถือ 
e-wallet 
application on 
blockchain 

    

Truemoney 
wallet [5]     

RabbitLinePay [6]     
mPay [7]     

 

 จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติจะเห็นได้ว่า
แอพพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชนจะไม่มีการ
ใช้ Server เก็บข้อมูล โดยจะใช้เป็นบล็อกเชนเก็บข้อมูลแทน 
การลงทะเบียนใช้บริการก็ไม่ต้องใช้รหัสบัตรประชาชนและเบอร์
มือถือ จะใช้เป็นการสร้างกุญแจส่วนตัวและกุญแจสาธารณะแทน 
และยังมี Pin code รักษาความปลอดภัยอีกชั้นหน่ึง แสดงให้
เห็นว่าระบบมีความปลอดภัยสูง ใช้ทรัพยากรในการประมวลผล
น้อย ไม่จ าเป็นต้องผูกพันการใช้งานกับอุปกรณ์สื่อสารและเลข
บัตรประชาชน ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลและความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
5.2 กาทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
การทดสอบประสิท ธิภาพของร ะบบ ด้วยแบบประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบ แบ่งการประเมิน 3 ด้านคือ 1) ด้านการ
ท างานได้ตามฟังก์ชัน 2) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 3) ด้าน
ความปลอดภัยของของมูล โดยใช้โครงสร้างแบบประเมินผลเป็น
มาตราส่วนการประเมินค่า (Likert Scale) ตามประสิทธิภาพของ
ระบบ 5 ระดับดังน้ี  
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 มากท่ีสุด   5 

 มาก   4 
 ปานกลาง   3 

 น้อย   2 

 น้อยที่สุด   1 

โดยแปรผลค่าคะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบ ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบอยู่ใน
ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบอยู่ใน
ระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 
 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบแอพพลิเคชัน
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชนได้ด าเนินการน าเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความตรงตามเน้ือหา 
และปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน า ข้ันตอนถัดมาผู้วิจัย
ได้น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วด าเนินการเก็บ
ข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
 จากผู้ตอบแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบแอพ
พลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชน จ านวน 20 

ท่าน ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ตารางการประเมินประสิทธิภาพของระบบแอพพลิเคชันกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 
�̅� S.D. 

ความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล 4.12 0.46 มาก 
ความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูล 4.66 0.48 มากที่สุด 
ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล 4.34 0.50 มาก 
ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผล 

4.50 0.51 มาก 

ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.38 0.60 มาก 
ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกับผู้ใช้งานระบบ 

4.42 0.48 มาก 

ความรวดเร็วในการประมวลผลบน
บล็อกเชน 

4.61 0.50 มากที่สุด 

การก าหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านใน
การใช้งานระบบ 

4.52 0.50 มากที่สุด 

ความถูกต้องในการบันทึกประมวล 
ผลรหัสค่าอสมมาตร 

4.55 0.51 มากที่สุด 

ความปลอดภัยในการควบคุมการใช้งาน
ตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

4.50 0.70 มาก 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.46 0.52 มาก 
 จากตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นถึง
ประสิทธิภาพของระบบแอพพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
บนบล็อกเชนในทั้ง 3 ด้าน โดยประสิทธิภาพของระบบมีค่าเฉลี่ย 
(�̅� = 4.46) ซึ่งผลปรากฏว่ามีผลของประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 

6. สรุปผลการวิจัย 
จากการด าเนินงานวิจัยน้ีท าให้คณะผู้วิจัยได้ความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีบล็อกเชนร่วมกับการพัฒนาแอปพลิแคชันกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ และยังได้แอพพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีการเก็บข้อมูลบล็อกเชน สามารถท ารายการส่งเงิน รับเงิน กู้
คืนกระเป๋าเงิน และสร้าง qr code เพ่ือรับเงินได้ ผลการวิจัย
และการทดสอบระบบอยู่ในระดับดี คุณสมบัติสามารถน าไปต่อ
ยอดกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทางด้านเงินอิเล็กทรอนิกส์ใน
อนาคต ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 
4.46) แสดงให้เห็นว่ามีผลของประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาแอพพลิเคชันกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์บนบล็อกเชนจะมีในด้านของการเชื่อมต่อกับ
ตัวส ารวจบล็อก ซึ่งในบางครั้ง webapi ของตัวส ารวจบล็อก
เชื่อมต่ออยู่เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล อาจเชื่อมต่อไปไม่ได้ webapi 
ไม่สามารถเข้าถึงได้ชั่วขณะ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในอนาคต มีดังน้ี 
 1) การพัฒนาด้านของการตอบสนองผู้ใช้เมื่อมีการท า
รายการ 
 2) การพัฒนาด้านการประมวลผลมีความเร็วข้ึน 
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ระบบการจัดการหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ 
The Online Courses Management System  
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บทคัดย่อ 

การเรียนการสอนของหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาถือได้ว่ามี
ความส าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาด้านก าลังคนของประเทศชาติ 
จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสาขาชีพต่าง ๆ โดย
คอร์ดหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ เป็นระบบการจัดการการเรียน
การสอนข้ันพ้ืนฐานของหลักสูตรหลักในมหาวิทยาลัย และช่วย
สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน งานวิจัย
ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบจัดการหลักสูตรระยะสั้น
ออนไลน์ ช่วยในการจัดการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษา 
สามารถแยกสถานะผู้เรียนให้มีสิทธ์ิเข้าระบบ ระบบช่วยจัดการ
ลงทะเบียนเรียนและกระบวนการลงทะเบียนขอเข้าอบรม ซึ่งได้
อาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเขียน
โปรแกรมมาใช้พัฒนาตามล าดับ ซึ่งการประเมินผลความพ่ึงพอใจ
ของระบบต่อผู้ใช้งาน ประกอบด้วยการประเมิน 3 ด้าน จาก
ผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 30 คน การวิเคราะห์ผลแสดงให้เห็น
ว่าคุณภาพด้านการใช้งานโปรแกรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.51 คะแนน คุณภาพด้านความสามารถการท างานตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.52  คะแนน 
คุณภาพด้านความถูกต้องของระบบในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 
คะแนน จากค่าเฉลี่ยทั้ง  3 ด้านแสดงให้ เห็นว่าระบบมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับการใช้งานและวัตถุประสงค์ได้อย่าง
เหมาะสม 

ค ำส ำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, การศึกษาออนไลน์, ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล 
 

ABSTRACT 
The higher education curriculum used in teaching and 
learning, is of great importance in the development of 
the nation's workforce. The university needs to 
develop courses that are suitable for future careers. 
Online courses management system is the basic 
teaching and learning management system of the 
main curriculum in the university And support 
teaching and learning to be more effective This 

research aims to develop the Online Courses 
Management System. Helping to manage classes with 
institutions can separate learners' status into the 
system. The system allows you to register and register 
for the admission process. Therefore, this research 
brings knowledge of information technology to the 
database management to develop and use data 
collection from relevant inquiries. Related research 
documents and theories for developing development 
systems are evaluated by system users. 30 people 
assess the three-sided development, including the 
quality of the application is very high. With an average 
of 3.51, the quality of its capabilities meets the 
demands of many users. It has an average of 3.52 
quality rating of the system. With an average of 3.51 
points from the above average, the three sides 
demonstrate that the system is efficient in accordance 
with the use and purpose. 

Keywords: web application, education online, 
management information system 
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1. บทน า 
การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศ เป็นเรื่องส าคัญที่
มองข้ามไม่ได้ โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
มุ่งเน้นการสร้างก าลังคนที่มีทักษะและความรู้ในระดับสูง ช่วยใน
การผลักดันให้ประเทศมีความก้าวหน้า ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง 
 เทคโนโลยีกับการศึกษาในปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นโลกของ
ข้อมูลข่าวสาร มีการติดต่อสื่อสารที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  
โ ดยก าร เ จ ริญก้ า วห น้ าทา ง ด้ าน เทค โ น โ ล ยีท า ใ ห้ เ กิ ด 
การเปลี่ ยนแปลงในด้านการศึกษา เป็นอย่างมาก ผู้ เรียน 
ไม่จ าเป็นต้องได้รับความรู้จากครูในห้องเรียนเท่าน้ัน สามารถ
เรียนรู้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้งานร่วมกันระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับการศึกษา 
ท างานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แก้ไขปัญหาด้านเวลาได้เป็น
อย่างดี เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมการ
เปิดหลักสูตรระยะสั้น ทางคณะผู้ วิจัยจึงได้ท าการศึกษาและ
พัฒนาระบบจัดการหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ เพ่ือใช้ เป็น
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดห้องเรียนเสมือน ให้ผู้ใช้งานมีสิทธ์ิ 
Login และ Password ในการดูข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
จัดการรายวิชา ลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนการฝึกอบรม 
โดยมีส่วนช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
2.1  ทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต์ด้วยแนวคิดใหม ่
การออกแบบเว็บไซต์หรือการออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ ในอดีต
การออกแบบใช้ในการแสดงผลให้ตรงกับความต้องการ       
ขนาดหน้าจอแต่ละอุปกรณ์ ปัจจุบันน้ีมีการน าเทคนิคการ
ออกแบบเว็บไซต์เพ่ือสามารถรองรับทุกอุปกรณ์ ท าให้ผู้ใช้งาน
เกิดความสะดวกในการใช้งานบนอุปกรณ์ แต่อุปกรณ์ย่ีห้อต่าง ๆ 
มีขนาดหน้าจอการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ท าให้การ
ออกแบบเว็บไซต์แยกจึงเป็นเรื่องที่ยากเสียเวลาและเสีย
งบประมาณในการท าเว็บไซต์ จึงได้ท าการน าเทคนิคที่เรียกว่า 
“Responsive Web Design” [1] มาใช้ในการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์  

2.2  โปรแกรมจ าลองเซิร์ฟเวอร์ Xampp  
โปรแกรมจ าลอง Xampp [2] เป็นโปรแกรมรูปแบบฟรีแวร์ ที่
ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศที่มีความ
นิยมมากในปัจจุบัน การพัฒนาเว็บไซต์มีการน า Xampp มาใช้
เป็นจ านวนมากเพราะเน้ือหามีขนาดเล็ก พกพาท าเป็นเครื่องมือ     
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาหรือทดสอบแอปพลิเคชันใน PHP, 
MySQL โปรแกรม Xampp มีเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการ

ตอบสนองการใช้งานเป็นอย่างมาก ข้อมูลจึงเป็นส่วนส าคัญใน
การรวบรวมและการจัดเก็บทั้งหมด และได้รับความสะดวกสบาย
แทนที่มนุษย์จะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล การใช้แนวคิดในฐานข้อมูล
เพ่ือที่เก็บข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลที่จัดเก็บไว้จึงเป็นข้อมูลที่เฉพาะ 
เช่น การจัดเก็บธุรกรรมทางออนไลน์ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บ 
จะมีความปลอดภัยเป็นอย่างมากบนเซิร์ฟเวอร์  

2.3 โปรแกรมออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหวา่งผู้ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ CSS    
CSS (Cascading Style Sheets) [3] คือ ภาษาคอมพิวเตอร์เป็น
ภาษาที่ใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML  XHTML ให้มีหน้าตา 
สีสัน ระยะห่าง พ้ืนหลัง เส้นขอบและอื่น  ๆ ตามที่ต้องการ       
ในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประโยชน์
ของ CSS อย่างหลากหลาย [4] ได้แก่ 

2.3.1   ช่วยให้เน้ือหาเอกสาร HTML มีความเข้าใจได้
ง่ายข้ึนและสามารถแก้ไขเอกสารได้ง่ายกว่าเดิม สามารถแยก
ระหว่างเน้ือหากับรูปแบบในการแสดงผลได้อย่างชัดเจน  

2.3.2   ท าให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็ว เน่ืองจาก 
code ในเอกสาร HTML ลดลง ท าให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง  

2.3.3   มีการก าหนดรูปแบบการแสดผลจากค าสั่งชุด
เดียวกัน การแสดงผลในเอกสารแบบเดียวทั้งหน้าหรือในทุก ๆ 
หน้าได้ช่วย ลดเวลาในการปรับปรุงและท าให้การสร้างเอกสาร 
บนเว็บมีความรวดเร็ว  

2.3.4   ช่วยในการก าหนดการแสดงผลในรูปแบบที่มี
ความเหมาะกับสื่อต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  2.3.5   ท าให้เว็บไซต์มีความเป็นมาตรฐานและมีความ
ทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานในอนาคตได้ดีย่ิงข้ึน  
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2.4   ภาษาที่ใชใ้นการพัฒนา    
ภาษา PHP [5],[6] จัดอยู่ในจ าพวก Scripting Language ค าสั่ง
ต่าง ๆ เก็บอยู่ที่ไฟล์สคริปต์ (Script) เมื่อมีการน ามาใช้งาน
ผู้พัฒนา มีการอาศัยตัวแปลชุดค าสั่ง ภาษา PHP เป็นภาษาที่
ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา ส าหรับใช้งานในการสร้าง
เอกสารแบบ HTML โดยการแทรกหรือแก้ไขได้อย่างอัตโนมัติ 
เป็นเครื่องมือ  ที่ช่วยในการสร้างเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเข้าใจการท างานได้ง่าย และมีส่วนเชื่อมต่อกับเครื่องมือ
ชนิดอืน่ เช่น การติดต่อกับคลังข้อมูล หรือ ฐานข้อมูล  
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1  การศึกษาข้อมูล 
 3.1.1  ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสาร การเปิดสอนใน
หลักสูตรระยะสั้น 
 3.1.2   ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการท างานวิจัย 

3.2   การรวบรวมข้อมูล 
 3.2.1   รวบรวมข้อมูลเอกสาร แหล่งข้อมูล เว็บไซต์ 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.2.2 สอบถามคณาจาร ย์ และบุ ค ลากรภาย ใน 
คณะฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบทุกส่วนงาน เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียดท าการศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบ 

3.3   การวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบพฒันาระบบ 
 3.3.1   น าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษารวบรวม และ
การสอบถามจากความต้องการของผู้ใช้ จากน้ันด าเนินการพัฒนา
วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดคล้องกับข้ันตอนการ
ด าเนินงานของการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 3.3.2   ตรวจสอบรูปแบบเว็บไซต์ ทดสอบและปรับปรุง
แก้ไขระบบ เ พ่ือให้มี ความเหมาะสม โดยปรึกษาและรับ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและวิเคราะห์
ระบบเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศทางเว็บไซต์ 

3.4   การวิเคราะห์ระบบงาน 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : 
DFD) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกระบวนและทิศทางการไหลของข้อมูล 
ท าให้สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของระบบ และมีความ
เข้าใจระบบได้ง่ายย่ิงข้ึน เพ่ือสะดวกในการท าความเข้าใจและ
ง่ายต่อการศึกษา พัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรระยะสั้น
ออนไลน์ ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพท่ี 1 Data Flow Diagram Level  1 

 
 จากภาพดังกล่าวแสดงการไหลของข้อมูลในระบบจัดการ
หลักสูตรออนไลน์ ประกอบไปด้วย ผู้ใช้งานทั่วไป สมาชิก และ
ผู้ดูแลระบบ โดยมีกระบวนการทั้งหมด 9 ระบบย่อย โดยเริ่มจาก
การสมัครสมาชิก การล็อกอินเข้าสู่ระบบ สมัครเรียน สมัคร
อบรม ยืน ยันข้อมู ล  ตร วจสอบสถานะ  ดาวน์ โหลดใบ
ประกาศนียบัตร และจัดการข้อมูลต่าง ๆ โดยมีแฟ้มเก็บข้อมูล
ทั้งหมด 4 แฟ้มข้อมูล ได้แก่ แฟ้มสมาชิก แฟ้มสมัครเรียน     
แฟ้มสมัครอบรม และแฟ้มข้อมูลหลักสูตร  

3.5   การประเมิน 
งานวิจัยน้ีท าการประเมินระบบ โดยการพิจารณาความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบ จ านวน 30 คน ผู้วิจัยได้ใช้การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงของกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณา
ขนาดของประชากรเป้าหมาย และเลือกใช้ เกณฑ์ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 
หรือ S.D.) ในการประเมินความเหมาะสมและประเมินความพึง
พอใจ 
 

4. ผลการด าเนินงาน 

4.1  ผลลัพธ์ของการส่วนปฏิสัมพันธ์ระหวา่งผู้ใช้กับระบบ 
 4.1.1  หน้าแรก เป็นหน้าจอที่มีลิงค์ส าหรับเชื่อมโยง    
ไปยังหน้าต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ประกอบด้วย เกี่ยวกับสถาบัน  
หลักสูตร  ลงทะเบียนอบรม  ลงทะเบียนเรียน  สมัครสมาชิก 
เข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพท่ี 2  หน้าแรกเว็บไซต์ 
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 4.1.2   หน้าลงทะเบียนอบรม ส าหรับสมาชิกสามารถ
ลงทะเบียนอบรมได้เพราะเป็นสมาชิกของระบบ ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพท่ี 3  หน้าลงทะเบียนอบรม 

 
 4.1.3  หน้าแสดงรายละเอียดการช าระเงินค่าอบรม    
เมื่อสมาชิกท าการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบท าการแจ้งยอด
ช าระเงิน และช่องทางรายละเอียดการช าระเงิน ดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพท่ี 4  หน้ารายละเอียดการช าระเงินค่าอบรม  

 

 4.1.4  หน้าดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร สมาชิก
สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาของการเรียน หรือการอบรม ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพท่ี 5  หน้าดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร 

4.2  แบบประเมินความพึงพอใจ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบเครื่องมือส าหรับการประเมินความ
พึงพอใจระบบ จากน้ันได้น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และ
น ามาปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และได้ด าเนินการ
ทดสอบและน าเครื่องมือที่มีความเหมาะสมมาใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยการพิจารณาความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน ได้มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 
ระดับ ดังตารางที่ 1 
 
 

ตารางท่ี 1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินความพึงพอใจ 
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 

ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

มากที่สุด 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

มาก 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ปานกลาง 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

น้อย 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

น้อยมาก 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจในระดับน้อยมาก 
 
 4.2.1  การวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาในเรื่องระบบจัดการหลักสูตร
ระยะสั้นออนไลน์ คณะผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
แบ่งออกดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  ตารางลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ 
จ านวน 
(n=30) 

ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

15 
15 

50 
50 

รวม 30 100 
 

จากตารางที่ 2 แบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 50 เพศชายร้อยละ 50 
จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของ
คุณภาพด้านการใช้งานโปรแกรม 

รายการประเมิน X̅ S.D. ความหมาย 
1..ความรวดเร็วในการใช้
โปรแกรม 

3.51 0.57 มาก 

2..ความรวดเร็วในการ
ประมวลผล 

3.33 0.76 ปานกลาง 

3. ความรวดเร็วในการ
แสดงภาพบนหน้าจอ 

3.63 0.96 มาก 

ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของ
คุณภาพด้านการใช้งานโปรแกรม (ต่อ) 

รายการประเมิน X̅ S.D. ความหมาย 
4. ความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบ 

3.40 0.77 ปานกลาง 

5. ประโยชน์ในการใช้งาน
โปรแกรม 

3.80 0.69 มาก 

6. ความสะดวกในการใช้
งานภาพรวม 

3.33 0.88 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.51 0.82 มาก 
 
จากตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจด้านการใช้งานโปรแกรม 
พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจภาพรวม ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
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ประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรมมากที่สุด รองลงมามีความ 
พึงพอความรวดเร็วในการแสดงภาพบนหน้าจอและความรวดเร็ว
ในการใช้โปรแกรม (ค่าเฉลี่ย 3.80, 3.63, 3.51 ตามล าดับ)  

ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของ
คุณภาพด้านความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

รายการประเมิน X̅ S.D. ความหมาย 
1. ความเหมาะสมในการ
ออกแบบหน้าจอ 

3.87 0.88 มาก 

2. ความเหมาะสมของการ
แสดงข้อมูล 

3.48 0.82 ปานกลาง 

3. ความเหมาะสมของส ี 3.32 0.71 ปานกลาง 
4. ความเหมาะสมของ
ตัวอักษร 

3.52 0.78 มาก 

5. ความเหมาะสมของ
รูปภาพ 

3.32 0.91 ปานกลาง 

6. ความเหมาะสมในการ
น าเสนอภาพรวมของ
ระบบ 

3.58 0.73 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.52 0.80 มาก 
 
จากตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจด้านความสามารถการท างาน
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ภาพรวม ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80  
เมื่ อ พิจารณาเป็นราย ข้อ พบ ว่าผู้ ใช้ มีค วามพึงพอใจ ต่อ 
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอมากที่สุด รองลงมามี
ความเหมาะสมในการน าเสนอภาพรวมของระบบและความ
เหมาะสมของตัวอักษร (ค่าเฉลี่ย 3.87, 3.58, 3.52 ตามล าดับ)  

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของ

คุณภาพด้านความถูกต้องของระบบ 
รายการประเมิน X̅ S.D. ความหมาย 

1. ความยาก – ง่ายในการ
ใช้งานระบบ 

3.81 0.71 มาก 

2. ความถูกต้องในการ
น าเสนอข้อมูล 

3.74 0.66 มาก 

3..ความถูกต้องของการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3.45 0.90 มาก 

4. มีการท างานตามการใช้
ค าสั่งของผู้ใช ้

3.55 0.90 มาก 

5. ความชัดเจนของภาพที่
น าเสนอบนระบบ 

3.00 0.74 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.51 0.78 มาก 
 
จากตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจด้านความถูกต้องของระบบ 
พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจภาพรวม ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อความยาก – ง่ายในการใช้งานระบบ 
มากท่ีสุด รองลงมามีความพึงพอใจความถูกต้องในการน าเสนอ
ข้อมูลและมีการท างานตามการใช้ค าสั่งของผู้ใช้ (ค่าเฉลี่ย 3.81, 
3.74, 3.55 ตามล าดับ)  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
ระบบจัดการหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ เป็นระบบที่สามารถ     
ดูข้อมูลเก่ียวกับสถาบัน ข้อมูลหลักสูตร สมัครเรียน สมัครอบรม 
สมัครสมาชิก โดยระบบมีหลักสูตรให้เลือกทั้งหมด 4 หลักสูตร 
คือ คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน บ ารุงรักษา เว็บแอพพลิเคชันเครือข่าย
และการสื่อสาร เมื่อสมาชิกท าการเลือกหลักสูตรที่ต้องการแล้ว 
ระบบท าการแสดงข้อมูลที่สมาชิกได้เลือกสมัครอบรมในหลักสูตร 
จ านวนเงิน และช่องทางการช าระเงิน ซึ่งได้ผลความพึงพอใจของ
การพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย คุณภาพด้านการใช้งาน
โปรแกรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 คะแนน คุณภาพด้าน
ความสามารถการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.52  คะแนน คุณภาพด้านความถูกต้องของ
ระบบในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 คะแนน จากค่าเฉลี่ยดังกล่าว
ทั้ง 3 ด้านแสดงให้เห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการ
ใช้งานและวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้จะกล่าวถึงการทำงานของระบบเว็บแอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารคลังสินค้าของ บริษัท 
ช ิน จำกัด ให ้ม ีความสามารถทำงานแบบออนไลน์ โดยใช้
ฐานข้อมูล MySQL ด้วยภาษา PHP 7.0, HTML5, JavaScript, 
AJAX,  CSS และ Bootstrap4.0 ครอบคลุมผู้ใช้งาน 6 กลุ่ม คือ 
ผู้บริหารองค์กร ผู้ดูแลระบบ พนักงานจัดซื้อสินค้า พนักงานขาย
สินค้า หัวหน้าคลังสินค้า และพนักงานคลังสินค้า ที่มีการกำหนด
สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบได้แตกต่างกันไป ระบบมีความสามารถ
จัดการกับข้อมูลสินค้า สูตรสินค้า สถานที่จัดเก็บสินค้า ใบสั่งซื้อ
สินค้า ใบสั่งขายสินค้า การเบิกสินค้า และการพิมพ์รายงานที่
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มได้ ทำการทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบ 2 วิธี คือ (1) การหาค่าความถูกต้องของข้อมูลโดยการ
เพิ ่มข้อมูลจำนวนสินค้า A, B, C, D และ E เป็นจำนวน 150 
10,000 1,000 200 และ 100 ตามลำดับ ผลการหาค่าความ
ถูกต้องของข้อมูลจำนวนสินค้าในคลังและที่จัดเก็บสินค้ามีความ
ถูกต้อง 100% ทุกข้อ และ (2) การหาค่าความต่างกันของเวลา
การทำงาน 7 ขั้นตอน โดยการทำงานแบบเดิมเปรียบเทียบกับ
การทำงานด้วยระบบบริหารคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ชิน 
จำกัด เพื ่อหาเวลาการทำงานที ่ลดลงได้ ผลการหาค่าความ
ต่างกันของเวลาการทำงาน 7 ขั้นตอน อยู่ระหว่างร้อยละ 45.45 
– 99.17 สรุปได้ว่าระบบบริหารคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ชิน 
จำกัด ที่ใช้สามารถลดเวลาการทำงานลงได้จากเวลาการทำงาน
ในแบบเดิม ทำให้การทำงานและการบริหารจัดการจำนวนสนิค้า
ในคลังมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 
คำสำคัญ: ระบบบริหารคลังสินค้า, ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

ABSTRACT 
This article describes the operations of the online web 
application system of the Warehouse Management 
System of Shin Co., Ltd. This system was developed by 
using MySQL database with programming languages: 
PHP 7.0, HTML5, JavaScript, AJAX, CSS and Bootstrap4.0; 
covering 6 groups of users: corporate administrators, 
system administrators, purchasing staff, salespersons, 
warehouse leaders, and warehouse staff with different 
level of authorities to access the system. The system is 
able to manage product data, product formulas, 
storage locations, purchase order, sales order, goods 
requisition and printing reports according to each group 
of users. The testing of system performance was 
conduct with 2 methods which are (1) Determination of 
the accuracy of the data by adding the amount of 
products A, B, C, D and E to 150 10,000, 1,000, 200 and 
100 respectively. The results of the data accuracy with 
the number of products in the warehouse and the 
storage location are 100% accurate in every item. And 
(2) finding the difference in working time of 7 steps by 
working in the tradition way compared to working with 
the Warehouse Management System, the case study of 
Shin Co., Ltd.  in order to find the reduced working time. 
The result of finding the difference of working time of 
7 steps is between 45.45 - 99.17 percent. In conclusion, 
the Warehouse Management System, the case study of 
Shin Co., Ltd, can be used to reduce the working hours 
more than the traditional working hours; increasing 
efficiency and management of the amount of products 
in stock. 
 
Keywords: Warehouse Management System, WMS, 
Management Information System, MIS 
 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  

1586



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

1. บทนำ 
การบริหารคลังสินค้า(Warehouse Management) มีเป้าหมาย
หลักเพื่อการบริหารคลังสินค้าให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
คุ้มค่ากับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบ
สินค้า การป้องกันการสูญเสียของสินค้าที ่เป็นผลมาจากการ
ดำเนินงานเพื่อให้มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และสามารถใช้
ประโยชน์จากพื้นที่คลังสินค้าที่มีอยู่ของบริษัทได้อย่างเต็มที่ [1]  
 บริษัท ชิน จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านซื้อมาขายไป หรือ 
Trading Business โดยนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขาย
ภายในประเทศไทยผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย การดำเนินธุรกิจ
ประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้า เนื่องจากมีการ
บันทึกข้อมูลทั้งการรับ การขาย การจัดส่ง และข้อมูลต่างๆ ที่
เกี ่ยวข้องกับสินค้าทั้งหมด ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft 
Excel ไว้ในหลายแฟ้มข้อมูล (file) ทำให้การจัดเก็บข้อมูลมีความ
ซับซ้อนส่งผลให้การค้นหารายการสินค้าที่ต้องการหรือยอดรวม
สินค้าคงคลังล่าช้า รวมถึงการควบคุมปริมาณสินค้าในคลังทำได้
ยาก นอกจากนี้พนักงานไม่สามารถทำงานแทนกันได้เนื่องจากไม่
รู้วิธีการจัดเก็บข้อมูล และปัญหาอื่นๆ  
 ปัจจุบันการทำงานผ่านระบบงานบนเว็บแอปพลิเคชัน 
(Web Application) มีบทบาทที่สำคัญต่อการดำเนินงานของ
องค์กรธุรกิจ ทำให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถใช้งานข้อมูล
ร่วมกันได้แบบออนไลน์ (Online) จึงเหมาะกับงานที่ต้องการการ
รายงานข้อมูลแบบทันทีทันใด (Real Time) เว็บแอปพลิเคชันมี
การทำงานผ่านเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ที ่เช ื ่อมโยง
ผู้ใช้งานด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลไปยังฐานข้อมูลได้จึงทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำให้เว็บแอปพลิเคชันสามารถสนับสนุนการ
ดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ [2] 

จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับการริหารคลังสินค้า ของ บริษัท 
ชิน จำกัด เป็นความท้าทายสำหรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั ้งนี ้ คือ เพื ่อพัฒนาระบบบริหาร
คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ชิน จำกัด ทำให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพเพิ ่มขึ ้นกว่าการทำงานในระบบงานเดิมที ่ม ีอยู่ 
ข้อมูลมีความถูกต้อง ทำให้สามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง
ได้เหมาะสมกับยอดจัดจำหน่าย ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการ
จัดเก็บ และลดการใช้เงินลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่เกิดจากการบริหาร
คลังสินค้าท่ีไม่ได้ประสิทธิภาพลงได้   

2. การทบทวนวรรณกรรม 
บริษัท ชิน จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านซื้อมาขายไป โดยการนำเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มเครื่องครัว กลุ่มของใช้ในบ้าน 
กลุ่มเครื่องสำอางค์ กลุ่มชุดชั้นในสตรี และกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด 
จัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย 6 ราย มีสำนักงานดำเนิน
ธุรกิจอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีพนักงานมากกว่า 40 คน 
แบ่งการทำงานออกเป็น 5 แผนก ได้แก่ แผนกการตลาด แผนก
การบริหารสำนักงาน แผนกการเงิน แผนกคลังสินค้า และแผนก
ดูแลลูกค้า  

ปัญหาการทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารคลังสินค้า
ของบริษัท ชิน จำกัด คือ ข้อมูลการดำเนินงานของธุรกิจจะถูก
บ ันท ึกด ้วยโปรแกรมสำเร ็จร ูป Microsoft Excel ทำให ้มี
แฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลไว้มีจำนวนมากและมีความซับซ้อน
ส่งผลให้การค้นหารายการสินค้าที่ต้องการ การคำนวณยอดรวม
สินค้าคงคลัง และการแสดงรายการสินค้าที่มียอดคงเหลือน้อย
กว่าจุดสั่งซื้อ (Re-order point) ล่าช้า การควบคุมปริมาณสินค้า
ในคลังจึงทำได้ยาก พนักงานไม่สามารถทำงานแทนกันได้
เนื่องจากไม่รู้วิธีการจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ บางครั้งพนักงานมี
การหยิบสินค้าซ ้ำซ ้อนกันเพราะไม่ม ีระบบตรวจสอบการ
มอบหมายงานอย่างชัดเจน หรือต้องใช้เวลานานในการค้นหา
ตำแหน่งการจัดวางของสินค้าเพราะขาดระบบอัตโนมัติในการ
แจ้งจุดที่เก็บสินค้า และยังใช้เวลานานในการหาพื้นที่ว่างในคลัง
สำหรับจัดเก็บสินค้าชุดใหม่เข้าคลัง และอื่นๆ  

มีงานวิจัยหลายงานที่ทำการศึกษาและพัฒนาระบบ
การจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินการ
ของคลังสินค้า โดยพัฒนาระบบจัดเก็บรักษาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบในคลังสินค้าทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้การ
ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจึงได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเก็บ
ข้อมูลสินค้า การเขียนโปรแกรมการจัดเก็บสินค้าในคลัง และการ
ออกแบบตัวอาคารของคลังสินค้า [3] มีการศึกษาเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าและการส่งมอบสินค้า โดยใช้
ระบบคลังสินค้าที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดผังวางสินค้าในคลัง 
การจัดเจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้าเป็นส่วนๆ รวมถึงการจัดพื้นที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน [4] นอกจากนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการคลังสินค้าได้โดยการลดขั้นตอนการทำงานลง ผลที่
เก ิดขึ ้นจะทำให้สามารถลดความผิดพลาดที ่เก ิดขึ ้นและลด
ระยะเวลาในการดำเนินงานของคลังสินค้าลงได้ [5] อีกท้ังการนำ
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เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลและการ
นำเสนอข้อมูลทำให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว ลด
ความซ้ำซ้อนของข้อมูล รองรับการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นได้ [6] 
2.1 แนวคิดการจัดการคลังสินค้า 
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) มักเป็นการ
จัดการคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้า 2 ประเภทคือ สินค้าที่เป็น
วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปหรือสินค้า ซึ่งรวมถึงสินค้าระหว่าง
การผลิต วัตถุประสงค์หลักของระบบการจัดการคลังสินค้าคือ 
การควบค ุมการเคล ื ่อนไหวและการจ ัดเก ็บส ินค ้าโดยมี
กระบวนการทำงานเกี ่ยวข้องกับการหยิบสินค้าออกจากคลัง 
(Picking) การเติมเต็มสินค้า (Replenishment) และการจัดเก็บ
สินค้าเข้าคลัง (Put Away) แนวคิดพื้นฐานของระบบการจัดการ
คลังสินค้า ประกอบด้วย องค์ประกอบของรายการสินค้า (เช่น 
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ประเภท และขนาด เป็นต้น) สถานที่ในการ
จัดเก็บ ปริมาณ หน่วยนับ และข้อมูลอื่นๆ   
2.2 กิจกรรมภายในคลังสินค้า 
กิจกรรมภายในคลังสินค้าที่สำคัญและควรได้รับการจัดระบบงาน
เป็นอย่างดี แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ได้แก่ การรับสินค้าและการ
ระบุสถานะของสินค้า การเคลื ่อนย้ายสินค้าภายในคลัง การ
จัดเก็บสินค้าในคลัง การหยิบสินค้าจากคลัง และการขนส่งสินค้า 
ซึ ่งทุกกิจกรรมควรมีความสัมพันธ์กันและมีการประสานการ
ทำงานร ่ วมก ัน  โดยม ีการกำหนดต ัวช ี ้ ว ั ด เพ ื ่ อ ประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมภายในคลังสินค้า ได้แก่ อัตรา
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ (Space Utilization) เวลาในการหยิบ
สินค้า (Picking Time) อัตราการหยิบของพลาด (Picking Error) 
และอื่นๆ เพื่อวัดผลการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด    
2.3 ระบบการจัดการคลังสินค้าที่จะพัฒนา 
ระบบการจัดการคลังสินค้า ที่ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ 
ถูกพัฒนาขึ ้นเพื ่อสนับสนุนการทำงานของระบบงานภายใน
คลังสินค้า เกี ่ยวข้องกับผู ้ใช้งาน 6 กลุ่ม คือ ผู ้บริหารองค์กร 
ผู้ดูแลระบบ พนักงานจัดซื้อสินค้า พนักงานขายสินค้า หัวหน้า
คลังสินค้า และพนักงานคลังสินค้า โดยผู ้ใช้แต่ละกลุ ่มจะมี
บทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบแตกต่างกันไป การทำงาน
ของระบบที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ครอบคลุมการดำเนินงานภายใน

คลังสินค้า ได้แก่ ระบบสามารถจัดการข้อมูลผู ้ใช้งานระบบ 
จัดการข้อมูลลูกค้า จัดการข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลผู้ส่งสินค้า 
จัดการข้อมูลที่จัดเก็บสินค้า จัดการสูตรสินค้า จัดการข้อมูลใบสั่ง
ซ ื ้อสินค้า จัดการข้อมูลการขายสินค้า และพิมพ์รายงานที่
สนับสนุนการทำงาน เช่น รายงานสินค้าที่ขายดีที่สุด รายงาน
สินค้าท่ีขายร่วมกันแล้วทำกำไรมากท่ีสุด เป็นต้น 
2.4 การทดสอบคุณภาพของระบบ 
การทดสอบคุณภาพของระบบบริหารคลังสินค้า กรณีศึกษา 
บริษัท ชิน จำกัด มี 2 วิธีการคือ  

2.4.1 การหาค่าความถ ูกต ้อง (Accuracy) ในการ
ทดสอบคุณภาพของระบบโดยพิจารณาจากค่าความแตกต่าง
ระหว่างค่าท่ีแท้จริงกับค่าท่ีได้จากการทำงานของระบบ [6] 
 2.4.2 การหาค่าความต่างกันของเวลาทำงาน คือ การ
ทดสอบระบบเพื่อเก็บข้อมูลของระยะเวลาทำงานที่เกิดจากการ
ทำงานในรูปแบบเดิม นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของระยะเวลา
ทำงานในรูปแบบใหม่ จากนั้นค่าที ่ได้มาพิจารณาหาค่าความ
ต่างกันของเวลาทำงานเพื่อประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานจากระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานว่าน้อยลงหรือเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงรูปแบบการทำงาน [7] 

 
3. วิธีการวิจัย 

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ชิน 
จำกัด ได้ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาระบบตามวงจรการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: 
SDLC) [8] ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยทำการศึกษาโดยกำหนดคำถามเพื ่อหาคำตอบเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการดำเนินงานภายในคลังสินค้า บริษัท ชิน จำกัด และ   
ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการงานในส่วนต่างๆ ดังนี้  

- มีใครบ้างท่ีเก่ียวข้องกับระบบคลังสินค้า?  
- ผู้ท่ีเก่ียวข้องแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่อย่างไร และใน

ขั้นตอนการทำงานใด?  
- ขั้นตอนการทำงานประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง? (เช่น 

การอนุมัติให้ทำงาน การมอบหมายงาน การส่งต่องานให้กันของ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องแต่ละคน เป็นต้น)  
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ภาพที่ 1 แผนภาพกระกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ของระบบบริหารคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ชิน จำกัด ระบบงานใหม่ 

 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) ของระบบบริหารคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ชิน จำกัด 

 

- มีการส่งต่องานให้กันในแต่ละส่วนงานอย่างไร?  
- มีข้อมูลอะไรบ้างและสามารถรวบรวมได้ที่ใด?   

 นอกจากนี้ยังมีการกำหนดคำถามเพื ่อหาคำตอบ
เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า การจัดวางสินค้า การหยิบสินค้า การนำ
สินค้าเข้าคลัง การจัดสูตรสินค้า และการคำนวณรายการ
สินค้าเพื่อออกรายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบในส่วนงาน
ต่างๆ หลังจากนั้นทำการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด
มาทำการวิเคราะห์และนำมาใช้ในการออกแบบระบบงานใหม่ 
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารคลังสินค้า 
บริษัท ชิน จำกัด มีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้  

3.2.1 การวิเคราะห์ระบบ โดยรวบรวมข้อมูลจาก
คำถามที่กำหนดไว้และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการ
คลังสินค้าของบริษัท ชิน จำกัด มาสร้างเป็นแบบจำลองเชิง
ตรรกะ (Logic Model) ประกอบด้วย แผนภาพกระแสข้อมูล 
(Data Flow Diagram: DFD) ที่แสดงรายละเอียดของระบบ
ว่ามีขั้นตอนการทำงานครอบคลุมกระบวนการทำงานใดบ้าง มี

ความถูกต้อง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ (ภาพที่ 
1) แผนภาพแสดงความสัมพ ันธ ์ระหว ่างข ้อม ูล (Entity 
Relationship Diagram)  สำหร ับการออกแบบส ่วนของ
ฐานข้อมูล (ภาพที่ 2)  

 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างแบบร่างหน้าจอข้อมูลผู้ใบสั่งขาย 

 
3.2.2 ขั ้นตอนการออกแบบระบบ เป็นขั ้นตอนที่

นักวิจัยจะทำการออกแบบหน้าจอการทำงานออกแบบส่วน
ประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) ที่เกี ่ยวข้องในแต่ละ
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กลุ่มตามที่กำหนดไว้ ออกแบบส่วนต่อประสาน และกำหนด
ความสัมพันธ์ของคำสั่งแต่ละคำสั่งเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ เช่น เมนูรายการ ปุ่มกด และคำอธิบายปุ่ม 
เป็นต้น (ภาพที่ 3)  
3.3 การสร้างและการพัฒนาระบบ 
การสร้างและพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า บริษัท ชิน จำกัด 
นักวิจัยกำหนดประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์สำหรับเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที ่ควรมี
ต ่ำส ุด ค ือ หน ่วยประมวลผลกลาง  (CPU) Intel Core i5 
2.4GHz หน ่วยความจำหลัก  (RAM) 4GB หน่วยความจำ
สำรอง (Hard disk) 500GB  

ซอฟต์แวร์สำหรับเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คือ 
ระบบปฏิบัติการ MS Windows 2012 ใช้โปรแกรม Apache 
เป็น Web server ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่าย คือ ระบบปฏิบัติการ MS Windows 10  มีโปรแกรม 
Google Chrome เป็น Web browser  โปรแกรมสำหรับการ
พัฒนาระบบ คือ MS Visual Studio Code ภาษาที่ใช้ ได้แก่ 
HTML5, Javascript, AJAX และ  PHP 7.0 ตกแต ่งหน ้าจอ
ส่วนประสานงานกับผู้ใช้งานด้วย CSS และ Bootstrap 4.0 
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลคือ MySQL  
3.4 การทดสอบการทำงานของระบบ 
ทดสอบการทำงานของระบบบริหารคลังสินค้า กรณีศึกษา 
บริษัท ชิน จำกัด ด้วย 2 วิธี คือ  

3.4.1 การหาค่าความถูกต้องของการทำงาน  
โดยการทดลองเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าคลังสินค้าจำนวน 

5 รายการและตรวจสอบจำนวนสินค ้า และการจ ัดเก็บ
สินค้าเข้าที ่จัดเก็บในคลัง เพื ่อหาค่าความถูกต้องของการ
ทำงานกับระบบงานใหม่ นำผลที่ได้มาคำนวณ (สูตรที่ 1) ดังนี้ 
กำหนดให้ A คือ ค่าความถูกต้องของการทำงาน R คือ จำนวน
ของสินค้าทีเ่พิ่มเข้าระบบบริหารคลังสินค้า และ P คือ จำนวน
สินค้าท่ีมีในระบบบริหารคลังสินค้าที่พัฒนาหลังจากเพิ่มข้อมูล
แล้ว 

  

A = 
R
P  ×100        (1) 

3.4.2 การหาค่าความต่างกันของเวลาทำงานใน
ขั้นตอนการทำงาน 7 ขั้นตอน คือ พนักงานจัดซื้อออกใบสั่งซื้อ 
พนักงานขายออกใบสั ่งขาย หัวหน้าคลังสินค้ารับสินค้า 

พนักงานคลังสินค้าจัดเก็บสินค้า หัวหน้าคลังสินค้าจัดเตรียม
สินค้า พนักงานคลังสินค้าหยิบสินค้า และการรับรู ้จำนวน
สินค้าคงเหลือในคลัง นำผลที่ได้มาคำนวณเพื่อหาค่าความ
ต่างกันของเวลาในการทำงาน (สูตรที่ 2) ดังนี้ กำหนดให้ Tn 
คือ ค่าร้อยละของเวลาทำงานที่แตกต่างกันในขั้นตอนที่ n โดย
ที่ Timepre-n คือ เวลาทำงานที่เกิดขึ้นก่อนใช้งานระบบบริหาร
คลังสินค้าในขั้นตอนที่ n และ Timepost-n คือ เวลาทำงานที่
เกิดขึ้นหลังใช้งานระบบบริหารคลังสินค้าในขั้นตอนที่ n  
 

Tn = 
Timepre-n− Timepost-n

Timepre-n
×100  (2) 

 

3.5 การจัดทำคู่มือการใช้งาน 
หลังจากที่นักวิจัยทำการพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย จึงได้
จัดทำคู่มือการติดตั้งระบบ และคู่มือการใช้งานระบบบริหาร
คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ชิน จำกัด ขึ้นเพื่อให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
สามารถนำระบบไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ตารางที่ 1 ฟังก์ชั่นการทำงานของผู้ใช้กับระบบบริหารคลังสินค้า 

 
 

4. ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาและวิจัยเพื ่อพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า 
กรณีศึกษา บริษัท ชิน จำกัด ในครั ้งนี ้ พัฒนาระบบให้มี
ความสามารถทำงานแบบออนไลน์ โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL 
ด้วยภาษา PHP 7.0, HTML5, Javascript, AJAX,  CSS และ 
Bootstrap 4.0 ระบบที่พัฒนาจะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน 6 กลุ่ม 
คือ ผู ้บริหารองค์กร ผู ้ด ูแลระบบ พนักงานจัดซื ้อสินค้า 
พนักงานขายสินค้า หัวหน้าคลังสินค้า และพนักงานคลังสินค้า 
โดยผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะมีบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
แตกต่างกันไป (ตารางที่ 1) ระบบที่พัฒนาจะมีการแบ่งส่วน
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การทำงานของผู ้ใช้ตามรหัสของผู ้ใช้งานและเมนูรายการ
หน้าท่ีทำงานที่แตกต่างกัน (ภาพที่ 4) 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอเมื่อเข้าใช้งานระบบ 

 
4.1 ผลการพัฒนาระบบส่วนของผู้ดูแลระบบ  
ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลของผู้ใช้งาน (เพิ่ม ลบ แก้ไข 
และค้นหาข้อมูล) เรียกดู และพิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น 
รายงานสินค้าคงเหลือและตำแหน่งที่จัดเก็บ ตำแหน่งที่จัดเก็บ
สินค้าในคลังที ่ว ่าง และรายงานสินค้าคงเหลือแยกตาม
ประเภท เป็นต้น) (ภาพที่ 4) 
4.2 ผลการพัฒนาระบบส่วนของผู้บริหาร  
ผู้บริหาร คือ ผู้บริหารบริษัท ชิน จำกัด โดยเข้าใช้งานระบบ
เพื่อเรียกดู และพิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น รายงานยอด
รับสินค้า รายงานยอดเบิกสินค้า และรายงานสินค้าคงเหลือ
แยกตามประเภท เป็นต้น) (ภาพที่ 5)  

 
ภาพที่ 5 รายงานสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า 

 
4.3 ผลการพัฒนาระบบส่วนของฝ่ายจัดซื้อ 
ฝ่ายจัดซื้อ คือ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าในส่วนของ
การจัดหาสินค้าเข้าคลังสินค้าที่ต้องคำนึงถึงปริมาณความ
เหมาะสมทั้งสถานที่จัดเก็บ และจำนวนสินค้าที่จำเป็น โดย
ฝ่ายจัดซื้อจะสามารถใช้งานระบบเพื่อจัดการข้อมูลโดยการ
เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล และค้นหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า 
ผู้ส่งสินค้า และใบสั่งซื้อสินค้า รวมถึงสามารถเรียกดู และพิมพ์

รายงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ และรายงาน
สินค้าคงเหลือแยกตามประเภท เป็นต้น) (ภาพที่ 6) 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอระบบจัดการข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้า 

 
4.4 ผลการพัฒนาระบบส่วนของฝ่ายขาย 
ฝ่ายขาย คือ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกสินค้าออกจาก
คลังส ินค้า ที ่ต ้องตรวจสอบปริมาณสินค้าในคลังส ินค้า
ตลอดเวลาสำหรับการขายซึ ่งไม่ควรให้เกิดความผิดพลาด
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับบริษัทได้ ฝ่าย
ขายจะสามารถใช้งานระบบเพื่อจัดการข้อมูล โดยการเพิ่ม 
แก้ไข และค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สินค้า สูตรสินค้า และ
ใบสั ่งขาย รวมถึงยังสามารถเรียกดู และพิมพ์รายงานที่
เกี่ยวข้องได้ (เช่น รายงานยอดการเบิกสินค้า และรายงาน
สินค้าคงเหลือพร้อมที่จัดเก็บสินค้า เป็นต้น) (ภาพที่ 7) 
4.5 ผลการพัฒนาระบบส่วนของหัวหน้าคลังสินค้า 
หัวหน้าคลังสินค้า เป็นผู้ดำเนินงานหลักในฝ่ายคลังสินค้าของ
บริษัท ชิน จำกัด มีความรับผิดชอบทำงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บร ิหารจ ัดการข ้อม ูลส ินค ้าในคล ั งส ินค ้ า เพ ื ่อให ้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด หัวหน้าคลังสินค้าจะสามารถจัดการข้อมูล
โดยการเพิ่ม แก้ไข และค้นหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับที่จัดเก็บ
สินค้า สามารถแก้ไข และค้นหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล
ใบสั่งซื้อสินค้า ใบสั่งขายสินค้า และสามารถค้นหาข้อมูลที่
เก ี ่ยวข ้องกับ สินค้า ส ูตรสินค้า ผ ู ้ส ่งส ินค้า และลูกค้า 
นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดู และพิมพ์รายงานที่เกี ่ยวข้อง 
(เช่น รายงานตำแหน่งพื้นที่ว่างของที่จัดเก็บสินค้า เป็นต้น) 
(ภาพที่ 8) 
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ภาพที่ 7 หน้าจอระบบจัดการข้อมูลสูตรสินค้า 

 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอจัดการข้อมูลที่จัดเก็บสินค้า 

 
4.6 ผลการพัฒนาระบบส่วนของพนักงานคลัง 
พนักงานคลังสินค้า มีหน้าที ่ปฏิบัติงานขนส่งสินค้าภายใน
คลังสินค้า สามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อจัดการข้อมูล โดย
สามารถแก้ไข และค้นหาข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับใบสั่งซื้อ และ
ใบสั ่งขายได้ รวมถึงสามารถเรียกดู และพิมพ์รายงานที่
เก่ียวข้องได้ (เช่น รายงานการเบิกสินค้า เป็นต้น) (ภาพที่ 9) 
 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอข้อมูลใบสั่งขายสินค้า 

 
4.7 ผลการทดสอบระบบ 
ผลการทดสอบระบบบริหารคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ชิน 
จำกัด 2 วิธี คือ มีดังนี้ 
 4.7.1 ผลการหาค่าความถูกต้องของข้อมูลในการ
ทำงานของระบบ ทำการทดสอบโดยการเพิ่มจำนวนสินค้าเข้า
ในระบบ จำนวน 5 รายการ คือ สินค้า A, B, C, D และ E โดย

มีจำนวนสินค้าที่เพิ่มคือ 150 10,000 1,000 100 และ 200 
ตามลำดับ (ตารางที่ 2) ผลการหาค่าความถูกต้องของข้อมูลที่
เพิ ่มเข้าในระบบบริหารคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ชิน 
จำกัด เฉลี่ยโดยรวมมีความถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 100 (ตาราง
ที่ 2)    
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเพื่อหาค่าความถูกต้องจากการใช้งานระบบ 

รายการ
สินค้า 

R-สินค้าที่
เพิ่มในคลัง

(ชิ้น)  

P-สินค้าที่มี
ในระบบ 

(ชิ้น)  
ที่จัดเก็บสินค้า(ชิ้น) 

A-ความ
ถูกต้อง 
(ร้อยละ)  

A 150 150 ช้ิน ท่ีจัดเก็บ(ช้ิน) ได้แก่ ช่องท่ี 01203(40) 
01210(40) 01211(40) 01212(30) 

100 

B 10,000 10000 ช้ิน ท่ีจัดเก็บ(ช้ิน) ได้แก่ ช่องท่ี 
02318(5000) 02319(5000) 

100 

C 1,000 1000 ช้ิน ท่ีจัดเก็บ(ช้ิน) ได้แก่ ช่องท่ี 
01213(200) 02307(200) 
02308(200) 02309(200) 
02310(200) 

100 

D 100 100 ช้ิน ท่ีจัดเก็บ(ช้ิน) ได้แก่ ช่องท่ี 02311(15) 
02312(15) 02313(15) 02314(15) 
02315(15) 02316(15) 02317(10) 

100 

E 200 200 ช้ิน 
 

ท่ีจัดเก็บ(ช้ิน) ได้แก่ ช่องท่ี 02320(10)  
02321(10) 02322(10) 02323(10)  
02324(10) 02401(10) 02402(10)  
02403(10) 02404(10) 02405(10)  
02406(10) 02407(10) 02408(10)  
02409(10) 02410(10) 02411(10)  
02412(10) 02413(10) 02414(10)  
02415(10)] 

100 

   ค่าเฉล่ียความถูกต้องรวม 100 

 
 4.7.2 ผลการหาค่าความต่างกันของเวลาทำงาน ที่
เก ิดข ึ ้นก ่อนนำระบบมาใช้งาน และหลังจากนำระบบที่
พัฒนาขึ้นมาใช้งานแล้ว ทั้งหมด 7 ขั้นตอนการทำงาน แสดง
เวลาการทำงานที่ลดลงหลังจากมีการนำระบบมาใช้งาน โดยดู
จากค่าความต่างกันของเวลาที่ใช้ในการทำงานแบบเดิมและ
แบบใหม่ สามารถลดระยะเวลาในการทำงานลงได้คิดเปน็ร้อย
ละ 45.45 – 99.17 ได้ผลการทดสอบระบบ (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลความต่างกันของเวลาทำงานของระบบงานเดิม
และระบบงานใหม ่

รายการ 
ก่อน 

(นาที) 
หลัง 

(นาที) 

เวลาที่
ลดลง
(นาที) 

เวลา
ตา่งกัน 
(%) 

พนักงานจัดซื้อออกใบสั่งซ้ือ 7 3 4 57.14% 
พนักงานขายออกใบสั่งขาย 10 4 6 60.00% 
หัวหน้าคลังสินค้ารับสินค้า 60 30 30 50.00% 
พนักงานคลังสินค้าจัดเก็บสินค้า 125 60 65 54.17% 
หัวหน้าคลังสินค้าจัดเตรียมสินค้า 75 15 60 80.00% 
พนักงานคลังสินค้าหยิบสินค้า 55 30 25 45.45% 
การรับรู้สินค้าคงเหลือ 120 1 119 99.17% 
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5. สรุปและการอภิปรายผล 
5.1 สรุปผลวิจัย 
สรุปผลการพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท 
ชิน จำกัด สามารถรองรับการทำงานของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานภายในคลังสินค้าของบริษัททั้งหมด 6 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู ้บริหารองค์กร ผู ้ดูแลระบบ พนักงานจัดซื ้อสินค้า 
พนักงานขายสินค้า หัวหน้าคลังสินค้า และพนักงานคลังสินค้า 
ผู้ใช้ระบบแต่ละกลุ่มมีความสามารถในการทำงานกับระบบที่
พัฒนาขึ ้นแตกต่างกันตามสิทธิ ์การเข้าใช้งาน โดยระบบที่
พ ัฒนานี้ ผู ้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลสินค้า สูตรสินค้า 
สถานที่จัดเก็บสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ใบสั่งขายสินค้า การเบิก
สินค้า และการพิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม
ได้ เป็นต้น ข้อมูลจำนวนสินค้าในคลังมีความถูกต้อง 100% 
และลดระยะเวลาการทำงานภายในคลังสินค้าลงได้คิดเป็นร้อย
ละ 45.45 – 99.17 จากเวลาการทำงานในแบบเดิม ทำให้การ
ทำงานและการบร ิหารจ ัดการจำนวนส ินค ้าในคล ั งมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
5.2 การอภิปรายผล 
การพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ชิน 
จำกัด ในครั้งนี้ มีการออกแบบสถานที่จัดเก็บสินค้าให้มีขนาด
เท่ากันทุกช่องจัดเก็บ แตกต่างกันตรงขนาดของสินค้าที่
ต้องการจัดเก็บ เนื่องจากมีขนาดเล็กและใหญ่ไม่เท่ากัน ระบบ
จึงถูกออกแบบให้มีการกำหนดจำนวนสินค้าที่สามารถจัดเก็บ
ในแต่ละช่องจัดเก็บไว้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถจัดเก็บสินค้า
ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยระบบจะค้นหาที่จัดเก็บ
ที ่ว่างในคลังสินค้าให้แบบอัตโนมัติ เพื ่อจัดเก็บสินค้า การ
ออกแบบที ่จ ัดเก็บด้วยวิธีการนี้ เป็นขั้นตอนการทำงานที่
กำหนดขึ้นโดยบริษัท  ดังนั ้น ที ่เก็บสินค้าและตำแหน่งที่
จัดเก็บสินค้าของระบบบริหารคลังสินค้า จึงอาจแตกต่างจาก
การบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัทอื ่นๆ นอกจากนี้  
ขั้นตอนการทำงานของระบบที่กำหนดไว้ครอบคลุม 7 ขั้นตอน
ที่กล่าวมาข้างต้น ที่เน้นการดำเนินงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการภายในคลังสินค้าและเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานที่ต้อง
รับผิดชอบงานโดยตรงกับคลังสินค้า คือ หัวหน้าคลังสินค้า 
และพนักงานคลังสินค้า จึงอาจยังไม่ครอบคลุมการทำงานใน
ส่วนอ ื ่นๆ แต ่จากการนำระบบเข ้ามาใช ้งานทำให ้การ

บริหารงานภายในคลังสินค้ามีการลดระยะเวลาการทำงานลง
ได้ในทุกขั้นตอน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์การซื้อสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์การซื้อ
สินค้ากลุ ่มวัสดุก่อสร้าง โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล          
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1). เพื่อสร้างโมเดลในการแบ่งกลุ่มข้อมูลการ
ซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ2). เพื่อสร้างโมเดลในการวิเคราะห์กฎ
ความสัมพันธ์การซื้อสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง ข้อมูลใช้ คือ ข้อมูล
การสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างของร้านทีพีวัสดุ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 
330 และโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่สินค้า จำนวน 10 หมวด ซึ่งใช้
เทคนิค K-Mean ในการแบ่งกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มจาก
ยอดขายของสินค้าแต่ละหมวด และใช้เทคนิค FP-Growth         
ในการวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ จากจำนวนการส่ังซื้อสินค้า  
 ผลจากการวิจัยพบว่า จากการแบ่งกลุ ่มข้อมูลสินค้า    
ตามยอดขายโดยใช้วิธีการแบบ K-Mean สามารถแบ่งออกได้เป็น     
3 กลุ่ม คือ กลุ่มสินค้าขายได้น้อย, กลุ่มสินค้าขายได้ปานกลาง       
และกลุ่มสินค้าขายดี แต่ละกลุ่มมีจำนวนกฎความสัมพันธ์ ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 มีจำนวนกฎความสัมพันธ์ 2 กฎ, กลุ่มที่ 2 มีจำนวนกฎ
ความสัมพันธ์ 7 กฎ และกลุ่มที ่ 3 มีจำนวนกฎความสัมพันธ์        
7 กฎ       
 
คำสำคัญ: เหมืองข ้อมูล , การว ิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ ,         
การจัดกลุ่ม 
 
 

ABSTRACT 
This study analyzes the relationship with the purchase 
of construction materials. Using data mining techniques. 
Aims to 1) .  The model in break bulk purchases of 
materials and construction.  2)  to create a model to 
analyze the relationship purchases building materials. 
Data is data, procurement and construction of the PLA 
material.  E.  Surat number 330 and divided into 
categories with 10 subcategories.  The technique used 
in K-Mean segmentation. By using segmentation criteria 
from sales of each product type and technique used to 
analyze the present FP- Growth Relationship.            
Number of Purchases 
 The results showed that The Segmentation Data 
According to sales by means of a K- Mean can be 
divided into 3 groups.  The product is sold for less, 
product sales were mediocre.  And best sellers Each 
group has a number of rules associated with the group 
1 2 Rules of association rules, group 2 has a number     
of rules, relationships, and Group 3 with 7 rules of the 
relationship 7 rules.  
 
Keywords: Data Mining, Association Rules, Clustering 
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1. บทนำ 
ธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีการทำการตลาดแบบค้าปลีก มีการแข่งขันที่  
ค่อนข้างดุเดือดและส่งผลให้ธุรกิจเติบโตช้าลง แต่ความต้องการ
ของลูกค้าด้านการซ่อมแซมบ้านเพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ต้อง
มีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุก ๆ ช่องทางการจัดจำหน่าย การวางกล
ยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความเข้าใจในลูกค้า
เป็นอย่างดี 
 เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการในการค้นหา
รูปแบบและความรู้ที่น่าสนใจจากฐานข้อมูล ขนาดใหญ่  ซึ่งต้อง
อาศัยขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ผสมผสานกับวิธีการทางสถิติ 
เพื่อสร้างต้นแบบ /แบบจำลองโมเดล ) Modeling) ที่อธิบายความ
เป็นไปหรือสภาพการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่ทราบคำตอบ
แล้ว โดยต้องการนำแบบจำลองนี้มาใช้ อธิบายสถานการณ์ที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นหรือยังไม่ทราบคำตอบซึ่งการสร้างแบบจำลองเหล่านี้มี
กฎเกณฑ์รูปแบบในการดำเนินการส่วนแบบจำลองที่ได้อาจเป็น 
ตัวแบบที่เรียบง่ายไปจนถึงที่ยุ่งยากซับซ้อน และมีการ ผสมผสาน
แนวคิดหรือเครื่องมือต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะสามารถสกัด
ข้อมูลความรู้ที ่อยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้  ทั้งนี้ความรู้หรือ
สารสนเทศหรือต้องการค้นหาจะต้องเป็นความรู้ที ่ไม่สามารถ
ค้นหาด้วยวิธีการเรียกดูข้อมูลที ่ทำกันโดยทั่วไป จากตาราง
ฐานข ้อม ูลหร ือคล ังข ้อม ูลและต ้องเป ็นความร ู ้ที่ ไม ่ เคยรู้                
มาก่อน [1] 
 ร้านทีพีวัสดุ จ.สุราษฎร์ธานี  เป็นร้านที่ให้บริการเก่ียวกับ
วัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นร้านที่ได้มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์                    

มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายสินค้า ไว้อย่างเป ็นระบบ             
ในด้านการตลาดจะเป็นลักษณะที่มาซื้อขายตรงจากทางร้านและ
มีลักษณะการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก ซึ่งทางร้านยังไม่ได้
มีการวางแผนการตลาดอย่างชัดเจน ไม่ได้มีการทำตลาดเชิงรุก 
โดยในปัจจุบันได้จัดเก็บข้อมูลรายการขายในรูปแบบเป็นไฟล์
โปรแกรม Excel ซึ่งเป็นข้อมูลเก่ียวกับรายการขายวัสดุก่อสร้างที่
ยังไม่ได้นำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการองลูกค้า รวมถึง   
การวิเคราะห์ถึงความต้องการซื้อ หรือความสัมพันธ์ของรายการ
สินค้า ทำให้ส่งผลต่อการทำธุรกิจที ่ไม่สามารถทราบความ
ต้องการของลูกค้า ส่งผลต่อการทำธุรกิจ ให้ทางร้านไม่สามารถ
ทราบความต้องการซื้อสินค้าจริง ๆ ของลูกค้า  
 ดังนั ้นผู ้วิจัย จึงมีแนวคิดที่จะนำข้อมูลการสั ่งซื้อวัสดุ
ก ่อสร้างของลูกค้า ซ ึ ่งเก ็บไว ้ในระบบฐานข้อมูลของร ้าน          

มาวิเคราะห์ เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าและวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์
ของการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคนิค
การทำเหมืองข้อมูล ผ่านกระบวนการจัดกลุ ่มแบบ K-mean   
และการหากฎความสัมพันธ์จากเทคนิค FP-Growth ซึ ่งจาก
ผลการวิจัยจะทำให้ทางร้านสามารถทราบข้อมูลเก่ียวกับการขาย
สินค้าได้ สามารถแบ่งกลุ่มรายการสินค้าได้ และสามารถทราบ
พฤติกรรมการซื้อสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ ทำให้
ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการร้านค้า ทั้งในส่วนของการบริหาร
สินค้าคงคลัง หรือการนำข้อมูลที่ได้ไปกระตุ้นการซื้อของลูกค้า 
เพื่อส่งผลดีต่อยอดขายและส่งผลดีต่อการทำธุรกิจต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื ่อสร้างโมเดลในการแบ่งกลุ ่มข้อมูลการซื ้อสินค้าวัสดุ
ก่อสร้าง โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 
2.2 เพื ่อสร้างโมเดลในการวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์การซื้อ
สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

- ข้อมูลรายการสินค้าวัสดุก่อสร้าง
- ข้อมูลการสั งซ้ือสินค้าวัสดุก่อสร้าง
- ข้อมูลยอดขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง

- สร้างโมเดลในการแบ่งกลุ่มโดยใช้เทคนิค k-mean
- สร้างโมเดลในการหากฎความสัมพันธ์โดยใช้ 
(Association Rules) เทคนิค FP- Growrh

กฎความสัมพันธ์การซ้ือสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง ตามประเภทของ
การแบ่งกลุ่ม คือ ระดับกลุ่มสินค้าขาย ด้น้อย ,ระดับกลุ่มสินค้า
ขาย ด้ปานกลาง ,ระดับกลุ่มสินค้าขายดี

 
ภาพที  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ข้อมูลรายการสั ่งซ ื ้อสินค้าวัสดุก ่อสร้าง ร้านทีพีว ัสดุ                           
จ.สุราษฎร์ธาน ีจำนวน 330 รายการ 
4.2 Attribute ที ่ ใช ้ ในการแบ ่งกล ุ ่มและว ิ เคราะห ์หากฎ
ความสัมพันธ์ คือ รายการสินค้าจำนวน 106 รายการโดยมีการ
แบ่งหมวดหมู่สินค้า จำนวน  10 หมวด หมู่ ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง, 
หลังคา, ระบบน้ำ, ฮาร์ดแวร์, เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง, ผนัง, เครื่องมือ
ช่าง, สี, พื ้น, ประตู /หน้าต่าง  โดยจัดแบ่งจากรายการสินค้า 
จำนวน 106 รายการ ซึ ่งใช้การแบ่งหมวดสินค้าตามลักษณะ
คุณสมบัติของสินค้านั้น ๆ  
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4.3 ทำการแบ่งกลุ่มสินค้าจากรายการยอดขาย โดยใช้วิธีการทำ 
Clustering จากเทคนิค K-Mean  โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มระดับสินค้าขายดี กลุ่มระดับสินค้าขายปานกลาง กลุ่มระดับ
สินค้าขายน้อย 
4.4 ทำการวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ของสินค้าโดยใช้วิธีการ 
Association โดยใช้เทคนิคแบบ FP-Growth 
4.5 ใช้โปรแกรม Rapid miner Studio 9.3 ในการสร้างโมเดล 
 

5. ทฤษฎีและงานวจิัยที เกี ยวข้อง 
5.1 เหมืองข้อมูล 
เป็นการกระทำกับข้อมูลขนาดใหญ่ เพื ่อหารูปแบบแนวทาง                 
และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของชุดข้อมูล อาศัยเทคนิคต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราไม่ทราบออกมา โดยมีเหตุและผลที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ [2] 
5.2 การจัดกลุ่ม (CLUSTETRING) 
เป็นการวิเคราะห์เชิงสำรวจที่พยายามจะจัดกรณีที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน (homogeneous) เข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยกรณี 
ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเดียวกันจะมีความเหมือนกันหรือมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน และมีความแตกต่างจากกรณี ที่เป็นสมาชิกของ   
กลุ่มอ่ืน [3] 

5.3 Association Rules 

เป็นเทคนิคที่หาความสัมพันธ์ของข้อมูล จากข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพื่อหาความสัมพันธ์ของเหมืองข้อมูล หรือหารูปแบบที่เกิดขึ้น
บ่อย ๆ และใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และนำผลลัพธ์ที่
ได้มาใช้ในการส่งเสริมธุรกิจการขาย [4] 

5.4 งานวิจัยที เกี ยวข้อง 
การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ของการสั ่งอาหารด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูล กรณีศึกษาร้านอาหารบ้านฟ้าโปร่ง จ.สกลนคร [6] 
เป็นการนำเทคนิคเหมืองข้อมูลในส่วนการวิเคราะห์หากฎ
ความสัมพันธ์มาใช้ เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการสั่ง
อาหารภายในร้าน โดยใช้ข้อมูลรายการสั ่งอาหารจากลูกค้า
ร้านอาหารบ้านฟ้าโปร่ง เฉพาะรายการอาหารที่เป็นเมนูเบเกอรี่
และเครื่องดื่ม จำนวน 37,020 รายการ ผ่านกระบวนการสร้าง
โมเดลโดยใช้อ ัลกอริท ึม FP-Growth จากโปรแกรม Rapid 
Miner Studio 6.5 และ เพื ่อหากฎความสัมพันธ์ของรายการ
สินค้า ผลการสร้างโมเดลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สามารถสรุป

ผลได้ว่า กลุ่มลูกค้าแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มที่สั่งรับประทานที่
ร้าน ได้กฎที่น่าสนใจจำนวน 5 กฎ กลุ่มที่ คือกลุ่มที่สั่งกลับบ้าน 
ได้กฎที่น่าสนใจจำนวน 9 กฎ  จากกฎความสัมพันธ์ที่ได้ ทำให้
ทางร้านสามารถทราบพฤติกรรมการของลูกค้า และนำกฎที่ได้ไป
ใช้ในการวางแผนการตลาด หรือการจัดทำโปรโมชั ่นของร้าน     
ทําให้รู้ว่าอาหารอะไรเป็นจุดเด่นของร้านต่อไปได้ 
 การสร้างแบบจําลองการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ให้กับลูกค้าผู้สูงอายุกล่มบัญชีออมทรัพย์ โดยการทําเหมืองข้อมูล 
[7] งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองที่สามารถ
สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดระหว่างสององค์กร โดยใช้
เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (DATA MINING) ตามกรอบการทำ
เหม ืองข ้อม ูล  CRISP-DM (CROSS- INDUSTRY STANDARD 
PROCESS FOR DATA MINING) โดยการสร้างแบบจำลองการ
แบ่งกลุ ่ม (CLUSTERING) ด้วยขั ้นตอนวิธ ี SIMPLEKMEANS        
และสร้างแบบจำลองการหาความสัมพันธ์ (ASSOCIATION 
RULE)  ด ้วยข ั ้นตอนว ิธ ี  APRIORI ซ ึ ่ งผลว ิจ ัยท ี ่ ได ้สามารถ                  
นำไปใช ้สน ับสน ุนก ิจกรรมทางการตลาดขององค ์กรได้                            
เช่น การสร้างโปรโมชั่น หรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสม                      
ก ับล ูกค ้ าแต ่ละกล ุ ่ ม  เพ ื ่ อ ให ้ เก ิดความพ ึ งพอใจส ู งสุด                            
และความภักดี ต่อองค์กร รวมถึงการกระตุ้นการซื้อผลิตภัณฑ์
ของลูกค้า                                                  
 การหาความสัมพันธ์ของรายการสินค้าร้านกาแฟ                 
โดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ [8] การหาความสัมพันธ์ของ
รายการสินค้ าโดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ได้มีการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นในการจัดเตรียมข้อมูลโดยใช้ภาษา PHP, HTML, 
CSS ฐานข้อมูลที่ใช้จัดการคือ SQL SERVER ซึ่งเป็นฐานข้อมูลท่ี
บริษัทได้ใช้ในปัจจุบัน หลังจากนั้นได้นำข้อมูลมาทำการจัดกลุ่ม
ข้อมูลด้วยอัลกอริทึม K-MEAN ผ่านโปรแกรม SPSS เพื่อค้นหา
ลักษณะของข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกัน เมื่อได้กลุ่มข้อมูลแล้ว
นำข้อมูลแต่ละกลุ่มมาหากฎความสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนในการส่งเสริมการขายสินค้าของผู้บริหาร และต่อ
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ยอดทางการตลาดให้กับหน่วยงานในการผลิตสินค้าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภค 
 

6. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
ผู้วิจัยดำเนินงานตามขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูลแบบ CRISP-DM 
[5] รายละเอียดทั้ง 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
6.1 Business Understanding 
งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจร้านทีพีวัสดุ จ.สุราษฎร์ธานี            
เป็นร้านที่ให้บริการเก่ียวกับวัสดุก่อสร้าง โดยเน้นวัสดุที่มีคุณภาพ 
ราคาไม ่แพง ร ้านทีพ ีว ัสด ุ เป ็นธ ุรก ิจร ้านว ัสด ุขนาดกลาง          
ด้านการตลาดยังไม่มีการวางแผนการตลาดทีช่ัดเจน ส่วนใหญ่จะ
เป็นลักษณะลูกค้าแบบปากต่อปาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำ
ข้อมูลการสั่งซื้อ วัสดุก่อสร้างของลูกค้าแต่ละวันมาช่วยในการ
วิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ของการสั่งซื ้อวัสดุก่อสร้างด้วย
เทคนิคเหมืองข้อมูล เพื่อนำกฎความสัมพันธ์ที่ได้มาใช้ในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการส่ังซื้อวัสดุก่อสร้างของลูกค้า เพื่อวางแผน
เกี ่ยวกับการขายสินค้า หรือการสั ่งสินค้าที ่ตรงกับการความ
ต้องการซื้อของลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมา
ใชซ้ื้อสินค้ากับทางร้านในโอกาสต่อไป 

6.2 Data Understanding  
ข้อมูลที่นำมาใช้ในการทำเหมืองข้อมูล เป็นข้อมูลฐานข้อมูลการ
สั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ร้านทีพีวัสดุ จ .สุราษฎร์ธานี โดยข้อมูลทั้งหมด
นำมาจากการที่เสมียนได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้ จำนวน  330 
แถว ประกอบด้วย 15 แอตทริบิวต์    

 
ตารางที  1 รายละเอียดข้อมูลบิลใบเสร็จ 

ลำดับที  ชื อข้อมูล 
1 ที่อยู่ 
2 เบอร์โทรศัพท์ 
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 
4 เล่มที่ 
5 เลขที่ 
6 ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี  
7 วันที่ 
8 นาม /ชื่อลูกค้า  
9 ที่อยู่ลูกค้า 
10 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการของลูกค้า 

ลำดับที  ชื อข้อมูล 
11 รายการสินค้า 
12 จำนวนหน่วย 
13 ราคาต่อหน่วย 
14 จำนวนเงิน 
15 ลงชื่อผู้รับเงิน 

 

 
ภาพที  2 ตัวอย่างใบเสร็จรับรายการสินค้า 

 

6.3 Data Preparation 
6.3.1 ค ัดเล ือกข ้อม ูลท ี ่ส ่ งผลต ่อการจ ัดกล ุ ่มและหากฎ
ความสัมพันธ์ โดยการคัดเลือกเฉพาะรายการสินค้าวัสดุก่อสร้าง 
จำนวน 106 รายการ  
 

 
ภาพที  3 ข้อมลูรายการสินค้า 

 

6.3.2 จัดหมวดหมู่ รายการสินค้าออกเป็น 10 หมวดหมู่ ตาม
ลักษณะคุณสมบัติสินค้า ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง, หลังคา, ระบบน้ำ, 
ฮาร์ดแวร์, เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง, ผนัง, เครื่องมือช่าง, สี, พื้น, 
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ประตู/หน้าต่าง

 
ภาพที  4 ข้อมูลหมวดหมู่สินค้า 

 
6.3.3 แปลงข้อมูลการซื ้อสินค้า โดยใช้ยอดขายวัสดุก่อสร้าง        
เพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่ม หากฎความสัมพันธ์ความต้องการของ
ลูกค้า 

 

 
ภาพที  5 ข้อมูลรายการสินค้าตามยอดขาย 

 

6.4 Modeling 
6.4.1 สร้างโมเดลในการแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยใช้เทคนิค K-Mean 
ซึ่งกำหนดค่า K ออกเป็น 3 กลุ่ม 
 

 
ภาพที  6 กระบวนการแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค k-means 

 

6 .4. 2 ทำการวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ (Assocition Rules) 
โดยนำข้อมูลของแต่ละกลุ่ม (Cluster) มาผ่านกระบวนการสรา้ง
โมเดล โดยใช ้ เทคน ิค FP-Growth ม ีการกำหนดค ่า mini 
support และค่า mini comfidence ในแต่ละกลุ ่ม (Cluster) 
ตามความเหมาะสม  

 
ภาพที  7 กระบวนการวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ 

6.5 Evaluation 
ในขั้นตอนของการวัดประสิทธิภาพของโมเดล จากการแบ่งกลุ่ม
และวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการประเมินผลของ
กฎความสัมพันธ์ที่ได้จากค่าสนับสนุน (support) และค่าความ
เชื่อมั่น (confidence) ขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งหาก
กฎความสัมพันธ์ที่ได้ผ่านค่าขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ ก็จะสามารถ                 
นำกฎที่ได้ไปใช้งานได้ต่อไป  
6.6 Deployment 
สามารถนำผลจากการว ิ เคราะห ์กฎความส ัมพ ันธ ์ท ี ่ ได้                 
ไปประยุกต์ใช้ในการการวางแผนการตลาด หรือจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการขาย ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
และเหมาะสมกับพฤติกรรมการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ้ำ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
ทำธุรกิจต่อไป 
 

7. ผลการดำเนนิงานวจิัย 
7.1 ผลการแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยการใช้เทคนิค K-Mean สามารถ
แบ่งกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 สินค้าระดับกลุ่มสินค้าขายได้น้อย 
 กลุ่มท่ี 2 สินค้าระดับกลุ่มสินค้าขายได้ปานกลาง 
 กลุ่มท่ี 3 สินค้าระดับกลุ่มสินค้าขายด ี
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ภาพที  8 แสดงการเปรียบเทียบยอดขายแต่ละกลุ่มจาก 
ผลรวมค่าเฉลี่ยกลุ่มสินค้า 

 
7.2 ผลการสร้างโมเดลโมเดลวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ 

 
ภาพที  9 แสดงกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล 

กฎที่ได้ทั ้งหมด 16 กฎ โดยที่ กลุ ่มที ่ 1 ได้กฎออกมา 2 กฎ             
ค่าสนับสนุน (support) 10% ค่าความเชื ่อมั่น (confidence) 
70%, กลุ่มที ่ 2 ได้กฎออกมา 7 กฎ ค่าสนับสนุน (support) 
40% ค่าความเชื ่อมั ่น (confidence) 70%, กลุ ่มที ่ 3 ได้กฎ
ออกมา 7 กฎ ค่าสนับสนุน (support) 20% ค่าความเชื ่อมั่น 
(confidence) 70% 
 

8. สรุปผลงานวิจัย 
ในการจัดทำวิจัยนี้สามารถจัดกลุ ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างได้เป็น       
3 กลุ ่ม ซึ ่งแบ่งกลุ ่มตามระดับยอดขายของทางร้านจาก 10 
หมวดหมู่สินค้า ดังกล่าว กลุ่มที่ 3 ซึ่งมีจำนวนยอดขายมากที่สุด 
สามารถอธิบายได้ว่า สินค้ากลุ่มนี้อยู่ในระดับกลุ่มสินค้าขายดี 
หมวดหมู่สินค้าที่ขายดีที่สุดของกลุ่มนี้ ก็คือ วัสดุก่อสร้าง และ
กลุ่มที่ 2 ซึ่งมีจำนวนยอดขายปานกลาง สามารถอธิบายได้ว่า 
สินค้ากลุ่มนี้อยู่ในระดับกลุ่มสินค้าขายได้ปานกลาง หมวดหมู่
สินค้าที่ขายดีที่สุดของกลุ่มนี้ ก็คือ ระบบน้ำ และกลุ่มที่ 1 ซึ่งมี
จำนวนยอดขายไม่ดี สามารถอธิบายได้ว่า สินค้ากลุ่มนี้อยู ่ใน
ระดับกลุ่มสินค้าขายได้น้อย หมวดหมู่สินค้าที่ขายดีที่สุดของ   
กลุ่มนี้ ก็คือ วัสดุก่อสร้าง เมื่อได้ข้อมูลที่ผ่านการทำการจัดกลุ่ม
ข้อมูล (Clustering Data) แล้วได้นำข้อมูลการขายสินค้าของแต่
ละกลุ ่มมาหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ได้กฎ
ทั้งหมด 16 กฎ 

 
กฎความสัมพันธ์กลุ่มท่ี 1 ระดับกลุ่มสินค้าขายได้น้อย 
 

 
ภาพที 10 ผลของกฎความสัมพันธ์ ระดับกลุ่มสินค้าขายไดน้้อย 

 

 1. ถ้าลูกค้าที่ซื้อสินค้าประเภทเครื่องมือช่างและเคมีภัณฑ์
ก่อสร้าง แล้วลูกค้าจะซื้อสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์ ตามไปด้วย
เสมอโดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 70% 
 2. ถ้าลูกค้าที ่ซื้อสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์และเคมีภัณฑ์
ก่อสร้าง แล้วลูกค้าจะซื้อสินค้าประเภทเครื่องมือช่าง ตามไปด้วย
เสมอโดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 70% 
 
 

97%

1% 2%

การเปรียบเทียบยอดขายแต่ละกลุ่มจาก
ผลรวมค่าเฉลี ยกลุ่มสินค้า

กลุ่มที  1

กลุ่มที  2

กลุ่มที  3
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กฎความสัมพันธ์กลุ่มที่ 2 ระดับกลุ่มสินค้าขายได้ปานกลาง 
 

 
ภาพที 11 ผลของกฎความสัมพันธ์ ระดับกลุ่มสินค้าขายไดป้านกลาง 

 

 1. ถ้าลูกค้าที ่ซื ้อสินค้าประเภทระบบน้ำ แล้วลูกค้าจะซื้อ
สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ตามไปด้วยเสมอโดยมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 75% 
 2. ถ้าลูกค้าที่ซื้อสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง แล้วลูกค้าจะซื้อ
สินค้าประเภทระบบน้ำ ตามไปด้วยเสมอโดยมีค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 100% 
 3. ถ้าลูกค้าที ่ซื ้อสินค้าประเภทสี แล้วลูกค้าจะซื ้อสินค้า
ประเภทระบบน้ำ ตามไปด้วยเสมอโดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
100% 
 4. ถ้าลูกค้าที ่ซื ้อสินค้าประเภทสี แล้วลูกค้าจะซื ้อสินค้า
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตามไปด้วยเสมอโดยมีค่าความเชื ่อมั่น 
เท่ากับ 100% 
 5. ถ้าลูกค้าที ่ซื ้อสินค้าประเภทสี แล้วลูกค้าจะซื ้อสินค้า
ประเภทระบบน้ำและวัสดุก่อสร้าง ตามไปด้วยเสมอโดยมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 100% 
 6. ถ้าลูกค้าที่ซื้อสินค้าประเภทระบบน้ำและสี แล้วลูกค้าจะ
ซื้อสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ตามไปด้วยเสมอโดยมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 100% 
 7. ถ้าลูกค้าที่ซื้อสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและสี แล้วลูกค้า
จะซื้อสินค้าประเภทระบบน้ำ ตามไปด้วยเสมอโดยมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 100%  
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎความสัมพันธ์กลุ่มที่ 3 ระดับกลุ่มสินค้าขายดี 
 

 
ภาพที 12 ผลของกฎความสัมพันธ์ ระดับกลุ่มสินค้าขายด ี

 

 1. ถ้าลูกค้าที่ซื ้อสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์ แล้วลูกค้าจะซื้อ
สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ตามไปด้วยเสมอโดยมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 100% 
 2. ถ้าลูกค้าที่ซื ้อสินค้าประเภทพื้น แล้วลูกค้าจะซื้อสินค้า
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตามไปด้วยเสมอโดยมีค่าความเชื ่อมั่น 
เท่ากับ 100% 
 3. ถ้าลูกค้าที่ซื้อสินค้าประเภทตะปู/หน้าต่าง แล้วลูกค้าจะ
ซื้อสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ตามไปด้วยเสมอโดยมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 100% 
 4. ถ้าลูกค้าที่ซื ้อสินค้าประเภทพื้น แล้วลูกค้าจะซื้อสินค้า
ฮาร์ดแวร์ ตามไปด้วยเสมอโดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 100% 
 5. ถ้าลูกค้าที่ซื้อสินค้าประเภทพื้น แล้วลูกค้าจะซื้อสินค้าวัสดุ
ก่อสร้างและฮาร์ดแวร์ ตามไปด้วยเสมอโดยมีค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 100% 
 6. ถ้าลูกค้าที่ซื ้อสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและพื้น แล้ว
ลูกค้าจะซื ้อสินค้าฮาร์ดแวร์ ตามไปด้วยเสมอโดยมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 100% 
 7. ถ้าลูกค้าที่ซื้อสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์และพื้น แล้วลูกค้า
จะซื้อสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ตามไปด้วยเสมอโดยมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 100% 
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โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้าง
โมเดลพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
อำเภอหัวหิน 2.สร้างโมเดลพยากรณ์ความเสี ่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอหัวหิน และ 3.เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของโมเดลพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตอำเภอหัวหิน ข้อมูลทีใ่ช้คือข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
จากสถานีตำรวจภูธรหัวหิน จำนวน 333 รายการ โดยใช้เทคนิค 
Decision Tree และ Naïve Bayes ในการสร้างโมเดล 
 ผลการวิจัย พบว่า เทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการสรา้ง
โมเดลพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
อำเภอหัวหินโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล จากการสร้าง
โมเดลในแต่ละข้อคำถาม คือเทคนิค Decision Tree โดยใช้
วิธีการโดยใช้วิธีการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพแบบ 
Cross-Validation เน ื ่องจากให้ค ่าความถ ูกต ้องของโมเดล     
มากท่ีสุด  
 
คำสำคัญ: การทำเหมืองข้อมูล, ต้นไม้ตัดสินใจ, การเกิดอุบัติเหตุ 
 

ABSTRACT 

This research studies the prediction model of road 
accident risk in Hua Hin district.  By using data mining 
techniques with the objective 1.  To study the factors 
that affect the modeling of the risk prediction of road 

accidents in Hua Hin District by using data mining 
techniques 2.  To create a model to predict the risk of 
road accidents in the district Hua Hin using data mining 
techniques 3.  To compare the efficiency of the 
prediction model of road accident risk in Hua Hin 
District by using data mining techniques The data were 
obtained from 333 accident data from Hua Hin Police 
Station, using 333 Decision Tree and Naïve Bayes 
techniques for modeling. 

The results showed that the suitable 
technique for modeling the risk prediction of road 
accidents in Hua Hin District by using data mining 
techniques. From the model creation in each question, 
the Decision Tree technique by using the method of 
data segmentation to test the model performance. 
Cross- Validation as the model provides the most 
accuracy. 
 
Keywords: Data Mining, Decision Tree, Accidents 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบัน  Data หรือข้อมูลได้มีการนำมาใช้เป็นจำนวนมาก 

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการทำงานและข้อมูลในชีวิตประจำวัน ข้อมูล

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 
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อาจมีรูปแบบที่ขนาดใหญ่ทำให้ข้อมูลผิดพลาดและเกิดความ
ซับซ้อนและข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงได้นำเทคนิควิธีการทำเหมือง
ข้อมูล Data Mining มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื ่อนำข้อมูลที่มี
จำนวนปริมาณมาก มาเปรียบเทียบและวัดประสิทธ ิภาพ
ประมวลผลในรูปแบบต่างๆ มาทำในกระบวนการขั้นตอน เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลได้ถูกประยุกต์ใช้ในหลาย
ด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิทยาศาสตร์ 
รวมไปถึง ด้านการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันงานเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้งาน
แล้ว [1] 

ปัญหาสำคัญของประเทศไทย คือการเกิดอุบัติเหตุในการใช้
รถใช้ถนนซึ่งทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็น
จำนวนมากซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย พม่า และฟิลิปปินส์    
โดยมีจำนวนผู้บาดเจ็บ 104,725 คนต่อปี และผู้เสียชีวิต 14,033 
คนต่อปีทำให้เกิดความเสียหาย ถึง 254,935 ล้านบาทต่อปี     
คิดเป็นร้อยละ 2.36 ของ GDP โดยในปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 
2536 เป็นทศวรรษแห่ง ความปลอดภัยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ        
และการเสียชีวิตจากทางถนนให้ไม่เกินอัตรา 10 ต่อประชากร
หนึ่งแสนคนต่อปี เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยการมุ่งเน้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ [2] 

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์กลางด้านการ
ท่องเที ่ยวและการบริการ ซึ ่งมีนักท่องเที ่ยวเดินทางมาเที ่ยว
จำนวนมาก ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ทำให้มี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  โดยทางเจ้าหน้าที่สถานี
ตำรวจหัวหินได้มีการจดบันทึกข้อมูลของการเกิดอุบัติเหตุในแต่
ละกรณีไว้ในสมุดบันทึกประจำวัน แต่ขาดการนำข้อมูลที่มีอยู่มา
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติ เหตุ หรือพื้นที่ไหนมีการเกิด
อุบัติเหตุมากที่สุด และเกิดเพราะสาเหตุอะไร   เพื่อนำข้อมูลที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนควบคุมดูแลเรื่องอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนต่อไปได้ 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนำ
เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อหาสาเหตุและรูปแบบการ
เกิดอุบัติเหตุในเขตอำเภอหัวหิน และทราบถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผล
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ ในลักษณะของการใช้ข้อคำถามเป็นค่า
คำตอบ เพื่อนำไปสู่การค้นหาสาเหตุของแต่ละรูปแบบการเกิด
อุบ ัต ิเหตุ ซ ึ ่งสามารถนำกฎที ่ได ้จากการแปรผลโมเดลไป

ประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนควบคุมเพื่อเป็นแนวทาง
ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ส่งผลดีทั ้งในส่วนของ
หน่วยงานและส่งผลดีต่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไปได้ 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างโมเดลพยากรณ์ความ
เสี ่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอหัวหินโดยใช้
เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 
2.2 เพื่อสร้างโมเดลพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตอำเภอหัวหินโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล  
2.3 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลพยากรณ์ความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอหัวหินโดยใช้เทคนิคการ
ทำเหมืองข้อมูล 
 

3. กรอบแนวคิดงานวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องผู้วิจัยได้ทำการ
สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                                   
  - Time (    )
  - Gender (   )
  - Age (    )
  - Scene (               )
  - H3 (                       )
  - Vehicle_I (              
          )
  - Vehicle_O (                  )

                     Decision 
Tree, Naïve Bayes              

                          

                         
                       

-                            
-                            
              

 
ภาพที1่ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. ขอบเขตงานวิจัย 

4.1 ข ้อม ูลการเก ิดอ ุบ ัต ิ เหต ุจากสถาน ีตำรวจภ ูธรห ัวหิน 
ระยะเวลา 5 ป ี จำนวน 333 รายการ ประกอบด้วย 11            
แอตทริบิวต์ ได้แก่ วันที่, เวลา, เพศ, อายุ, สถานที่เกิดอุบัติเหตุ, 
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อาการมึนเมา, ผู้เสียชีวิต, ผู้บาดเจ็บ, รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ, 
ยานพาหนะของผู้ประสบเหตุ และยานพาหนะของคู่กรณี 
4.2 ปัจจัยที่ใช้ในการสร้างโมเดล จำนวน 9 แอตทริบิวต์ ได้แก่ 
วันที่, เวลา, เพศ, อายุ, สถานที่เกิดเหตุ, อาการมึนเมา, รูปแบบ
การเกิดอุบัติเหตุ, ยานพาหนะของผู้ประสบเหตุ และ ยานพาหนะ
ของคู่กรณี  
4.3 กำหนดข้อคำถามจำนวน 3 คำถาม เพื่อใช้กำหนดเป็นคลาส
เป้าหมายที่เป็นคำตอบในการวิเคราะห์หาสาเหตุจากการเกิด
อุบัติเหตุ 
4.4  สร ้างโมเดลโดยใช ้ เทคนิค Decision Tree และNaïve 
Bayes จากโปรแกรม RapidMiner Studio 9.3 
4.5 แบ ่งข ้อม ูลเพ ื ่อทดสอบประสิทธ ิภาพด ้วยว ิธ ี  Cross-
Validation โดยกำหนดค่า K= 5 , 10 , 15 และ 20 โดยวัด
ประสิทธิภาพความถูกต้องของโมเดลจากค่า Accuracy 
 

5. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
5.1 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)  
คือกระบวนการที่กระทำกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบ
และความสัมพันธ์ ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้นการทำเหมืองข้อมูล
เป็นเทคนิคเพื ่อค ้นหาร ูปแบบของข ้อม ูลจากแหล่งข ้อมูล        
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานหลากหลายประเภท ทั้งใน
ด้านธุรกิจ ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวมทั ้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม [3] 
5.2 การจำแนกประเภท (Classification)  
การจำแนกประเภทเป็นลักษณะของการสร้างโมเดลแบบการ
ทำนาย พยากรณ์ เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดย
อ้างอิงข้อมูลในอดีต ซึ่งเป็นลักษณะการสร้างโมเดลแบบการ
เ รี ย น แ บ บ ม ี ผ ู ้ ส อ น  (Supervised Model) โ ด ย จ ะ ต ้ อ ง
ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลที ่เป็นการสอนระบบ 
(training data) ซึ่งจะมีข้อมูลที ่เป็นค่าคำตอบเข้าไปในระบบ
ด้วย เพื่อใช้ในการสร้างโมเดล  และข้อมูลส่วนที่2 ใช้สำหรับการ
ทดสอบโมเดลคือ (Testing data) เพื่อวัดประสิทธิภาพและหา
ค่าความถูกต้องของโมเดล [3] 
5.3 เทคนิค Naïve Bayes  
การทำเหมืองข้อมูลในแบบ Classification ที่ถูกสร้างขึ ้นโดย
หลักความน่าจะเป็น Naive Bayesian Classification จะใช้
วิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของสิ่งที ่ยังไม่เคยเกิดขึ้นโดยการ    

คาดเดาจากสิ ่งที ่เคยเกิดขึ ้นมาก่อนโดยใช้ในการแก้ป ัญหา            
และสามารถเปรียบเทียบประสิทธ ิภาพได้ก ับเทคนิคแบบ 
Decision Tree และ Neural Network [4] 
5.4 เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)  
เป็นเทคนิคในการจำแนกข้อมูล เพื ่อหาทางเลือกที ่ด ีที ่สุด       
และสร้างแบบจำลองการพยากรณ์ในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม้ 
เป็นการเรียนรู้โดยการจำแนกประเภท (Classification) ข้อมูล
ออกเป็นกลุ ่ม (class) ต่างๆ   โดยใช้คุณลักษณะ (attribute) 
ข้อมูลในการจำแนกประเภท ต้นไม้ตัดสินใจที่ได้ทำให้ทราบว่า 
ค ุณล ักษณะใดเป ็นต ัวกำหนดการจำแนกประเภท และ
คุณลักษณะแต่ละตัวมีความสำคัญมากน้อยต่างกันอย่างไรการ
จำแนกประเภทมีประโยชน์ช่วยให้ผู้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและ
ตัดสินใจได้ถูกต้อง [5] 
5.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การหารูปแบบของปรากฏการณ โดยใชต้นไม้การตัดสินใจ: 
กรณีศึกษาอุบัติเหตุการจราจรในจังหวัดนครปฐม    [7] โดยนำ
เทคนิคการทำ เหมืองขอมูลมาประยุกตใช ข้อมูลอุบัติเหตุ
การจราจรที่ใช จากศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข และจาก
สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดนครปฐม โดยมีขอมูลการปฏิบัติงาน
ประจำวันของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จากศูนย์นเรนทร 
จำนวน 1208 ระเบียน ข้อมูลผูประสบอุบัติเหตุการจราจรชวง
เทศกาลปีใหม่ จากศูนย์นเรนทร จำนวน 736 ระเบียน และข
อมูลคดีอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นในจังหวัด นครปฐม จำนวน 
1103 คดี โดยใช้เทคนิคการจำแนก และการสร้างตนไม้การ
ตัดสินใจดว้ยเทคนิค C4.5 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบของ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น ในกลุมตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป ผลการวิจัย
เบื ้องตนแสดงใหเห็นวาต้นไม้การตัดสินใจสะท้อนภาพของ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น ในแต่ละกลุมได้พอสมควร แต่การใช้ต้นไม้
การตัดสินใจยังมีข้อจำกัด 

 แบบจำลองการพยากรณ์ความเส่ียงในการเกดิอุบัติเหตุ
ทางถนนในเทศกาลปีใหม่ ด้วยการทำเหมืองข้อมูล [8] สร้าง
แบบจำลองเพื่อทำนายความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ บนถนนให้มี
ประสิทธิภาพของแบบจำลองมากยิ่งขึ้น โดยการเปรียบเทียบ
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ข อ ง เ ท ค น ิ ค  Naïve Bayes, Multilayer 
Perceptron และMeta Bagging เพื่อหาเทคนิคที่ดีที่สุดในการ
สร้างโมเดลเพื่อพยากรณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันจะส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้ที่สัญจรทางบกได้ โดย
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ใช้ข้อมูลอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาล ระหว่างปี  
2551- 2558 ของศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ จำนวน 214,951 
รายการ และการว ัดประสิทธ ิภาพใช ้ ว ิธ ี  10 -Fold cross 
validation จากโปรแกรม Weka โดยใช้เทคนิคการจำแนกข้อมูล
ด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยวิธีแรนดอม
ฟอร์เรส และเทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยวิธีแบ็กกิง  
ผลการวิจัยพบว่า เทคนิค Meta Bagging นี้มีประสิทธิภาพใน
การพยากรณ์ มากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อย 77.3 
 การพัฒนาแบบจำลองอุบัติเหตุสำหรับถนนทางหลวง
ในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านวิศวกรรมการทางที่
ส ่งผลกระทบต่อ อุบัติเหตุบนถนนทางหลวง [9] เพื ่อแสดง
ตัวอย่างการพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ อุบัติเหตุสำหรับ
ทางหลวงในประเทศไทย โดยอาศ ัยข ้อม ูลจากฐานข้อมูล        
สถิติอุบัติเหตุในรอบ 3 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึง 2556 บน
ทางหลวงสายทางทั้งประเทศของกรมทางหลวง ประกอบกับ
ฐานข้อมูลด้านการจราจร และลักษณะทางกายภาพถนนของแต่
ละช่วงสายทาง มาพัฒนาแบบจำลองการเกิดอุบัติเหตุโดยใช้ 
แบบจำลอง ได ้แก ่ แบบจำลองความถดถอยแบบปัวซอง         
และแบบจำลองความถดถอยแบบทวินามลบ ด้วยโปรแกรม 
STATA/SE 10.0 ผลการทดลองแบบจำลองความถดถอยแบบ    
ทวินามลบ จะมีความเหมาะสมและถูกต้องมากกว่าแบบจำลอง

แบบปัวซอง โดยมีค่า ρ2 = 0.1901 จึงทำให้้แบบจำลองแบบทวิ 
นามลบในกรณีนี้จึงมีความเหมาะสม และสามารถอธิบายตวัแปร
ตามได้ อย่างมีนัยสำคัญมากกว่าแบบจำลองแบบปัวซองและ
สามารถอธิบายให้ทราบถึงผลกระทบของปัจจัยด้านเรขาคณิต
ของถนน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจราจรต่อการเกิดอุบตัิเหตุ 
 

6. วิธีดำเนินการวจิัย 
งานวิจัยดำเนินงานตามขั้นตอน CRISP-DM ประกอบด้วย     

6 ขั้นตอน [3] 
6.1 Business Understanding 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในเขตอำเภอ  
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์กลางด้านเมืองท่องเที่ยว
และการบริการทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน จึงทำให้มีผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตโดยมีสาเหตุมาจาก การมึนเมา หรือการขับรถชน  
ซึ่งมีการจดบันทึกข้อมูลทำให้ข้อมูลมีปริมาณจำนวนมากจึงส่งผล
ให้เกิดความซับซ้อนของข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุหรือการผิดพลาด

ของข้อมูลในบ้างส่วน จึงได้มีการนำข้อมูลที ่มีจำนวนจนไม่
สามารถทำนายและประเมินผลได้มากมาวิเคราะห์หาสาเหตุ   
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอหัวหิน 
6.2 Data Understanding 
6.2.1 ข้อมูลที่นำมาใช้ในการทำเหมืองข้อมูล เป็นข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอหัวหิน ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้ 
จำนวน 333 รายการ ประกอบด้วย 11 แอตทริบิวต์ ได้แก่ วันที่
เก ิดอุบัต ิเหตุ , เวลาที ่เก ิดอุบัต ิเหตุ , เพศ, อายุ, สถานที ่เกิด
อุบัติเหตุ, อาการมึนเมา, ผู้เสียชีวิต, ผู้บาดเจ็บ, รูปแบบการเกิด
อุบัติเหตุ, ยานพาหนะของผู้ประสบเหตุ และยานพาหนะของ
คู่กรณี 
ตารางที่ 1  ข้อมูลแอตทริบิวต์ 

ลำดับ ชื่อข้อมูล คำอธิบาย 
1. Day วันที่เกิดอุบัติเหตุ 
2. Time เวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
3. Gender เพศ 
4. Age อาย ุ
5. Location สถานที่เกิดอุบัติเหตุ 
6. Drunk อาการมึนเมา 
7. H1 ผู้เสียชีวิต 
8. H2 ผู้บาดเจ็บ 
9. H 3  รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ 
10. Vehicle_I ยานพาหนะของผู้ประสบเหตุ 
11. Vehicle_O ยานพาหนะของคู่กรณ ี

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอ
หัวหิน 
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6.3 Data Preparation 
6.3.1 ทำการคัดเลือกแอตทริบิวต์ที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตอำเภอหัวหินจำนวน 9 แอตทริบิวต์ 
 
ตารางที่ 2 แอตทริบิวต์ที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตอำเภอหัวหิน 

ลำดับ ชื่อข้อมูล คำอธิบาย 
1. Day วันที่เกิดอุบัติเหตุ 
2. Time เวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
3. Gender เพศ 
4. Age อายุ 
5. Location สถานที่เกิดอุบัติเหตุ 
6. Drunk อาการมึนเมา 
7. H 3  รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ 
8. Vehicle_I ยานพาหนะของผู้ประสบเหตุ 
9. Vehicle_O ยานพาหนะของคู่กรณี 

 
6.3.2 ทำการคัดเลือกข้อมูลและแบ่งช่วงข้อมูลเพื ่อลดความ
ซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยแบ่งเป็นช่วงข้อมูล ได้แก่ 

6.3.2.1 ทำการแปลงข้อมูลเวลาเป็น 2 ช่วง 
- ช่วงท่ี 1 เวลา 05.00-18.00 น. (05.00-18.00 AM.) 
- ช่วงท่ี 2 เวลา 19.00-04.00 น. (19.00-04.00 PM.) 

 6.3.2.2 ทำการแปลงข้อมูลอายุเป็น 3 ช่วง 
 - ช่วงท่ี 1 กลุ่มวัยรุ่น 13-24 ปี (Adolescent 13-24) 
 - ช่วงท่ี 2 กลุ่มวัยทำงาน 25-59 ป ี(Working age 25-
59 year) 
 - ช่วงที่ 3 กลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (elderly people 
60 year Up) 
 
  6.2.3 ทำการแปลงข้อมูลยานพาหนะของผู้ประสบเหตุ
เป็น 5 ประเภท 
 - ประเภทที่ 1 รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) 
 - ประเภทที่ 2 รถยนต์ 4 ล้อ (Car 4 wheel) 
 - ประเภทที่ 3 รถยนต์ 6 ล้อขึ้นไป (Car 6 wheel Up) 
 - ประเภทที่ 4 อื่นๆ เช่น รถตุ๊กๆ, จักรยานหรือสามล้อ
,  รถพ่วงข้าง และ คนเดินเท้า (Other) 

 - ประเภทที่ 5 ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนเสาไฟฟ้า รถล้ม ชน
ต้นไม้ (No) 
 6.2.4 ทำการแปลงข้อมูลยานพาหนะของคู่กรณีเป็น    
5 ประเภท 
 - ประเภทที่ 1 รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) 
 - ประเภทที่ 2 รถยนต์ 4 ล้อ (Car 4 wheel) 
 - ประเภทที่ 3 รถยนต์ 6 ล้อขึ้นไป (car 6 wheel Up) 
 - ประเภทที่ 4 อื่นๆ เช่น รถตุ๊กๆ, จักรยานหรือสามล้อ
,  รถพ่วงข้าง และ คนเดินเท้า (Other) 
 - ประเภทที่ 5 ไม่มีคู่กรณ ี(No)  

 
ภาพที่ 3 ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขต 

อำเภอหัวหินที่ทำการแบ่งข้อมูลเป็นช่วง 
 
6.4 Modeling 
6.4.1 ทำการสร ้ า ง โมเดลโดยใช ้ เทคน ิค  Decision Tree           
และ  Naïve Bayes โ ดย ว ิ ธี ก ารแบ ่ ง ข ้ อม ู ล เพ ื ่ อทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบ Cross-Validation ซึ่งมีการสร้างโมเดลจะใช้
วิธีการตั้งคำถามเพื่อเป็นคาสคำตอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ของรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ  
ตัวอย่างคำถามที่ตั้งขึ้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล  
คำถามที ่1 รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ
ในแต่ละกรณีมีรูปแบบอย่างไรโดยใช้ผลที่เกิดต่อผู้ประสบเหตุ
เป็นแอตทริบิวต์เป้าหมาย 
คำถามที่ 2 รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อในแต่ละพื้นที่มี
ร ูปแบบอย่างไรโดยใช้สถานที ่เกิดอุบัติเหตุเป็นแอตทริบิวต์
เป้าหมาย 
คำถามที ่3 รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อในแต่ละช่วงอายุมี
รูปแบบอย่างไรโดยใช้อายุเป็นแอตทริบิวต์เป้าหมาย 
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ภาพที่ 4 แสดง Process การสร้างโมเดล 

 
6.5 Evaluation 
ทำการวัดประสิทธิภาพของโมเดลโดยใช้วิธีการแบ่งข้อมูลเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพแบบ Cross-Validation โดยกำหนดค่า K 
เท่ากับ 5, 10, 15 และ 20 โดยทำการวัดประสิทธิภาพความ
ถูกต้องของโมเดลจากค่า Accuracy 
6.6 Deployment 
สามารถนำไปทำนายความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตอำเภอหัวหินและสามารถวิเคราะห์รูปแบบของอุบัติเหตุทำให้
ทราบสาเหตุข้อมูลเชิงลึกของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละรูปแบบได้ 
 

7. ผลการดำเนนิงานวจิัย 
7.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างโมเดลพยากรณ์ความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอหัวหินโดยใช้เทคนิคการทำ
เหมืองข้อมูลที่ได้จากการสร้างโมเดลใช้เทคนิค Decision Tree 
โดยแสดงผลของค่าปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าคำตอบในแต่ละคำถาม
มากที่สุดได้แก่ เวลา, เพศ, อายุ, สถานที่เกิดเหตุ, รูปแบบ การ
เกิดอุบัติเหตุ, ยานพาหนะของผู้ประสบเหตุ และ ยานพาหนะ 
ของคู่กรณี 
7.2 ผลการสร้างโมเดลพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตอำเภอหัวหินโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 

7.2.1 คำถามท่ี 1 รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อผู้
ประสบอุบัติเหตุในแต่ละกรณีมีรูปแบบอย่างไรโดยใช้ผลที่เกิดต่อ
ผู้ประสบเหตุเป็นแอตทริบิวต์เป้าหมาย 

 
ภาพที่ 5 โมเดลข้อคำถามที่ 1 โดยใช้ผลที่เกิดต่อผู้ประสบเหตุ

เป็นแอตทริบิวต์เป้าหมาย 
 
7.2.2 คำถามที่ 2 รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อ

ในแต่ละพื้นที่มีรูปแบบอย่างไรโดยใช้สถานที่เกิดอุบัติเหตุเป็น   
แอตทริบิวต์เป้าหมาย 

ภาพที่ 6 โมเดลข้อคำถามที่ 2 โดยใช้สถานที่เกิดอุบัติเหตุเป็นแอ
ตทริบิวต์เป้าหมาย 

 
7.2.3 คำถามที่ 3 รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อ

ในแต่ละช่วงอายุมีรูปแบบอย่างไรโดยใช้อายุเป็นแอตทริบิวต์
เป้าหมาย 

 
ภาพที่ 7 โมเดลข้อคำถามที่ 3. โดยใช้อายุเป็นแอตทริบวิต์

เป้าหมาย 
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7.3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลพยากรณ์ความ
เสี ่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอหัวหินโดยใช้
เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่า Accuracy ของโมเดลในแต่ละเทคนิค 

K=5 K=10 K=15 K=20 

DT NB DT NB DT NB DT NB 

0.52 0.51 0.51 0.48 0.54 0.49 0.50 0.47 

0.50 0.32 0.53 0.35 0.51 0.37 0.49 0.35 

0.73 0.50 0.72 0.49 0.71 0.47 0.70 0.48 

 
 จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายผลการวัดประสิทธิภาพ
ในแต่ละคำถามได้ดังนี้  

คำถามที่ 1 อุบัติเหตุที่ส่งผลต่อผู้ประสบอุบัติเหตุใน
แต่ะกรณีมีรูปแบบอย่างไรโดยใช้รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุเป็น   
แอตทริบิวต์เป้าหมายซึ่งเทคนิคที่มีค่าความถูกต้องสูงที่สุดคือ
เทคนิค Decision Tree โดยมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 54% จาก
การกำหนดค่า K= 15 กลุ่ม  

คำถามที่ 2 รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่
ร ูปแบบอย่างไรโดยใช้สถานที่เกิดอุบัติเหตุเป็นแอตทริบิวต์
เป้าหมายซึ ่งเทคนิคที ่ม ีค ่าความถูกต้องสูงที ่ส ุดคือเทคนิค 
Decision Tree โดยมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 53% จากการ
กำหนดค่า K= 10 กลุ่ม  

คำถามที่ 3 ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของบุคคลในแต่
ละช่วงอายุมีรูปแบบอย่างไรโดยใช้อายุเป็นแอตทริบิวต์เป้าหมาย
ซึ่งเทคนิคที่มีค่าความถูกต้องสูงที่สุดคือเทคนิค Decision Tree 
โดยมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 73% จากการกำหนดค่า K= 5 กลุ่ม  

 
8. สรุปผลงานวจิัย 

จากผลการดำเนินงานวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้       
  8.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างโมเดลพยากรณ์ความ
เสี ่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอหัวหินโดยใช้
เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล จากการกำหนดข้อคำถามเพื่อเป็น
คลาสเป้าหมายในการหาคำตอบทำให้สามารถพบปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
อำเภอหัวหินได้ดังนี้คือ 

คำถามข้อที่ 1 ซึ่งใช้ผลที่เกิดต่อผู้ประสบเหตุเป็นคลาส
เป้าหมาย มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการโมเดลพยากรณ์คือ ยานพาหนะ
ของผู้ประสบเหตุ, เพศ, สถานที่เกิดเหตุ, ยานพาหนะของคู่กรณี, 
อายุ และเวลา 

คำถามข้อที ่ 2 ซึ ่งใช้สถานที่เกิดอุบัติเหตุเป็นคลาส
เป ้าหมายมีป ัจจ ัยท ี ่ส ่งผลค ือ  ผลที ่ เก ิดต ่อผ ู ้ประสบเหตุ , 
ยานพาหนะของคู่กรณี, เวลา, เพศ, อายุ และยานพาหนะของผู้
ประสบเหตุ 

คำถามข้อที่ 3 ซึ่งใช้อายุเป็นคลาสเป้าหมายมีปัจจัยที่
ส่งผลคือ ยานพาหนะของผู ้ประสบเหตุ , เพศ, ผลที ่เกิดต่อผู้
ประสบเหตุ, สถานที่เกิดเหตุ, เวลา และยานพาหนะของคู่กรณี 

8.2 โมเดลพยากรณ์ความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตอำเภอหัวหินโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล โดยใช้ข้อ
คำถามสรุปกฎในแต่ละข้อคำถามได้ดังนี้ 
คำถามที่ 1.อุบัติเหตุที่ส่งผลต่อผู้ประสบอุบัติเหตุในแต่ะกรณีมี
รูปแบบอย่างไรโดยใช้รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุเป็นแอตทริบิวต์
เป้าหมาย ซึ่งมีค่าคำตอบที่เป็นไปได้ 3 ค่า 
คลาส 0 ผู้ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บ 

ก. ยานพาหนะของผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ 
4 ล้อ เพศหญิง 

ข. พื้นที่ประสบอุบัติเหตุหินเหล็กไฟ พื้นที่หนองแก 
และพื้นที่หัวหินมีผูบ้าดเจ็บเป็นเพศชาย 

ค. ยานพาหนะของคู่กรณี 2 ชนิดคือ ยานพาหนะไม่
มีคู ่กรณี เช่น ชนเสาไฟฟ้า รถล้ม ชนต้นไม้และ
ยานพาหนะของคู่กรณีรถยนต์ 4 ล้อ 

ง. พื้นที่ประสบอุบัติเหตุหินเหล็กไฟมีผู้บาดเจ็บ 
คลาส 1 ผู้ประสบเหตุเสียชีวิต 

ก. ยานพาหนะของผ ู ้ประสบเหต ุรถยนต์ 6 ล้อ     
เพศหญิงเสียชีวิต 

ข. ยานพาหนะขับขี่ของคู่กรณี 2 ชนิดคือ รถยนต์    
4 ล้อ และรถจักรยานยนต์  

ค. พื้นที่ประสบอุบัติเหตุทับใต้และหัวหินมีผู้เสียชีวิต
เวลาเกิดอุบัติเหตุอยู ่ในช่วงเช้าและค่ำ เวลา 
05.00-18.00 น. และเวลา 19.00-04.00 น.        
มีผู้เสียชีวิต 

ง. เพศชายมีอายุอยู่ในช่วง 13-24 ปี มีผู้เสียชีวิต 
คลาส 2 ผู้ประสบเหตุไม่เสียชีวิต 
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ก. ยานพาหนะของผู้ประสบเหตุรถจักรยานยนต์ 
ข. เวลาเกิดอุบัติเหตุอยู่ในชวงค่ำ เวลา 19.00-04.00 

น. ไม่มีผู้เสียชีวิต  
คำถามที ่ 2. รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที ่รูปแบบ
อย่างไรโดยใช้สถานที่เกิดอุบัติเหตุเป็นแอตทริบิวต์เป้าหมาย 
คลาส 0 พื้นที่ประสบอุบัติเหตุบริเวณหนองแก 

ก. ผูป้ระสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่บาดเจ็บ 
ข. ยานพาหนะคู่กรณี 5 ชนิด ยานพาหนะไม่มีคู่กรณี 

เช่น ชนเสาไฟฟ้า รถล้ม ชนต้นไม้ รถยนต์ 6 ล้อขึ้น
ไป รถจักรยานยนต์ ยานพาหนะของคู่กรณีอื ่นๆ 
เช่น รถตุ๊กๆ จักรยานหรือสามล้อ  รถพ่วงข้าง และ 
คนเดินเท้า และรถยนต์ 4 ล้อ 

ค. เพศหญิง  
ง. เวลาเกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่วงค่ำ เวลา 19.00-04.00 

คลาส 1 พื้นที่ประสบอุบัติเหตุบริเวณหัวหิน 
ก. ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่บาดเจ็บยานพาหนะ

ของคู่กรณีรถจักรยานยนต์อายุอยู่ในช่วง 13-24 
ปี และอายุช่วง 25-59 ป ี

ข. ผูป้ระสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เสียชีวิต 
ค. เพศชายอายุช่วง 13-24 ปี และอายุช่วง 25-59 ปี 

เวลาเกิดอุบัติเหตุอยู ่ในช่วงเช้า เวลา 05.00-
18.00 น. ยานพาหนะของคู่กรณีรถจักรยานยนต์ 
อายุ 60 ปีขึ้นไป เวลาเกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่วงเช้า 
เวลา05.00-18.00 น. 

ง. เพศหญิงพื้นที ่ประสบอุบัติเหตุหัวหิน เสียชีวิต 
ยานพาหนะของผู ้ประสบเหตุรถยนต์ 6 ล้อขึ้น 
และยานพาหนะของผู้ประสบเหตุรถจักรยานยนต์ 
มีอายุอยู่ในช่วง 13-24 ปี ยานพาหนะไม่มีคู่กรณี 
เช่น ชนเสาไฟฟ้า รถล้ม ชนต้นไม้ ยานพาหนะ
ของคู ่กรณีรถยนต์ 4 ล้อ และยานพาหนะของ
คู ่กรณีอื ่นๆ เช่น รถตุ ๊กๆ จักรยานหรือสามล้อ   
รถพ่วงข้าง และ คนเดินเท้า 

จ. ผูป้ระสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ไม่เสียชีวิตยานพาหนะ
ข อ ง ผ ู ้ ป ร ะ ส บ เ ห ต ุ ร ถ ย น ต์  4  ล ้ อ  แ ล ะ
รถจ ักรยานยนต์  อาย ุอย ู ่ ในช ่วง 13 -24 ปี  
ยานพาหนะของคู่กรณีรถยนต์ 4 ล้อ  

คลาส 2 พื้นที่ประสบอุบัติเหตุบริเวณทับใต้ 

ก. ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่บาดเจ็บ ยานพาหนะ
ของคู่กรณีรถจักรยานยนต์อายุอยู่ในช่วง 13-24 ปี 
และอายุช่วง 25-59 ป ี

ข. ผู้ประสบอุบ ัต ิเหตุส ่วนใหญ่เส ียชีว ิต เพศชาย
ยานพาหนะของผู้ประสบเหตุรถยนต์ 4 ล้อ เวลา
เกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่วงเช้าและค่ำ เวลาช่วง 05.00-
18.00 น. และเวลาช่วง 19.00-04.00 น. อายุอยู่
ในช่วง 13-24 ปี พื ้นที ่ประสบอุบัต ิเหตุทับใต้ 
ยานพาหนะของผู้ประสบเหตุรถยนต์ 6 ล้อขึ้นไป
พื้นที่ประสบอุบัติเหตุหัวหิน ยานพาหนะของคู่กรณี
รถยนต์ 4 ล้อ และรถจักรยานยนต์ 

ค. ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ไม่เสียชีวิต ยานพาหนะ
ของผู้ประสบเหตุรถยนต์ 6 ล้อขึ้นไป อายุอยู่ในช่วง 
25-59 ปี เวลาเกิดอุบัติเหตุอยู ่ในช่วงเช้า เวลา 
05.00-18.00 น. เพศหญิง พื้นที่ประสบอุบัติเหตุ
ทับใต้  

 
 

คลาส 3 พื้นที่ประสบอุบัติเหตุบริเวณหินเหล็กไฟ 
ก. ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่บาดเจ็บ ยานพาหนะ

ของคู่กรณีอื่นๆ เช่น รถตุ๊กๆ จักรยานหรือสามล้อ  
รถพ่วงข้าง และ คนเดินเท้า และรถยนต์ 4 ล้อ 

ข. ผูป้ระสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เสียชีวิต อายุอยู่ในช่วง 
60 ปีข ึ ้นไป เวลาเก ิดอุบ ัต ิ เหต ุอย ู ่ ในช่ วงค่ำ      
เวลา 19.00-04.00 น. 

คำถามที่ 3.ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของบุคคลในแต่ละช่วงอายุ
มีรูปแบบอย่างไรโดยใช้อายุเป็นแอตทริบิวต์เป้าหมายซึ่งนำมา
สรุปได้ดังนี้ 

คลาส 0 ช่วงอายุ 13-24 ป ี
ก. บาดเจ็บ ยานพาหนะคู่กรณีรถจักรยานยนต์ 
ข. เส ียช ีว ิต  เวลาเก ิดอ ุบ ัต ิ เหต ุอย ู ่ ในช วงค่ ำ           

เวลา 19.00-04.00 น. พื ้นที่ประสบอุบัติเหตุ     
หัวหิน 

ค. ไม่เสียชีวิต พื้นที่ประสบอุบัติเหตุหัวหิน 
คลาส 1 ช่วงอายุ 25-59 ป ี

ก. บาดเจ็บ ยานพาหนะของคู ่กรณีรถยนต์ 4 ล้อ
พื้นที่ประสบอุบัติเหตุหินเหล็กไฟ หัวหิน หนองแก 
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และทับใต้ เวลาเกิดอุบัติเหตุอยู่ในชวงเช้า 05.00-
18.00 น. และช่วงค่ำ เวลา 19.00-04.00 น. 

ข. เสียชีวิต พื้นที่ประสบอุบัติเหตุหินเหล็กไฟ และ
ทับใต้ เวลาเกิดอุบัติเหตุอยู ่ในชวงเช้า 05.00-
18.00 น. 

ค. ไม่เสียชีวิต พื้นที่ประสบอุบัติเหตุทับใต้ เวลาเกิด
อุบัติเหตุอยู่ในชวงเช้า 05.00-18.00 น. และช่วง
ค ่ำ เวลา 19.00-04.00 น.ยานพาหนะของ           
ผู้ประสบเหตุรถจักรยานยนต์และยานพาหนะของ 
ผู้ประสบเหตุรถอื่น ๆ เช่น รถตุ๊กๆ จักรยานหรือ
สามล้อ รถพ่วงข้าง และ คนเดินเท้า โดยมีอายุอยู่
ในช่วง 25-59 ปี  

8.3 ผลการวัดประสิทธิภาพของโมเดลทำให้สามารถสรุปผลได้ว่า
เทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการสร้างโมเดลพยากรณ์ความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอำเภอหัวหินโดยใช้เทคนิคการ
ทำเหมืองข้อมูล จากการสร้างโมเดลในแต่ละข้อคำถาม คือ
เทคนิค Decision Tree โดยใช้วิธีการโดยใช้วิธีการแบ่งข้อมูล
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพแบบ Cross-Validation เนื่องจากให้
ค่าความถูกต้องมากของโมเดลที่สุด 
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แบบจำลองทำนายโอกาสการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  

Model for Predicting Opportunities for Borrowing Funds for 
Educational Loans, Case Study Rajamangala University Of 

Technology Rattanakosin 

 

ศยามล นาวารัตน์1, ศรีวิชัย คล้ายทอง1, ศศิพิมพ์ กาบกรณ์1, *เพียงฤทัย หนูสวสัดิ์1 และ กรรณิกา บุญเกษม1 

 
1สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

Email: nssayamon@gmail.com    

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างแบบจำลองทำนายโอกาสในการกู้ยืม
เงินกองทุนให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใช้
ข้อมูลของผู ้ยื ่นคำขอกู้ยืม ในปี  2559 – 2562 จำนวน 432 
รายการ และข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์จำนวน 224 
รายการ และใช้เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจในการสร้างแบบจำลอง 
ผ่านการแบ่งข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพแบบ Cross Validation 
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองทำนายโอกาสการ
กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
 ผลการวิจัยพบว่าการสร้างโมเดลทำนายโอกาสในการ
กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยใช้เทคนิคต้นไม้การ
ตัดสินใจ (decision tree) จากการแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของโมเดลแบบ Cross-Validation พบว่า จำนวน
กลุ่มที่ K=5 ทำให้โมเดลที่ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีค่า
ความถูกต้องเท่ากับ 92.6% และมีกฎที่ได้จากต้นไม้การตัดสินใจ
จำนวน 21 กฎ 
 
คำสำคัญ: แบบจำลอง, การทำนาย, การทำเหมืองข้อมูล, ต้นไม้
การตัดสินใจ, การกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 
 
 

Abstract 
This research was conducted to create a model to 
predict educational loan opportunities. A case study of 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin, 
Wang Klai Kangwon Campus, using loan applicant data 
in 2016 – 2019 from 432 items and data from 224 online 
questionnaires, and using the decision tree technique 
to create a model by sharing data for performance 
measurement, cross- checking to compare the 
performance of models that predict educational loan 
 opportunities The results showed that the 
model prediction of educational loan opportunities By 
using the decision tree technique from data 
segmentation to test the effectiveness of the cross-
checking model, it is found that the number of groups 
at K =  5 makes the model the most effective.  The 
accuracy is 92.6%  and there are 21 rules from the 
decision tree 
 
Keywords : prediction model, data mining, decision 
tree, education credit 
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1.บทนำ 
ปัจจุบันการศึกษาถือว่ามีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตเป็นอย่าง
มาก รัฐบาลจึงได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มี
โอกาสศึกษาต่อในระบบที่สูงขึ้น เมื่อกองทุนฯได้ถูกจัดตั้งและเริ่ม
ให้บริการ ก็ได้ทำให้ประขาชนจำนวนมากได้ร ับโอกาสทาง
การศึกษา ได้มีการอนุมัติเงินงบประจำปีเพื่อให้เงินกู้ ยืม    แก่
นักเรียนนักศึกษา ที่ครอบครัวมีรายได้น้อย ที่จะศึกษาต่อชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายรวมถึงสายอาชีวะ จนถึงระบบปริญญาตรี 
และการศึกษานอกระบบที่ต่อเนื่องจากระบบมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยที่เมื่อเมื่อจบ
การศึกษาแล้วจะต้องชำระคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราขั้นต่ำ[1] 
ดังนั้นการที่จะได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
จะต้องมีการตรวจสอบคัดเลือกคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติตรง
ตามที่กำหนดหรือไม่เพื่อจะดูว่ามีความจำเป็นที่จะต้องการกู้มาก
น้อยเพียงใด ดังนั้นจึงมีการเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ที่กู้ เพื่อนำมา
พิจารณาว่าสมควรได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หร ือไม่ ซ ึ ่งผ ู ้ก ู ้ เ ง ินกองทุนให้ก ู ้ย ืมเพ ื ่อการศ ึกษา (กยศ.)             
ในประเทศไทยนั้นมีจำนวนมากขึ้น จนข้อมูลที่เก็บนั้นกลายเป็น
ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data [2] ซึ่งก็คือข้อมูลขนาดใหญ่มาก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมาจากหลายแหล่งที่มาไม่ว่าจะ
เป็น ข้อมูลของบุคคล ข้อมูลองค์กร ไฟล์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ทั ้งหมด รวมไปจนถึง ร ูปภาพ URLs ทำให้ซอฟต์แวร์หรือ
ฮาร์ดแวร์ธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะจัดการหรือวิเคราะห์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั ้นจึงมีวิธ ีที ่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่นี้  มา
วิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุด ซึ่งมีหลายวิธี โดยการทำ
เหมืองข้อมูล (Data Mining) นั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเป็นวิธีการค้นหารูปแบบจากข้อมูลจำนวนมากเพื่อเพื่อ
สกัดสารสนเทศรวมถึงรูปแบบและ ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ได้[3]  
     ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา
เขตวังไกลกังวล นั้นมีนักศึกษาจำนวนมากซึ่งแบ่งเป็น 5 คณะ 
และ 13 สาขา ซึ่ งนักศึกษาส่วนใหญ่นั ้นมาจากต่างจังหวัด     
และฐานะปานกลาง รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย   
ที่ไม่ดี ทำให้รายได้ของครอบครัวของนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นไม่
เพียงพอส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทำ
ให้นักศึกษานั้นจำเป็นต้องกู้ยืมเงินกองทุนเพื ่อการศึกษาเป็น
จำนวนมาก โดยการที่นักศึกษาจะได้รับการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อ

การศึกษานั้นจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด 
คือ เป็นนักเรียน นักศึกษา มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือ
ยากจน และมีเงื่อนไขต่าง ๆขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานด้วยเช่นกัน 
ซึ่งขั้นตอนการพิจารณานั้นมีหลายขั้นตอนและใช้เวลานานที่จะ
ทราบผล โดยการเก็บข้อมูลข้องนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลทั้งหมด
นั้น จะถูกจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารทั้งหมดและในและปีนั้น
จะก็มีนักศึกษาที่กู้เงินกองทุนเพื่อการศึกษามากขึ้น ทำให้ข้อมูล
นั้นมีจำนวนมากขึ้นจนยากท่ีจะค้นหาและจัดการ 
     จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนำ
ข้อมูลของนักศึกษาที่เป็นผู้ยื ่นคำขอกู้ในแต่ละปี มาใช้ในการ
วิเคราะห์และสร้างแบบจำลองทำนายโอกาสการกู้ยืมเงินกองทุน
ให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกล โดยใช้ เทคนิคต้นไม้
ต ัดสินใจ (Decision Tree) เพื ่อให้ได้แบบจำลองในรูปแบบ    
ของกฎ การตัดสินใจที่สามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์หรือ
คาดการณ์โอกาสในการได้ทุนของนักศึกษาได้  โดยสามารถนำ
กฎที่ได้ไปเป็นแนวทางในการช่วยตัดสินใจในการกู้ยืมเงินกองทุน
เพื ่อการศึกษาและสามารถนำกฎการตัดสินใจที่ได้ไปพัฒนา       
ต่อยอดเป็นระบบการทำนายโอกาสการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืม
เพื ่อการศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลได้ 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างแบบจำลองทำนายโอกาสในการกู้ยืมเงินกองทุนให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล 
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองทำนายโอกาส
การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 

3. กรอบแนวคิดงานวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องผู้วิจัยได้ทำการ
สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยคือ 
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ภาพที1่ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

4.1. การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
เป็นวิธีการค้นหารูปแบบจากข้อมูลจำนวนมาก โดยการใช้
ข ั ้นตอนวิธ ีจากสถิติ , เทคนิคการสร้างภาพ (Visualization 
Techniques)  การเร ียนร ู ้ ของเคร ื ่อง (Machine Learning      
และค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที ่อยู ่ในชุดข้อมูลนั้ นๆ      
เป ็นกระบวนการที ่กระทำกับข ้อมูลจำนวนมาก เพื่ อสกัด
สารสนเทศรวมถึงรูปแบบ และความสัมพันธ์ที ่ซ่อนอยู ่ในชุด
ข้อมูลนั้น  [3] 
4.2. การจำแนกประเภท (Classification) 
เป็นเทคนิคการจำแนกแบ่งประเภทข้อมูล โดยกระบวนการสร้าง
โมเดล เพื ่อกระทำกับข้อมูลให้อยู ่ในกลุ ่มที ่กำหนดมาให้จาก
ข้อมูลที ่ เร ียกว ่าข ้อมูลสอนระบบ ( training data) เร ียกว่า       
การเรียนแบบผู้สอน (Supervised) คือการสร้างโมเดลจากการ
เรียนรู้ข้อมูลเดิมเพื่อสร้างเป็นโมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่  
และทำการทดสอบโมเดลจากข้อมูลที ่เป็นชุดทดสอบระบบ 
(testing data) โมเดลที่ได้จากการจำแนกประเภทข้อมูลจะทำให้
สามารถวิเคราะห์ค่าคำตอบในอนาคตได้ เทคนิคการจำแนก
ประเภทข้อมูลนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในหลายๆด้าน เช่น ด้านการ
ทำนายพยากรณ์เก ี ่ยวกับการแพทย์ , ธนาคาร , เศรษฐกิจ       
และสังคม เป็นต้น [4] 
4.3. เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
คือเทคนิคในการจำแนกข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นที่
สามารถได ้กฎในร ูปแบบที ่ เข ้าใจง ่ายและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นระบบต่อไปได้และให้ค่าความ
ถูกต้องที่มีประสิทธิภาพสูง ต้นไม้ตัดสินใจประกอบด้วยโหนด
(node)  แสดงค ุณสมบ ัต ิ  (attribute)  ท ี ่ ใช ้ทดสอบข ้อม ูล ,           

กิ่ง (branch) เป็นค่าของคุณลักษณะของโหนดภายในที่แตกกิ่ง
ออกมา ซึ่งโหนดภายในจะแตกกิ่งเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนค่า
ของคุณลักษณะภายในโหนดและโหนดใบ (leaf node) คือค่า
คำตอบที ่เป็นผลลัพธ์ โดยต้นไม้การตัดสินใจเป็นเทคนิคที่
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการ
ตัดสินใจได้ [5] 
4.4. กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย CRISP-DM 
เป ็นกระบวนการและขั ้นตอนที ่ใช ้ในการทำเหมืองข ้อมูล         
โดยประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ ความเข้าใจในธุรกิจ ความเข้าใจ
ในข้อมูล การเตรียมข้อมูลการสร้างแบบจำลอง การประเมินผล 
และการนำไปใช้งาน [6] 
4.5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      สมฤทัย กลัดแก้ว (2557) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการ
เลือกตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับความสามารถของบัณฑิต     
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับ
ความสามารถบัณฑิตโดยการใช้ เทคนิค Logistic Regression 
Analysis และเทคนิค Decision Tree และเปรียบเทียบความ
ถูกต้องทำนายระหว่างเทคนิค Logistic Regression Analysis 
จากข้อมูลบัณฑิตที่มีงานทำแล้วสำเร็จปีการศึกษา 2555 – 2557 
จำนวน 1,933 ระเบียน จำนวน 2,825 คน ได้รวบรวมแบบ
สำรวจข้อมูลบัณฑิตที ่มีงานทำแล้วได้แบ่งตำแหน่งงาน กลุ่ม
อาชีพเป็น 8 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยจาก 12 คุณลักษณะ      
มีผลต่อการเลือกกลุ่มอาชีพมี 4 คุณลักษณะ คือ เพศ คุณวุฒิ
การศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน และความสามารถ
พิเศษ ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เทคนิค Decision Tree มีค่า
ความถูกต้องมากกว่าเทคนิค Logistic Regression Analysis อยู่
ที่ 57.37%  [5] 
      เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์ วิภา เจริญภัณฑารักษ์ และดวงดาว 
วิชาดากุล, (2558) ได้วิจัย“การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อ
พยากรณ ์ผลการเร ียนของน ักเร ียนโรง เร ี ยนสาธ ิตแห่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา” เพื่อพัฒนาข้อมูลและสร้างแบบจำลองทำนาย
ผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง ใช้ข้อมูลนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2548 – 2556 และข้อมูล
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 – 2556 
จำนวน 525 ระเบียน ประกอบด้วย 16 คุณลักษณะ ใช้เทคนิค 
Neural Network, เ ท ค น ิ ค  Support Vector Machine         
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และเทคน ิค Decision Tree มาพ ัฒนาแบบจำลองทำนาย
ผลการวิจัยพบว่าโมเดลพยากรณ์ผลการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพง
แสน ศูนย์ว ิจ ัยและพัฒนาการศึกษา พบว่าการเรียนเฉลี่ย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความเหมาะมากท่ีสุด โดยมีค่าความ 
โดยมีค่าความ ถูกต้องสูงสุดที่ร้อยละ 94.48 และมีค่ารากที่สอง
ของความคลาดเคล่ือน (RMSE) น้อยที่สุดที่ 0.1880 [7] 
      ช ัชชฎา ว ันด ี (2557) ศ ึกษาว ิจ ัยเร ื ่อง เปร ียบเท ียบ
ประสิทธิภาพในการจำแนกข้อมูลการเลือกอาชีพของนิสิต ระดับ
ปริญญาตรีหลังสำเร็จการศึกษา โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้ชุดข้อมูล
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและข้อมูลระเบียนประวัติของนิสิต
ระดับปริญญาตรีหลังสำเร็จการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 จำนวน 
12 คุณลักษณะ และ 2,515 ระเบียน ซึ่งได้นำเทคนิคแบบจำลอง
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree), เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม 
(Neural Network) และเทคนิคการเรียนรู ้แบบเบย์ (Naïve 
Bayes) มาทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลจากการศึกษา
พบว่าการจำแนกข้อมูลแบบต้นไม้ ตัดสินใจ มีประสิทธิภาพใน
การจำแนกสูงสุดด้วยค่าเฉลี่ย 88.62% และปัจจัยสำคัญที่ทำให้
การเลือกอาชีพตรง หรือไม่ตรงกับสาขา มี 4 ปัจจัย คือสาขาวิชา
ที่เรียน เกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาสาขา เพศ และเกรดเฉลี่ยรวม [8] 
 

5. วิธีดำเนินการวจิัย 
งานวิจัยดำเนินงานตามขั้นตอน CRISP-DM ประกอบด้วย  
6 ขั้นตอน [6] 
5.1 ความเข้าใจในธุรกิจ (Business Understanding) 
      ในการว ิจ ัยครั ้งนี ้ ได ้ศ ึกษาข้อมูลของนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล
กังวล ที่มีความประสงค์กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เนื่องจากการ
ที่จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) นั้นจะต้องมีการทำเอกสาร
เป็นจำนวนมาก และในขณะนั้นผู้ที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินนั้นจะ
ไม่สามารถทราบได้ว่าตนจะได้รับพิจารณาหรือไม่จนกว่าจะถึงวัน
ประกาศผล จากข้อมูลที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีการเก็บบันทึก
ข้อมูลของผู้ที่ขอกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ได้รับ
พิจารณาและไม่ได้รับพิจารณา มาวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง
สำหรับทำนายโอกาสการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล

กังวล เพื่อช่วยให้ผู้ท่ีมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานั้น 
ได้ทราบว่า ตนเองจะมีโอกาสได้รับพิจารณาในการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาหรือไม่ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
5.2 ความเข้าใจในข้อมูล (Data Understanding) 
     5.2.1 ข้อมูลที่นำมาใช้ในการแบบจำลองทำนายโอกาสการ
กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นข้อมูล
การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลจำนวน 432 รายการ 
และเนื่องจากข้อมูลที่ได้มามีปริมาณที่น้อย และมีเพียงข้อมูลของ
ผู้ท่ีได้รับการพิจารณาทุนเท่านั้น ทางผู้วิจัยจึงได้ทำแบบสอบถาม
ออนไลน์เพื ่อเก็บข้อมูลนักศึกษาที่เคยยื ่นคำขอกู้ยืมเพิ ่มเติม 
จำนวน 224 รายการ ประกอบด้วย 10 แอตทริบิวต์ ได้แก่      
ชื ่อ-นามสกุล, สาขาวิชา , สถานะพ่อแม่ , เกรดเฉลี ่ย , อาชีพ
ผู้ปกครอง, รายได้ของผู้ปกครอง, จำนวนพี่น้อง, สถานะของผู้กู้, 
ชั้นปี และผลลัพธ์การกู้ยืม  
ตารางที่ 1 ข้อมูลแอตทริบิวต์ 

ลำดับ ชื่อข้อมูล คำอธิบาย 
1. name ชื่อ-นามสกุล 
2. Branch สาขาวิชา 
3. Status สถานะพ่อแม ่
4. GPA เกรดเฉลี่ย 
5. careers อาชีพผู้ปกครอง 
6. income รายได้ของผู้ปกครอง 
7. sum จำนวนพี่น้อง 
8. result ผลลัพธ์การกู้ยืม 
9. level ชั้นปี 
10. Borrower status สถานะผู้กู ้

 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)    
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5.3 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
      5.3.1 ทำการคัดเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการกู้ยืมเงินกองทุน
ให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลจำนวน 6 แอตทริบิวต์ และทำ
การตัดแอตทริบิวต์ ชื่อ-นามสกุล, ชั้นปี, สถานะผู้กู ้ และสาขา
ออก เนื ่องจากปัจจัยด ังกล่าวไม่ส ่งผลต่อการสร้างโมเดล         
โดยอ้างอิงจากคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุน
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา-ประจำปีการศึกษา2561 [9] 
 
ตารางที่ 2 แอตทริบิวต์ที่ส่งผลต่อการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ  
   การศึกษา (กยศ.) 

ชื่อข้อมูล คำอธิบาย เก็บค่าเป็น 
GPA เกรดเฉลี่ย Binominal 
Careers อาชีพผู้ปกครอง polynominal 
Income รายได้ของผู้ปกครอง binominal 
Sum จำนวนพี่น้อง polynominal 
Status สถานะพ่อแม่ polynominal 
Result ผลลัพธ์การกู้ยืม binominal 

 

5.3.2 ทำการทำความสะอาดข้อมูลโดยการแบ่งช่วงข้อมูล        
เพื ่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในแต่ละแอตทริบิวต์ โดย
อ้างอิงจากหนังสือคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการดำเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 
[9] ได้แก่ 

            5.3.2.1 ทำการแปลงข้อมูลรายได้เป็น 2 ช่วง โดย  
            - ช่วงที่ 1 รายได้<200000 (รายไดน้้อยกว่า 
            200000) 
            - ช่วงท่ี 2 รายได้ >=200000 (รายได้ 
            มากกว่าหรือเท่ากับ20000)  
 5.3.2.2 ทำการแปลงข้อมูลผลการเรียนเป็น 2 ช่วง  
  - ช่วงท่ี1 <2.00 (ผลการเรียนน้อยกว่า 2.00)
             - ช่วงที่2 >=2.00 (ผลการเรียนมากกว่าหรือ
            เท่ากับ 2.00)   
 5.3.2.3 ทำการแปลงข้อมูลอาชีพเป็น 5 ประเภท     
            - ประเภทที ่ 1 Employee (ร ับจ้างทั ่วไป) 
            - ประเภทที่ 2 Trade (ค้าขาย)                    
            - ประเภทที่ 3 Government (รับราชการ)         
            - ประเภทที่ 4 Farmer (เกษตรกร) 

                    - ประเภทที่ 5 Official (พนักงานบริษัท) 
5.3.2.4 ทำการแปลงข้อมูลสถานะพ่อแม่          
 - ประเภทที่ 1 dead (ถึงแก่กรรม) 
 - ประเภทที่ 2 divorce (หย่าร้าง)           
 - ประเภทที่ 3 Separated (แยกกันอยู)่ 
            - ประเภทที่ 4 Live together (อยู่ด้วยกัน) 

            5.3.2.5 ทำการแปลงข้อมูลจำนวนพี่น้องเป็น 3 ช่วง 
  - ช่วงท่ี 1 จำนวนพี่น้อง <=1 คน 
  - ช่วงท่ี 2 จำนวนพี่น้อง 2-3 คน 
  - ช่วงท่ี 3 จำนวนพี่น้อง >3 คนขึ้นไป 
 5.3.2.6 ทำการแปลงข้อมูลผลลัพธ์การกู้ยืมเป็น 2 ช่วง
             - ช่วงท่ี1 get scholarship (ได้รับการ 
  พิจารณาทุน)                                       
  - ช่วงท่ี 2 not get scholarship (ไม่ได้รับ
            การพิจารณาทุน) 

 
ภาพที่ 3 ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านกระบวนการทำความสะอาดข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 4 ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการทำความสะอาดข้อมูลแล้ว 

 

5.4 การสร้างแบบจำลอง (Modeling) 
      5.4.1 สร้างแบบจำลองทำนายโอกาสการกู้ยืมเงินกองทุนให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยใช้เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ (Decision 
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Tree) โดยเทคนิควิธีการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
แบบ Cross-Validation [10] 

ภาพที่ 5 กระบวนการสร้างโมเดล 

จากภาพที ่ 5 อธิบายได้ดังนี ้ นำข้อมูลของนักศึกษาผู ้กู ้ยืม
เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 656 ชุดที่ผ่านกระบวนการทำความ
สะอาดข้อมูลแล้วมาเข้าสู่กระบวนการสร้างกฎ โดยใช้เทคนิค
ต ้นไม ้การต ัดส ินใจ ซ ึ ่งผ ู ้ว ิจ ัยได ้ เล ือกใช้ว ีการแบ่งข ้อมูล            
เพื ่อทดสอบประสิทธิภาพแบบ cross-validation โดยทำการ
กำหนดค่า k ไว้ทั้งหมด 3 ค่า คือ K=5, K=10 และK=15 
ซึ่ ง ภ า ย ใ น  Cross- Validation ไ ด ้ ท ำ ก า ร ใ ช้  operator 
performance เพื่อเก็บค่าความถูกต้องของโมเดล 

5.5 การประเมินผล (Evaluation) 
ทำการวัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง โดยวิธีการแบ่งข้อมูล 
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพแบบ Cross-Validation โดยกำหนดค่า  
K เท่ากับ 5, 10 และ 15 เพื ่อทำการวัดประสิทธิภาพความ
ถูกต้องของโมเดลจากค่าความถูกต้อง (Accuracy) 
5.6 การประยุกต ์(Deployment) 
สามารถนำไปสร้างแบบจำลองทำนายโอกาสการกู้ยืมเงินกองทุน 
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยตัดสินใจในการ 
กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาและสามารถนำกฎการตัดสินใจท่ี 
ได ้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นระบบการทำนายโอกาสการกู ้ยืม
เง ินกองทุนให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลได้ 
 

6. ผลการดำเนนิงานวจิัย 
6.1 ผลการสร้างโมเดลแบบจำลองทำนายโอกาสการกู ้ยืม
เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยเทคนิคDecision Tree 
โดยวิธีการแบ่งข้อมูลเพื ่อทดสอบประสิทธิภาพแบบ Cross-
Validation ด้วยการแบ่งกลุ่มโดยกำหนด K=5, K=10            
และ K=15 มีดังนี้

 

ภาพที่ 6 โมเดลแบบจำลองทำนายโอกาสการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยกำหนดค่า K=5 
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ภาพที่ 7 โมเดลแบบจำลองทำนายโอกาสการกู้ยืมเงินกองทุนให้
 กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยกำหนดค่า K=10 
 

 
 

ภาพที่ 8 โมเดลแบบจำลองทำนายโอกาสการกู้ยืมเงินกองทุนให้ 
 กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยกำหนดค่า K=15 
 
6.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทำนายในโอกาสในการ 
กู ้ยืมเงินกองทุนให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาจากการแบ่งข้อมูลเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพโมเดลวัดจากค่าความถูกต้อง (accuracy) 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่า Log ของโมเดลในแต่ละกลุ่ม 

5=K  K=10 K=15 
92.6 91.9 91.4 

จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายผลการวัดประสิทธิภาพได้ดังนี้ 
จากการวัดประสิทธิภาพของโมเดลทำนายในโอกาสในการกู้ยืม
เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยวัดจากค่าความถูกต้องของ
โมเดล ผลที่ได้คือ การสร้างโมเดลแบบจำลองทำนายโอกาสการ
กู ้ย ืมเง ินกองทุนให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษา โดยกำหนด cross-
Validation K=5 มีประสิทธิภาพมากที ่สุด มีค่าความถูกต้อง
เท่ากับ 92.6 % 
 

7. สรุปผลงานวิจัย 
จากผลการดำเนินงานวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

7.1 การสร้างโมเดลทำนายโอกาสในการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืม
เพื ่อการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใช้เทคนิคต้นไมก้าร

ตัดสินใจ(decision tree) และใช้ว ิธ ีการแบ่งกลุ ่มข้อมูลเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลแบบ Cross-Validation พบว่า 
วิ ธ ี ก า ร แบ ่ ง ข ้ อ ม ู ล โ ด ย ก ำหนด  Cross-Validation k= 5                 
มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีค่าความถูกต้องเท่ากับ 92.6 % ซึ่งได้
กฎทั้งหมดจำนวน 21 กฎดังภาพต่อไปนี้  

 
 

ภาพที่ 9 กฎที่ได้จากการสร้างโมเดลแบบจำลอง 

 

 
 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างกฎที่ได้จากการสร้างโมเดล จำนวน 10 กฎ 
 

จากภาพที่ 10 สามารถแปลผลของกฎที่จากได้ดังนี้การสร้าง
โมเดลแบบจำลองสำหรับทำนายโอกาสการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อ
การศึกษา 
กฎข้อที่1 ถ้ารายได้ของผู้ปกครองน้อยกว่า 200,000 บาท และ
นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.00 ผลลัพธ์ที่ได้คือ ไม่ได้รับการ
พิจารณา 

กฎ รูปแบบกฎ

ข้อที่1 if income = <200000 and GPA = <2.00 then Not get  scholarship

ข้อที่2 if income = <200000 and GPA = >=2.00 then get  scholarship

ข้อที่3 if income = >=200000 and GPA = <2.00 then Not get  scholarship

ข้อที่4
if income = >=200000 and GPA = >=2.00 and career = Employee and Status = Live together 

then Not get  scholarship

ข้อที่5
if income = >=200000 and GPA = >=2.00 and career = Employee and Status = Separated and 

sum = 2-3 person then get  scholarship

ข้อที่6
if income = >=200000 and GPA = >=2.00 and career = Employee and Status = Separated and 

sum = <=1 person then Not get  scholarship

ข้อที่13
if income = >=200000 and GPA = >=2.00 and career = Government and sum = 2-3 person 

then Not get  scholarship

ข้อที่14
if income = >=200000 and GPA = >=2.00 and career = Government and sum = <=1 person 

then Not get  scholarship

ข้อที่15
if income = >=200000 and GPA = >=2.00 and career = Government and sum = >3 person 

then get  scholarship

ข้อที่21 if income = >=200000 and GPA = >=2.00 and career = Trade then Not get  scholarship
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กฎข้อที ่2 ถ้ารายได้ของผู ้ปกครองน้อยกว่า 200,000 บาท        
และนักศึกษามีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00  ผลลัพธ์ที่ได้
คือ ได้รับการพิจารณา 
กฎข้อที่3 ถ้ารายได้ของผู้ปกครองมากกว่าหรือเท่ากับ 200,000 
บาท และนักศึกษามีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.00 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 
ไม่ได้รับการพิจารณา 
กฎข้อที่4 ถ้ารายได้ของผู้ปกครองมากกว่าหรือเท่ากับ 200,000 
บาท นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 ผู้ปกครอง  
มีอาชีพรับจ้าง และสถานะผู้ปกครองอยู่ด้วยกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือ 
ไม่ได้รับการพิจารณา 
กฎข้อที่5 ถ้ารายได้ของผู้ปกครองมากกว่าหรือเท่ากับ 200,000 
บาท นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 ผู้ปกครอง 
มีอาชีพรับจ้าง สถานะผู้ปกครองแยกกันอยู่ และมีจำนวนพี่น้อง 
2-3 คน ผลลัพธ์ที่ได้คือ ได้รับการพิจารณา 
กฎข้อที่6 ถ้ารายได้ของผู้ปกครองมากกว่าหรือเท่ากับ 200,000 
บาท นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 ผู้ปกครอง   
มีอาชีพรับจ้าง สถานะผู้ปกครองแยกกันอยู่ และมีจำนวนพี่น้อง    
1 คน ผลลัพธ์ที่ได้คือ ไม่ได้รับการพิจารณา 
กฎข้อที่13 ถ้ารายได้ของผู้ปกครองมากกว่าหรือเท่ากับ 200,000 
บาท นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 ผู้ปกครอง   
มีอาชีพรับราชการ และมีจำนวนพี่น้อง 2-3 คน ผลลัพธ์ที่ได้คือ 
ไม่ได้รับการพิจารณา 
กฎข้อที่14 ถ้ารายได้ของผู้ปกครองมากกว่าหรือเท่ากับ 200,000 
บาท นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 ผู้ปกครองมี
อาชีพรับราชการ และมีจำนวนพี่น้อง 1 คน ผลลัพธ์ที่ได้คือ ไม่ได้
รับการพิจารณา 
กฎข้อที่15 ถ้ารายได้ของผู้ปกครองมากกว่าหรือเท่ากับ 200,000 
บาท นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 ผู้ปกครอง   
มีอาชีพรับราชการ และมีจำนวนพี่น้องมากกว่า 3 คนขึ้นไป 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ได้รับการพิจารณา 
กฎข้อที่21 ถ้ารายได้ของผู้ปกครองมากกว่าหรือเท่ากับ 200,000 
บาท น ักศ ึกษาม ี เกรดเฉล ี ่ ยมากกว ่าหร ือ เท ่ าก ับ 2 .00              
และผู ้ปกครองมีอาชีพค้าขาย  ผลลัพธ์ที ่ได้คือ ไม่ได้รับการ
พิจารณา  
 
 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
     จากการวิจัยเป็นสร้างแบบจำลองทำนายโอกาสในการกู้ยืม
เงินกองทุนให้กู ้ย ืมเพื ่อการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใช้
ข้อมูลของผู ้ยื ่นคำขอกู้ยืม ในปี 2559 – 2562 จำนวน 432 
รายการ และข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์จำนวน 224 
รายการ โดยใช้เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจในการสร้างแบบจำลอง 
ผ่านการแบ่งข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพแบบ Cross Validation 
ด ้ วยการแบ ่ งกล ุ ่ ม โดยกำหนด K=5, K=10  และ K=15                    
เพื่อเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของแบบจำลองทำนายโอกาส
การกู ้ยืมเงินกองทุนให้กู ้ยืมเพื ่อการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า    
การแบ่งกลุ่มเพื่อวัดประสิทธิภาพ K=5 กลุ่ม ทำให้โมเดลที่ได้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีค่าความถูกต้องเท่ากับ 92.6%   
และมีกฎที่ได้จากต้นไม้การตัดสินใจจำนวน 21 กฎ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมฤทัย กลัดแก้ว (2557) [5] ที่ศึกษาเทคนิค 
Logistic Regression Analysis และ เทคน ิ ค  Decision Tree 
และเปรียบเทียบความถูกต้องของโมเดล โดยใช้ข้อมูลของบัณฑิต
ที่สำเร็จปีการศึกษา และมีงานทำแล้วระหว่างปี 2555 – 2557 
จำนวน 1,933 ระเบียน จากปัจจัยจาก 12 คุณลักษณะ  ผลที่ได้
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกกลุ ่มอาชีพมี 4 คุณลักษณะ     
คือ เพศ คุณวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน 
และความสามารถพิเศษ และเทคนิค Decision Tree มีค่าความ
ถูกต้องมากกว่าเทคนิค Logistic Regression Analysis อยู่ที่ 
57.37% ซึ่งสามารถนำเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนำไป
สร้างระบบได้ 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาแอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ความรู้
เก่ียวกับยาสามัญประจำบ้าน 2) เพื่อศึกษาและออกแบบแอปพลิเค
ชันให้ความรู้เกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน 3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับยาสามัญประจำ
บ้าน ผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Android Studio 
และภาษา Java โปรแกรม Adobe Illustrator CC และ Adobe 
Photoshop CC  ในการตกแต่งและแก้ไขรูปภาพ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้โดยการใช้การสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก 
 
คำสำคัญ: ยา; ยาสามัญ; ยาสามัญประจำบ้าน 
 

ABSTRACT 
The development of the application to the knowledge 
about the common household has the purpose 1) to 
learn how to develop an application to the knowledge 
about the common household 2) to study and design the 
application to the knowledge about the common 
household 3) To review the satisfaction of the user with 
the app. The knowledge about the common household 
The investigator has developed an application with the 
android studio and java language adobe illustrator CC and 
adobe photoshop CC in decor and edit the picture. The 

results of the assessment of the user by using the 
Randomized Group found that the user has the 
satisfaction in the application level is more 
 
Keyword: Medicine; Common; Common Household;  
 

1. บทนำ 
1.1 ความเป็นมา 
ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้ร่างกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการใช้แรงมาก จนทำให้
เกิดผลเสียต่อร่างกาย อาจส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอ ซึ่งปัจจัยที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อในการทำให้ร่างกายอ่อนแออาจรวมไปถึงสภาพอากาศ
ภายนอกที่อาจเป็นมลพิษต่อร่างกายจึงยิ่งทำให้ร่างกายเกิดอาการ
เจ็บป่วยได้ เมื ่อเกิดการเจ็บป่วยจึงจำเป็นต้องใช้ยาเพื ่อนำไป
บรรเทาอาการเจ็บป่วยนี้ได้ ซึ่งยาเป็นสิ่งที่สำคัญในการบรรเทา
อาการรักษาและเพื่อป้องกันโรคหรือความเจ็บปวดของมนุษย์ การ
ใช้ยาให้ตรงต่อความต้องการนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในทุกครัวเรือน
จำต้องมียาสามัญประจำบ้านที่เป็นอุปกรณ์ในการช่วยรักษาอาการ
เจ็บป่วยในเบื้องต้นได้ โดยที่ยาสามัญประจำบ้านนั้นจะประกอบไป
ด้วยยา 53 ชนิด สามารถนำมารักษาอาการได้ 16 กลุ่มอาการ ซึ่ง
ข้อมูลและรายละเอียดในการใช้ยาเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้ยาให้
ตรงกับอาการป่วย ปัญหาจากการมีตัวยาหลายชนิดและหลาย
รูปแบบส่งผลให้ผู้ที่ต้องการใช้ยาอาจจะเป็นการยากในการเลือกใช้
ยาได้อย่างถูกต้อง เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ
การดำเนินชีว ิต ซ ึ ่งเทคโนโลยีท ี ่ ได ้ร ับความนิยามมากก็คือ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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โทรศัพท์มือถือ โดยเป็นอุปกรณ์ที ่ง ่ายต่อการใช้งานและเป็น
เครื่องมือในการช่วยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ 
จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยได้มีแนววคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือ เพื ่อให้ข้อมูลในการใช้ยาแก่ผู ้ใช้ให้ได้ทราบถึง
วิธีการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง 
 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ความหมายของยา 
 ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2541 หมายถึง สิ่งที่ใช้แก้ หรือ ป้องกันโรค หรือบำรุงร่างกาย 
ยาประกอบด้วยสารชนิดต่าง ๆ และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อร่างกาย เมื่อ
รับประทานเข้าไปแล้วมีผลต่อร่างกายช่วยในการรักษาอาการป่วย
ภายในร่างกาย ซึ่งการใช้ยานี้จึงมีจุดประสงค์ในกาใช้และควบคุม
การใช้ของยาที่ใช้บำรุงร่างกาย ซึ่งยาที่ใช้รักษาโรค หากนำไปใช้ไม่
ถูกวิธีจะเป็นอันตรายและทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ [1] 
2.2 ความสำคัญของยาสามัญประจำบ้าน 
ยาสามัญประจำบ้าน คือ ชุดยาที่ใช้รักษา บรรเทา หรือป้องกัน
อาการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยใน โดยยาสามัญประจำบ้านมี
ทั้งหมด 53 ชนิด นำมาใช้รักษาโรคสามัญได้ 16 กลุ่มอาการ ซึ่งใน
แต่ละบ้านควรที่จะมีชุดยาสามัญไว้ติดบ้านอย่างน้อย 1 ชุด เพราะ
หากเกิดอาการป่วยสามารถนำมารักษาอาการเบื้องต้นได้ และชุด
ยาควรเก็บไว้ในที่ที ่แห้ง หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรง และ
เก็บในพื ้นที ่ท ี ่สะดวกต่อการหยิบใช้ นอกจากนี ้ย ังควรหมั่น
ตรวจสอบชุดยาเป็นประจำ หากพบยาที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ
ควรเปลี่ยนยาเพื่อความพร้อมต่อการใช้งาน [2] 
2.3 ยาสามัญประจำบ้าน 
ยาสามัญประบ้าน 16 กลุ่มยา [3] ประกอบไปด้วย 
     2.3.1 กลุ่มยาบรรเทาอาการปวดลดไข้  
     2.3.2 กลุ่มยาระบาย  
     2.3.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แมลงกัดต่อย  
     2.3.4 กลุ่มยารักษาแผลติดเช้ือ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 
     2.3.5 กลุ่มยาใส่แผล ยาล้างแผล  
     2.3.6 กลุ่มยาถ่ายพยาธิ ลำไส้ 
     2.3.7 กลุ่มยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ  

     2.3.8 กลุ่มยาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก  
     2.3.9 กลุ่มยาแก้ท้องเสีย  
     2.3.10 กลุ่มยาสำหรับโรคปากลำคอ  
     2.3.11 กลุ่มยาสำหรับโรคตา  
     2.3.12 กลุ่มยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก  
     2.3.13 กลุ่มยาบำรุงร่างกาย  
     2.3.14 กลุ่มยาแก้เมารถ เมาเรือ  
     2.3.15 กลุ่มยาสำหรับโรคผิวหนัง 
     2.3.16 กลุ่มยาแก้ไอ ขับเสมหะ 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2550) การศึกษาเกี่ยวกับการ
ใช้ยาสมัยใหม่ร ักษาตนเอง ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ เมื่อปี 2533 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้ยา
รักษาตนเอง เนื่องมาจากการเชื่อคำบอกเล่าหรือคำแนะนำ การ
โฆษณา และประสบการณ์การรักษาในอดีต ข้อมูลที่ได้รับส่วนมาก
คือชื่อสรรพคุณของยาและวิธีการใช้ยาจะได้รับน้อยมาก ยิ่งข้อมูล
เก่ียวกับอันตรายและข้อพึงระวังในการใช้ต่าง ๆ  แทบไม่ปรากฎให้
ชาวบ้านได้รับรู้ทางสื่อสาธารณะ แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้ปรากฎข้าง
กล่องหรือในเอกสารกำกับยาแต่ชาวบ้านมักจะไม่อ่าน [4]  
 มะลิสา บุญรัตน์ (2557) ในปัจจุบันประชาชนมีปัญหา
จากการใช้ยารักษาตนเองอย่างเสรี อาจทำให้เกิดการใช้งานผิด
ประเภท ผิดขนาด ผิดวิธี ทำให้มีโอกาสเกิดการดื้อยา การติดยา 
และเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย หรืออาจทำให้เสียชีวิตได้ จาก
การสรปุงานวิจัยชิ้นนี้ทำให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงอันตรายจากการใช้ยา
แบบผิดวิธีหรือผิดประเภท ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ [5] 
 สุกัญญา นำชัยทศพลและวิษณุ ยิ่งยอด (2553) โครงการ
ตู้ยาสามัญประจำบ้านและยาสมุนไพร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน สำหรับการแก้ไขปัญหา
การจัดจำหน่ายยาชุด ซึ ่งอาจเป็นอันตรายต่อชุมชน เพื ่อให้
ประชาชนสามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพได้ในเบื้องต้นและใช้ยาได้
อย่างปลอดภัย จากวิจัยข้างต้นผู้วิจัยได้นำแนวคิดในเรื่องการสอน
ประวัติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพแก่เด็กสมัยใหม่นั้นจะต้องมีจุด
สร้างความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนต้องใช้
หนังสือเรียนให้น้อยที่สุด สื่อที่ใช้ในการสอนต้องมีความหลากหลาย
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เนื้อหาต้องมีความกระชับ สีสันและชุดข้อมูลต้องเข้าใจง่าย มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน [6] 

 
3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
     3.1.1 รวบรวมปัญหาและความต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย 
     3.1.2 รวบรวมข้อมูลยาสามัญประจำบ้านจากหนังสือและ
แหล่งความรู้ 
     3.1.3 ศึกษาหลักการวิเคราะห์และออกแบบชิงวัตถุ ด ้วย
แผนภาพ Use Case Diagram และ Sequence Diagram  
     3.1.4 ศึกษาวิธ ีการใช้งานของโปรแกรม Android Studio 
ภาษา Java โปรแกรม Adobe Photoshop CC และโปรแกรม 
Adobe Illustrator CC 
3.2 การวิเคราะห์แอปพลิเคชัน 
ผู้วิจัยได้นำหลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ โดยใช้แผนภาพ 
Use Case Diagram และ Sequence Diagram ดังภาพที่  
        

 
ภาพที่ 1 แผนภาพ Use Case Diagram 

 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพ Sequence Diagram 

 
3.3 เครื่องมือการวิจัย 
     3.3.1 โปรแกรม Android Studio 

     3.3.2 ภาษา Java 
     3.3.3 โปรแกรม Adobe Illustrator CC  
     3.3.4 Adobe Photoshop CC  
3.4 กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 32 คน 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้นำแบบประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน ที่ได้จาก
กลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์จะใช้เกณฑ์การ
ประเมินดังนี้  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า มาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50  - 3.49 หมายความว่า ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า น้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 1.49 หมายความว่า น้อยที่สุด 

 
4. ผลการดำเนนิงาน 

4.1 ผลจาการศึกษาพัฒนาแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันบนแอน
ดรอยด์ เร่ืองให้ความรู้เกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอแรกของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน 

 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงข้อมูลสาระยาน่ารู้ 

 

 
ภาพที ่6 หน้าจอแสดงเมนูกลุ่มยา 

 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงกลุ่มยาบรรเทาปวดลดไข้ 

 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงข้อมูลยา 

 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงอาการเบื้องต้น 
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ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงข้อมูลอาการโรคไข้หวัด 

 

4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันให้ความรู้
เกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน 
ผู้วิจัยดำเนินการให้ผู้เชี ่ยวชาญประเมินตัวแบบแอปพลิเคชันให้
ความรู้เกี ่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำผลมาประเมินม
ว ิ เคราะห ์ด ้วยค ่าสถ ิต ิพ ื ้นฐานเท ียบก ับเกณฑ ์และสร ุปผล  
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจ 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 32 คน มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ เรื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับ

ยาสามัญประจำบ้าน ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 
4.06 , S.D. = 0.90) จากการพิจรณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 
โดยค่าเฉลี ่ยอยู ่ระหว่าง 4 – 4.19 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.73 – 0.93  
 

5. บทสรุป 
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
ในการทดสอบแอปพลิเคชันสามารถแสดงกลุ่มยา ทั้งหมด 16 กลุ่ม
ยา ได้แก่ กลุ่มยาบรรเทาปวดลดไข้ กลุ่มยาระบาย กลุ่มยาแก้ไอ 
ขับเสมหะ กลุ่มยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แมลงกัดต่อย กลุ่ม
ยารักษาแผลติดเช้ือ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก กลุ่มใส่ยาล้างแผล กลุ่มยา
ถ่ายพยาธิ ลำไส้ กลุ่มยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ กลุ่มยาแก้
วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก กลุ่มยาแก้ท้องเสีย กลุ่มยาสำหรับโรค
ปากและลำคอ กลุ่มยาสำหรับโรคตา กลุ่มยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก กลุ่ม
ยาบำรุงร่างกาย กลุ ่มยาแก้เมารถ เมาเรือ กลุ ่มยาสำหรับโรค
ผิวหนัง และแสดงลักษณะอาการเบื้องต้น ทั้ง 16 กลุ่มอาการ ได้แก ่
อาการไข้หวัด อาการท้องผูก อาการไอ มีเสมหะ อาการปวด
กล้ามเนื้อ อาการแผลติดเช้ือ การทำความสะอาดแผล อาการพยาธิ
ในท้อง ลำไส้ อาการปวดท้อง ท้องอืด อาการหน้ามืด เป็นลม 
อาการท้องร่วง ท้องเสีย อาการลำคอและช่องปาก อาการตาแดง 
ตาอักเสบ อาการภูมิแพ้ อาการขาดวิตามิน อาการเมารถ และ
อาการกลาก เกลื ้อน  สามารถอ่านเสียงบรรยายอาการไข้หวัด 
อาการท้องผูก และอาการไอมีเสมหะได้ถูกต้อง ในส่วนของการ
ประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ที ่มีต่อแอปพลิเคชันให้ความรู้
เก่ียวกับยาสามัญประจำบ้านพบว่า ผลการทำงานของแอปพลิเคชัน
ในภาพรวมผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
5.2 ข้อเสนอแนะ 
      5.2.1 บอกตำแหน่งที่ตั้งของร้านที่จำหน่ายยาสามัญในบริเวณ
ใกล้เคียง 
      5.2.2 แสดงราคามาตรฐานของยาแต่ละชนิด 
      5.2.3 แสดงคำแนะนำในการเลือกซื้อยาแต่ละชนิด 
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การศึกษาการควบคุมยานไร้คนขับผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี ้ได้มีการนำเสนอเรื ่องการศึกษาการควบคุมยานไร้
คนขับผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโพร
โทคอลแมฟลิงก์และเพื่อศึกษาการสื่อสารข้อมูลระหว่างยานไร้
คนขับกับสถานีควบคุมภาคพื้นผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ งานวิจัย
นี ้ใช้เอพีไอโดรนคิทเข้ามาใช้ในการจำลองยานไร้คนขับ และ
ควบคุมยานไร้คนขับจริงด้วยอุปกรณ์รับและส่งคลื่นวิทยุผ่านโพร
โทคอลแมฟล ิ ง ก ์  แ ล ้ วทดลองจำลองย าน ไ ร ้ ข ั บ ผ ่ าน
ระบบปฏิบ ัต ิการ Ubuntu มีการติดต ั ้งอ ุปกรณ์ร ับและส่ง
คลื่นวิทยุเข้ากับกล่องควบคุมของยานไร้คนขับและซอฟต์แวร์
สถานีควบคุมภาคพื้นดิน MissonPlanner ผ่านระบบปฏิบัตกิาร 
Windows 10 การทดสอบทำด้วยการรันรหัสคำสั่งภาษาไพทอน
ทั้งในด้านการจำลองและควบคุมยานไร้คนขับจริง 
 
คำสำคัญ: ยานไร้คนขับ, โพรโทคอลแมฟลิงก ์
 

ABSTRACT 
This research presents a study of controlling of 
unmanned vehicles using MAVLink protocol. The 
objectives are to investigate MAVLink protocol and to 
study data communication between unmanned 
vehicles and ground control stations via the MAVLink 
protocol. This study uses DroneKit API to simulate 
unmanned vehicles in an Ubuntu operating system. A 
433 MHz radio telemetry is used for transmitting and 

receiving data from unmanned vehicles and the ground 
control station software, which is MissonPlanner that is 
installed in a Windows 10 operating system. The system 
is tested by running python script to control the 
simulated unmanned vehicles and the real unmanned 
vehicles. 
 
Keywords: unmanned vehicles, MAVLink protocol 
 

1. ที่มาและความสำคัญ 
เทคโนโลยียานไร้คนขับ (Unmanned Vehicle : UV)  เป็นหนึ่ง
ในเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อมนุษย์ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่าน
มา ทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคพลเรือน ยานไร้คนขับ 
คือ ยานพาหนะที่ไม่มีผู้ควบคุมอยู่บนยานพาหนะและใช้ระบบ
ควบคุมยานพาหนะด้วยการควบคุมจากระยะไกลหรือเป็น
ยานพาหนะที่สามารถตรวจจับสภาพแวดล้อมและสามารถนำ
ร่องด้วยตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของยานไร้คนขับได้ตาม
การบูรณาการในหลายมิติ คือ ทางบก ทางน้ำ ใต้น้ำ และทาง
อากาศ ยานไร้คนขับมีการเริ่มต้นมาจากในส่วนของงานทางด้าน
กิจการทางการทหาร และพัฒนาต่อมาในหลายรูปแบบ จน
ปัจจุบันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานหลายด้าน อาทิ ด้าน
เทคโนโลยีป ้องกันประเทศ ด้านกิจการเชิงพาณิชย ์ ด ้าน
การเกษตร ด ้านการช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบ ัต ิ ด ้าน
อุตสาหกรรม ด้านความบันเทิง และในอีกหลายๆด้าน เทคโนโลยี
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ยานไร้คนขับจึงเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์มากขึ้น
ในหลายๆด้าน 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาวิธีการควบคุมยานไร้
คนขับผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ โดยจำลองการควบคุมยานไร้
คนขับผ่านเอพีไอ (API) ที ่มีชื ่อว่าโดรนคิท (Dronekit) ผ่าน
ซอฟต์แวร์ภายในลูป (Software-In-The-Loop : SITL) ซึ่งเป็น
การจำลองยานไร้คนขับ และควบคุมยานไร้คนขับจริงด้วย
อุปกรณ์รับและส่งคลื่นวิทยุที่ใช้ในการควบคุมยานไร้คนขับจริง
ผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ 

 
2. วิธีดำเนินงาน 

การศึกษานี้จะแบ่งเป็นสามส่วนหลัก ๆ นั่นคือส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้ (User Interface : UI) ซึ่งจะแยกเป็นส่วนย่อยอีกสอง
ส่วน คือส่วนผู้ใช้ (User) ซึ่งทำการสั่งการได้ด้วยรหัสคำสั่ง เพื่อ
ควบคุมการจำลองยานไร้คนขับและยานไร้คนขับจริงให้ทำงาน
ตามที่ต้องการ และส่วนแสดงผล (Display) ที่ทำหน้าที่แสดงผล
การทำงานในส่วนการจำลองและส่วนแพลตฟอร์ม ส่วนการ
จำลอง (Simulation) ทำหน้าที ่เป็นยานไร้คนขับที ่ถูกจำลอง
ขึ ้นมาและรอรับคำสั ่งจากส่วนผู ้ใช ้ และส่วนแพลตฟอร์ม 
(Platform) ในการทำการควบคุมยานไร้คนขับจริง ดังภาพที่ 1 
แสดงภาพรวมของการศึกษาดังกล่าว 
 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมของการศึกษา 

 

2.1  ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้จะอธิบายเกี่ยวกับส่วนแสดงผลและส่วน
ผู้ใช้งาน ส่วนแสดงผลทำหน้าท่ีแสดงผลลัพธ์ผ่านซอฟต์แวร์สถานี
ภาคพื้นดินและการเชื ่อมต่อระหว่างส่วนการจำลองและส่วน
แสดงผลโดยผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก ์ภายใต้แมฟพร็อกซี  
(MAVProxy) และส่วนผู้ใช้งานจะเป็นการศึกษาการใช้รหัสคำส่ัง

เพื ่อควบคุมยานไร้คนขับ การติดตั ้งไพทอนในส่วนผู ้ใช้งาน 
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในส่วนผู้ใช้งาน และการศึกษาการเชื่อมต่อ
ระหว่างส่วนการจำลองและส่วนผู้ใช้งานผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ 
2.1.1  ส่วนแสดงผล  
ในส่วนนี ้จะอธิบายถึงซอฟต์แวร์สถานีภาคพื ้นดินและการ
เชื่อมต่อระหว่างส่วนการจำลองและส่วนแสดงผลโดยผ่านโพรโท
คอลแมฟลิงก์ภายใต้แมฟพร็อกซี (MAVProxy) 
1)  ซอฟต์แวร์สถานีควบคุมภาคพ้ืนดิน 
ซอฟต์แวร์สถานีควบคุมภาคพื้นดินเป็นซอฟต์แวร์ระบบควบคุม
และสนับสนุนภาคพื้นของยานไร้คนขับ โดยมีหน้าที่ตรวจสอบ
การทำงานและตรวจข้อมูลต่าง ๆ ที ่ส่งมาจากยานไร้คนขับ
นอกจากนั้นยังสามารถสั่งตัวตรวจวัดต่าง ๆ ทำงานตามที่เรา
ต้องการ โดยทั่วไปซอฟต์แวร์สถานีควบคุมภาคพื้นดิน จะทำงาน
บนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้สำหรับการวางแผนและการปฏิบัติภารกิจ มี
หน้าจอแผนที่ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดจุดอ้างอิงสำหรับเที่ยวบิน
และดูความคืบหน้าของภารกิจได้ เช่น ซอฟต์แวร์สถานีควบคุม
ภาคพื้นดิน Mission Planner ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 ภาพซอฟตแ์วร์สถานีควบคุมภาคพื้นดิน Mission 

Planner 
 

งานว ิจ ัยน ี ้ จะเล ือกใช ้ซอฟต ์แวร ์สถาน ีควบคุม
ภาคพื้นดิน Mission Planner เนื่องจากใช้งานง่าย มีการใช้งาน
อย่าแพร่หลายและสามารถใช้ได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 
10 
2)  การเชื่อมต่อระหว่างส่วนการจำลองและส่วนแสดงผลโดย
ผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ภายใต้แมฟพร็อกซี 
ในการเชื ่อมต่อระหว่างส่วนการจำลองและส่วนแสดงผลจะ
สามารถเชื ่อมต่อได้ด้วยซอฟต์แวร์สถานีภาคพื้นดินที่ทำการ
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เชื่อมต่อกับส่วนแสดงผลผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ภายใต้แมฟ   
พร็อกซี 
2.1) โพรโทคอลแมฟลิงก์  
โพรโทคอลแมฟลิงก์เป็นโพรโทคอลซึ่งใช้ในการสื่อสารกับยานไร้
คนขับและสถานีควบคุมภาคพื้นดิน โดยแมฟลิงก์ มีคุณสมบัติใน
การเป็นโพรโทคอลการส่งข้อความ (Messaging Protocol) ที่มี
น้ำหนักเบา สามารถส่งข้อความได้เร็ว สำหรับสื่อสารระหว่าง
ยานไร้คนขับ อีกทั้งสื่อสารระหว่างยานพาหนะต่าง ๆ หรือสถานี
ภาคพื้นดินอื่น ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ดังภาพที่ 
3 แสดงภาพโพรโทคอลแมฟลิงก์ 

 
ภาพที่ 3 ภาพโพรโทคอลแมฟลิงก์ 

 
ในส่วนการเชื่อมต่อระหว่างส่วนการจำลองและส่วน

แสดงผลจะเชื ่อมต่อด้วยโพรโทคอลแมฟลิงก์ที ่มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย ข้อความที ่ส่งจะถูกกำหนดไว้ในไฟล์ XML โดยมี
น่าเชื่อถือมากเพราะแมฟลิงก์ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.2009 เพื่อ
สื่อสารระหว่างยานพาหนะต่าง ๆ สถานีภาคพื้นดิน ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
2.2)  แมฟพร็อกซี  
แมฟพร็อกซี (MAVProxy) เป็นซอฟต์แวร์สถานีภาคพื้นดินที่
ทำงานได้อย่างสมบูรณ์สำหรับอากาศยานไร้คนขับ ที่สนับสนุน
โพรโทคอลแมฟลิงก์ ในส่วนนี้จะใช้แมฟพร็อกซีในการเป็นตัว
กระจายสัญญาณขาออกเพื ่อให้ซอฟต์แวร์สถานีภาคพื ้นดิ น
สามารถเชื่อมต่อกับยานไร้คนขับที่กำลังจำลองได้ ดังภาพที่ 4 
แสดงภาพการทำงานของแมฟพร็อกซี  
 

 
ภาพที่ 4 ภาพการทำงานของแมฟพร็อกซ ี

 

2.1.2  ส่วนผู้ใช้  
ในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับส่วนผู้ใช้งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้ใน
ส่วนผู้ใช้งาน การติดตั้งไพทอนในส่วนผู้ใช้งาน การศึกษาการใช้
รหัสคำสั่งเพื่อควบคุมยานไร้คนขับจากการจำลอง และการศึกษา
การเชื่อมต่อระหว่างส่วนการจำลองและส่วนผู้ใช้งานผ่านโพรโท
คอลแมฟลิงก์ อธิบายรายละเอียดดังนี้ 
1)  ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในส่วนผู้ใช้งาน 
ในส่วนผู้ใช้งาน จะใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Windows 
10 โดยมีข้อดีคือ ผู้ใช้ไม่ต้องมีพื้นฐานในด้านคอมพิวเตอร์มากก็
สามารถใช้งานได้ 
2)  การติดตั้งไพทอน (Python) ในส่วนผู้ใช้งาน 
ในส่วนผู้ใช้งานเนื่องจากรหัสคำสั่งเป็นภาษาไพทอน จึงต้องทำ
การติดตั้งภาษาไพทอนก่อนบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
Windows 10 การติดต ั ้งภาษาไพทอนบนระบบปฏิบ ัต ิการ
คอมพิวเตอร์ Windows 10 นั้นสามารถติดตั้งได้โดยการเข้าหน้า
เว็บเพจ (Web Page) ของไพทอน https://www.python.org/ 
เพื่อสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรง 
3)  การศึกษาการใช้รหัสคำสั่งเพื่อควบคุมยานไร้คนขับจาก
การจำลอง 
เป็นการศึกษารหัสคำสั่งจากรหัสคำสั่งที่ได้ทำการ clone จาก 
Github ของโดรนคิท 
3.1)  Git และ Git clone 
Git คือ Version Control แบบ Distributed ตัวหนึ่ง เป็นระบบ
ที่ใช้จัดเก็บและควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ชนิดใดก็
ได้ ไม่ว่าจะเป็น Text File หรือ Binary File  

Git clone ค ือ คำส ั ่ งท ี ่ ใช ้ด ึ งประว ัต ิท ั ้ งหมดบน 
Remote Repository ของคนอื่นหรือของเราเองที่มีอยู่แล้วบน 
Git Hosting มาที่เครื่องของเรา ในงานวิจัยนี้ทำการ clone เพื่อ
ศึกษารหัสคำสั ่งที ่ใช้ในการควบคุมยานไร้คนขับ ดังภาพที่ 5 
แสดงรหัสคำสั่งการติดตั้ง Git และดังภาพที่ 6 แสดงรหัสคำสั่ง
การ clone 
 

1 sudo apt-get install git-core 
ภาพที่ 5 รหัสคำสั่งการติดตั้ง Git 
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1 git clone 
https://github.com/dronekit/dronekit-
python.git 

ภาพที่ 6 รหัสคำสั่งการ clone 
 
3.2)  การทดสอบรันรหัสคำสั่ง 
เป็นการทดสอบรันรหัสคำสั่งที่ได้จากการ clone รหัสคำสั่งที่
เป็นรหัสคำสั ่งตัวอย่างจาก GitHub โดยทำการรันรหัสคำสั่ง 
simple_goto.py โดยทำการเปลี่ยน directory ให้อยู่ใน Folder 
dronekit-python ภาพที่ 7 แสดงรหัสคำสั่งเรียกใช้สคริปส์ และ 
port เช่ือมต่อ  

1 python simple_goto.py --connect 127.0.0.1: 
14550 

ภาพที่ 7 รหัสคำสั่งเรียกใช้สคริปส์ และ port เชื่อมต่อ 

 
2.2 ส่วนการจำลอง 
ในส่วนการจำลองนั้นจะเกี ่ยวกับการจำลองของยานไร้คนขับ 
เนื ้อหาส่วนนี้จะอธิบายเกี ่ยวกับโดรนคิทไพทอน ซอฟต์แวร์
ภายในลูป ระบบปฏิบัติการที ่ใช้ในส่วนการจำลอง การติดตั้ง   
ไพทอนในส่วนการจำลอง การใช้ไลบรารีจากไพทอนในการติดตั้ง 
โดรนคิทไพทอนและโดรนคิทเอสไอทีแอล ร่วมถึงการใช้รหัส
คำส่ังในการจำลองยานไร้คนขับ  
2.2.1  โดรนคิทไพทอน  
งานวิจัยนี้ใช้โดรนคิทไพทอน ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง
ซอฟต์แวร์ที่ทำงานสื่อสารกับตัวควบคุมการบิน ArduPilot โดย
ใช้ค่าการตอบสนองในการรับ-ส่งที ่ต่ำ และสามารถปรับปรุง
ระบบอัตโนมัติได้อย่างมาก เพิ่มความฉลาดให้กับพฤติกรรมของ
ยานพาหนะและการปฏิบัติงานที ่ต ้องใช้การคำนวณสูงหรือ
คำนึงถึงเวลา (เช่น คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การวางแผนเส้นทาง และ
โมเดลสามมิต ิ) และยังสามารถใช้สำหรับซอฟต์แวร์สถานี
ภาคพื้นดินสื่อสารกับยานพาหนะผ่านทาง RF-link แฝงท่ีสูงขึ้น 
2.2.2  ซอฟต์แวร์ภายในลูป 
ซอฟต์แวร์ภายในลูปเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถสร้างและ
ทดสอบซอฟต์แวร์ โดยไม่ต้องใช้ยานไร้คนขับจริง ซอฟต์แวร์
ภายในลูปสามารถทำงานได้ทั ้งบนระบบปฏิบัต ิการ Linux 
ระบบปฏิบัติการ Mac ระบบปฏิบัติการ Windows ภายในเครื่อง

เสมือน (Virtual Machine) หรือบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื ่นบน
เครือข่ายเดียวกัน และสื่อสารกับมันโดยใช้แมฟลิงค์ผ่าน local 
IP network 
2.2.3  ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในส่วนการจำลอง 
ใ น ส ่ ว น ขอ งก า ร จ ำลอ งย าน ไ ร ้ ค นข ั บ จะจ ำล อ งผ ่ า น
ระบบปฏิบัต ิการคอมพิวเตอร์ Ubuntu version18.04 ซึ ่งมี
พ ื ้นฐานบนลินุกซ์ โดยมีข้อดีอาทิเช่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้
ทรัพยากรน้อย ความต้องการของฮาร์ดแวร์ต่ำ และที่สำคัญคือมี
พื้นฐานบนลินุกซ์  
2.2.4  การติดตั้งไพทอนในส่วนการจำลอง 
งานวิจัยนี้เนื่องจากการติดตั้งโดรนคิทและโดรนคิทเอสไอทีแอล
จำเป็นที่จะต้องใช้ไลบรารีของไพทอนใน ในส่วนการจำลองจะ
เป็นการทำงานบนระบบปฏิบ ัต ิการคอมพิวเตอร์ Ubuntu 
version18.04 และบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Ubuntu 
version18.04 จะมีไพทอนติดตั ้งมาอยู ่แล้ว จึงไม่ต้องทำการ
ติดตั้งเพิ่มเพียงอัปเดต(Update) เพื่อให้ไพทอน เป็นปัจจุบันที่สุด 
ดังภาพที่ 8 แสดงรหัสในการอัปเดตแพ็คเกจ(Package) ให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

1 sudo apt-get update 
ภาพที่ 8 รหัสในการอัปเดตแพ็คเกจ(Package) ให้เป็นปัจจุบัน 

 
2.2.5  การใช้ไลบรารีจากไพทอนในการติดตั้งโดรนคิทไพทอน
และโดรนคิทเอสไอทีแอล 
1)  ไลบรารี pip 
ไลบรารี pip เป็นไลบรารีที่ใช้ในการติดตั้งแพ็คเกจจากไพทอน
แพ็คเกจอินเด็กซ์ (Python Package Index : PyPI) :ซึ่งช่วยให้
สามารถค้นหาและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาและแบ่งปันโดย
ชุมชนไพทอนได้ โดยจะใช้ไลบรารี pip ในการติดตั้งโดรนคิทและ
โดรนคิทเอสไอทีแอล ดังภาพที่ 9 แสดงรหัสคำสั ่งการติดตั้ง    
ไลบรารี่ pip 
 

1 sudo apt-get install python-pip python-dev 
ภาพที่ 9 รหัสคำสั่งการติดตั้ง ไลบรารี่ pip 
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2)  โดรนคิทและโดรนคิทเอสไอทีแอล 
จะทำการติดตั ้งในเครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่ม ีระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ Ubuntu ทำการเปิด Terminal แล้วพิมพ์คำส่ังการ
ติดตั ้งโดรนคิทและทำการติดตั ้งโดรนคิทเอสไอทีแอล โดยใช้
ไลบรารี pip ในการพิมพ์คำสั่ง ดังภาพที่ 10 แสดงรหัสคำสั่งการ
ติดตั ้งโดรนคิท และดังภาพที ่ 11 แสดงรหัสคำสั ่งการติดตั้ง        
โดรนคิทเอสไอทีแอล 
 

1 sudo pip install dronekit 
ภาพที่ 10 รหัสคำสั่งการติดตั้งโดรนคิท 

 
1 sudo pip install dronekit-sitl 

ภาพที่ 11 รหัสคำสั่งการติดตั้งโดรนคิทเอสไอทีแอล 
 
3)  การใช้รหัสคำสั่งในการจำลองยานไร้คนขับ 
เป็นการใช้รหัสคำสั่งในจำลองยานไร้คนขับของโดรนคิทเอสไอที
แอล และใช้รหัสคำสั ่งเพื ่อดูรายการยานไร้คนขับที ่สามารถ
จำลองได้ ดังภาพที่ 12 แสดงรหัสคำสั่งเพื่อแสดงรายการยานไร้
คนขับที่สามารถจำลองได้ และดังตารางที่ 1 แสดงรายการยานไร้
คนขับที่สามารถจำลองได้ 
 
1 dronekit-sitl --list 
ภาพที่ 12 รหัสคำสั่งเพื่อแสดงรายการยานไร้คนขับที่สามารถ

จำลองได้ 
 

ตารางที่ 1 รายการยานไร้คนขับที่สามารถจำลองได้ 
Platform Version 
Copter 3.3 
Plane 3.3.0 
Rover 2.50 
Solo 1.2.0 
Solo 2.0.18 
Solo 2.0.20 

 
ในงานวิจัยนี ้ ผู ้ว ิจ ัยทำการจำลองยานไร้คนขับ  2 

ประเภท คือ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: 

UAV) และ  ยานภาคพ ื ้ น ไ ร ้ คนข ั บ  (Unmanned Ground 
Vehicle: UGV) ซึ่งในการใช้รหัสคำสั่งในการจำลองยานไร้คนขับ
นั่นจะเป็นการกำหนดประเภทยานไร้คนขับไว้ตั้งแต่ในส่วนของ
การพิมพ์รหัสคำสั ่งโดยอากาศยานไร้คนขับ จะกำหนดเป็น 
copter และ ยานภาคพื้นไร้คนขับ จะกำหนดเป็น rover รหัส
คำสั่งต่อไปนี้ถูกใช้เพื่อเริ่มการจำลองสำหรับการสร้าง copter 
เวอร์ชั ่น 3.3 และมีการตั้งพารามิเตอร์ (Parameter) กำหนด
จุดเริ ่มต้นในการจำลอง (Lat,Lng,Alt,Yaw) ไว้ ดังภาพที ่ 13 
แสดงรหัสคำสั่งการจำลองสำหรับการสร้าง copter เวอร์ชั่น 3.3 

 
1 dronekit-sitl copter-3.3 --home=-

35.363261,149.165230,584,353 
ภาพที่ 13 รหัสคำสั่งการจำลองสำหรับการสร้าง copter  

เวอร์ชั่น 3.3 
 

การกำหนดจุดเริ ่มต้นในการจำลองใช้พารามิเตอร์        
--home ตามด้วยค่าละติจูด ค่าลองจิจูด ความสูง และทิศของ
อากาศยาน ตามลำดับ และสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ
ได้ ดังตารางที่ 2 แสดงค่าพารามิเตอร ์
 

ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ 
Option Description 

--h  การช ่วยเหลือ (แสดงค ่าพาราม ิเตอร์
เหล่านี้) 

--home 
HOME 

ตั้งค่าพิกัดเริ่มต้น        home location 
(lat,lng,alt,yaw) 

--model 
MODEL 

ตั้งค่าแบบจำลอง 

--wipe ล้างค่า eeprom and dataflash 
--rate RATE ตั้งค่าเฟรมเรทซอฟต์แวร์ภายในลูป 
--console ใช้คอนโซลแทนพอร์ต TCP 
--instance N ตั้งค่าตัวอย่างของซอฟต์แวร์ภายในลูป  
--speedup 
SPEEDUP 

ตั้งค่าการเร่งการจำลอง 

--gimbal เปิดใช้การจำลอง MAVLink gimbal 
--autotest-dir กำหนดไดเรกทอรีสำหรับไฟล์เพิ่มเติม 
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2.3  แพลตฟอร์ม 
เป็นส่วนในการควบคุมยานไร้คนขับจริง โดยศึกษาเกี ่ยวกับ
อุปกรณ์รับและส่งคลื่นวิทยุที่ใช้ในการควบคุมยานไร้คนขับจริง 
การศึกษาการเชื่อมต่อระหว่างส่วนแพลตฟอร์มและส่วนผู้ใช้งาน
ผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ 
2.3.1  อุปกรณ์รับและส่งคลื่นวิทยุที่ใช้ในการควบคุมยานไร้
คนขับจริง 
1)  3DR RADIO V2 
เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดต่อกับยานไร้คนขับและสถานี
ภาคพื้นดิน 3DR จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างยานไร้คนขับและ
สถานีภาคพื้นดิน รวมทั้งสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ จากสถานี
ภาคพื้นดิน และสามารถดูข้อมูลแบบเรียลไทม์จากยานไร้คนขับ
ได้ ภาพที่ 14 แสดงโมดูลรับ-ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ 3DR RADIO 
V2 

 
ภาพที่ 14 โมดูลรับ-ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ 3DR RADIO V2 

 
2.3.2  การศึกษาการเชื่อมต่อระหว่างส่วนแพลตฟอร์มและ
ส่วนผู้ใช้งานผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ 
เป็นการศึกษาการเชื ่อมต่อระหว่างส่วนแพลตฟอร์มและส่วน
ผู ้ใช้งานผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ทั ้งในส่วนของการเชื ่อมต่อ
ระหว่างโมดูลรับ-ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ และซอฟต์แวร์สถานี
ควบคุมภาคพื้นดินและการเชื่อมต่อระหว่างโมดูลรับ-ส่งสัญญาณ
คลื่นวิทยุและ กล่องควบคุม(Controller) ของยานไร้คนขับ 
 
ก)  การเชื่อมต่อระหว่างโมดูลรับ-ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ และ
ซอฟต์แวร์สถานีควบคุมภาคพ้ืนดิน 
งานวิจัยนี้ใช้ซอฟต์แวร์สถานีควบคุมภาคพื้นดิน MissonPlanner 
โดยใช้สาย micro-USB เช ื ่อมต่อกับโมดูลร ับ-ส ่งส ัญญาณ
คลื่นวิทยุภาคพื้นกับคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์สถานีควบคุม
ภาคพื้นดิน MissonPlanner ติดตั้งอยู่ ดังภาพที่ 14 และทำการ
ตั ้งค ่าการเชื ่อมต่อในซอฟต์แวร ์สถานีควบคุมภาคพื ้นดิน 
MissonPlanner โดยเลือกตัวเลือกการสื่อสารที่ COM และตั้ง
อัตราที่ 57600 ดังภาพที่ 15 และจะยังไม่ทำการเชื่อมต่อเว้นแต่
ยานไร้คนขับจะถูกขับเคลื่อน โดยสามารถดูดูสถานะของยานไร้

คนขับและภารกิจผ่านหน้าจอของซอฟต์แวร์สถานีควบคุม
ภาคพื้นดิน MissonPlanner ได้ 
 

 
ภาพที่ 14  การเชื่อมต่อระหว่างโมดูลและคอมพิวเตอร์ 

 

 
ภาพที่ 15  การตั้งค่าการเช่ือมต่อใน MissionPlanner 

 
ข)  การเชื่อมต่อระหว่างโมดูลรับ-ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุและ
กล่องควบคุม(Controller) ของยานไร้คนขับ 
1) กล่องควบคุม Pixhawk 
เช่ือมต่อกับพอร์ต telemetry ของกล่องควบคุม Pixhawk โดยใช้
สายเคเบิล 6 ดังภาพที่ 16  แสดงช่องในการเช่ือมต่อกับพอร์ต 
telemetry ของกล่องควบคุม Pixhawk 

 
ภาพที่ 16  ช่องในการเชื่อมต่อกับพอร์ต telemetry  

ของกล่องควบคุม Pixhawk 
2.3.3  การทดสอบรันรหัสคำสั่ง 
เป็นการทดสอบรันรหัสคำสั่งที่ได้จากการ clone รหัสคำส่ังที่เป็น
รหัสคำสั่งตัวอย่างจาก GitHub โดยทำการรันรหัสคำส่ัง 
simple_goto.py โดยทดสอบคล้าย ๆ กับการทดสอบรันรหัส
คำส่ังในส่วนผู้ใช ้เพื่อดูผลในส่วนแพลตฟอร์ม 
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3. ผลการวิจัย  
3.1  วิธีการควบคุมยานไร้คนขับผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ 
การควบคุมยานไร้คนขับผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ ผู้วิจัยได้ทำการ
ทดสอบโดยใช้โดรนคิทเอสไอทีแอล เพื ่อทำการจำลองการ
ควบคุมยานไร้คนขับในเบื้องต้น โดยใช้ชุดคำสั่งจากการ clone 
รหัสคำสั่งจาก GitHub ของโดรนคิท โดยทดลองและแก้ไขรหัส
คำสั่งเพื่อประยุกต์ใช้ในแต่สถานการณ์ก่อนที่จะควบคุมยานไร้
คนขับจริง  

โดยผลการศึกษาในเบื ้องต ้น พบว่ารหัสคำสั ่งใน
เบื้องต้นสามารถแก้ไขได้โดยการใช้ค่าพารามิเตอร์ที่โดรนคิท
กำหนด เพื่อใช้ในการจัดการในแต่สถานการณ์ได้ เช่น ภาพที่ 17 
จะเป็นการตั้งค่าความเร็วลม ภาพที่ 18 เป็นคำสั่งมุ่งสู่จุดหมาย
แรกเป็นเวลา 30 วินาที ภาพที่ 19 คำสั่งมุ่งสู่จุดหมายที่สองเป็น
เวลา 30 วินาที และตั้งความเร็วพื้นเป็น 10  เมตรต่อวินาที และ
ภาพที่ 20 คำส่ังการบินกลับไปยังจุดเร่ิมต้นการบิน 
 
58 
59 

print("Set default/target airspeed to 3") 
vehicle.airspeed = 3 

ภาพที่ 17 การตั้งค่าความเร็วลม 
 
61 
62 
63 

print("Going towards first point for 30 seconds ...") 
point1 = LocationGlobalRelative(-35.361354, 
149.165218, 20) 
vehicle.simple_goto(point1) 
ภาพที่ 18 คำส่ังมุ่งสู่จุดหมายแรกเป็นเวลา 30 วินาท ี

 
67 
68 
69 

print("Going towards second point for 30 seconds 
(groundspeed set to 10 m/s) ...") 
point2 = LocationGlobalRelative(-35.363244, 
149.168801, 20) 
vehicle.simple_goto(point2, groundspeed=10) 
ภาพที่ 19 คำส่ังมุ่งสู่จุดหมายที่สองเป็นเวลา 30 วินาที  

และตั้งความเร็วพื้นเป็น 10  เมตรต่อวินาที 
 
 
 

73 
74 

print("Returning to Launch") 
vehicle.mode = VehicleMode("RTL") 

ภาพที่ 20 คำส่ังการบินกลับไปยังจุดเริ่มต้นการบิน 
 

ในส่วนการทดสอบด้วยยานไร้คนขับจริงจะรันรหัส
คำสั่งที่ได้จากการ clone รหัสคำสั่งที่เป็นรหัสคำสั่งตัวอย่างจาก 
GitHub โดยทำการรันรหัสคำสั่ง simple_goto.py โดยทดสอบ
คล้าย ๆ กับการทดสอบรันรหัสคำสั่งในส่วนผู้ใช้  

ผลในส่วนการทดสอบด้วยยานไร้คนขับจริง พบว่ายาน
ไร้คนขับสามารถทำตามคำสั่งที่เขียนไว้ในชุดรหัสคำสั่งได้โดย
สังเกตพฤติกรรมยานไร้คนขับได้จากซอฟต์แวร์สถานีควบคุม
ภาคพื้นดิน Mission Planner  
3.2  การเชื ่อมต่อระหว่างยานไร้คนขับกับสถานีควบคุม
ภาคพ้ืนผ่านโพรโทคอลแมฟลิงก์ 
ในส่วนเชื่อมต่อระหว่างยานไร้คนขับกับสถานีควบคุมภาคพื้น 
ผู้วิจัยได้ใช้ซอฟต์แวร์สถานีควบคุมภาคพื้นดิน Mission Planner 
ในการเชื่อมต่อกับยานไร้คนขับทั้งในส่วนของการจำลองและส่วน
ที่ใช้ยานไร้คนขับจริง โดยในส่วนที่การจำลองใช้แมฟพร็อกซี ซึ่ง
เป็นซอฟต์แวร์สถานีภาคพื้นดินที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์สำหรับ
อากาศยานไร้คนขับ แต่ในส่วนนี้จะใช้แมฟพร็อกซีในการเป็นตัว
กระจายสัญญาณขาออกเพื ่อให้ซอฟต์แวร์สถานีภาคพื ้นดิน
สามารถเชื่อมต่อกับยานไร้คนขับที่กำลังจำลองได้  และทำการ
เชื่อมต่อผ่าน port TCP โดยใช้ความเร็วในการสื่อสารที่ 57600 
บิตต่อวินาทีและในส่วนใช้ยานไร้คนขับจริงนั ้นเชื ่อมต่อผ่าน
สัญญาณคลื่นวิทยุ โดยใช้ 3DR RADIO V2 โดยเลือกตัวเลือกการ
สื่อสารที่ COM และตั้งอัตราท่ี 57600 บิตต่อวินาท ีดังภาพที่ 21
แสดงการเชื่อมต่อผ่าน port TCP โดยใช้ความเร็วในการสื่อสาร
ที่ 57600 บิตต่อวินาที  

 
ภาพที่ 21 การเชื่อมต่อผ่าน port TCP โดยใช้ความเร็วในการ

สื่อสารที่ 57600 บิตต่อวินาที 
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4. อภิปราย 
จากผลการทดสอบพบว่า ในส่วนการจำลองนั้นสามารถจำลอง
โดยกำหนดตามการใช้งานได้ โดยการกำหนดค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ ให้ตรงกับการใช้งาน และในส่วนของการทดสอบด้วยยาน
ไร้คนขับจริง พบว่ายานไร้คนขับสามารถทำตามคำสั่งที่เขียนไว้ใน
ชุดรหัสคำสั ่งได ้โดยสังเกตพฤติกรรมยานไร้คนขับได้จาก
ซอฟต์แวร์สถานีควบคุมภาคพื้นดิน MISSION PLANNER ซึ่งอาจ
มีความผิดพลาดที่เกิดจากสัญญาณทำให้เกิดความล่าช้าในการสั่ง
การ รวมไปถึงการใช้ประเภทของยานไร้คนขับก็จะส่งผลลัพธ์ที่
ต่างกันออกไป 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในครั้งต่อไปคือ ควรเปลี่ยน
ใช้ซอฟต์แวร์สถานีควบคุมภาคพื้นดิน ที่เป็นรหัสเปิดตัวอื่น เช่น 
QGROUNDCONTROL รวมทั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณระหว่าง
ยานไร้คนขับกับสถานีภาคพื้นดิน โดยควรคำนึงถึงประเภทของ
ยานไร้คนขับด้วย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการพัฒนาระบบถ่ายโอนข้อมูลภาพสตัวป์่า
ระยะไกล โดยการพัฒนาระบบที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลภาพแบบ
ระยะไกลหรือไร้สาย ผ่านคลื่นวิทยุ โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาร์ดุยวีโน่นาโน เพื ่อเป็น
ไมโครคอนโทรลเลอร์หลัก มีโมดูลชุดรับและส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ
ความถี ่ 433 เมกะเฮิรตซ์เป็นอุปกรณ์สื่อสารและส่งข ้อมูล
ระหว่างภาคส่งสัญญาณและภาครับสัญญาณ และมีโมดูลอ่าน
เขียนเอสดีการ์ดเพื่อใช้อ่านข้อมูลในภาคส่งสัญญาณ และ เขียน
บันทึกข้อมูลในภาครับสัญญาณ โดยงานวิจัยนี้จัดทำเพื่อเป็น
การศึกษาการพัฒนาระบบถ่ายโอนข้อมูลภาพด้วยอุปกรณ์ที่มี
ราคาถูก ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำงาน ศึกษาผลดี และ 
ผลเสียของระบบ จึงมุ่งเน้นไปยังการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบที่
จะสามารถพัฒนาต่อไปสู่อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นได้  
 
คำสำคัญ: ระบบถ่ายโอนข้อมลู, การสื่อสารข้อมูล, ภาพสตัว์ป่า  
 

ABSTRACT 
This research present a development of remote wildlife 
images transferring system by developing a system that 
can transfer the image data from a remote or wireless 
via radio waves. In the study, we use  a microcontroller, 
Arduino Nano, as the main microcontroller, The 
transceiver 433 MHz radio frequency module kit. There 
is a SD card module, for reading data from the 
transmitter SD Card and writing data to SD card in 
receiver sector. This research was conducted to study 
the development of image data transfer systems with 

cheap devices. Study the feasibility of working. Study 
the good and bad of the system. Therefore focus on 
the development of a prototype program that can be 
further developed into a more efficient device 
 
Keywords: Data transferring system, Wildlife images,                        
Data communication 

 
1. ที่มาและความสำคัญ 

เนื่องจากในปัจจุบัน ภาพถ่ายเริ่มเข้ามามีบทบาทในการสำรวจ
มากขึ ้น โดยภาพถ่ายนั ้นมีหลายประเภท ซึ ่งการได้มาของ
ภาพถ่ายที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้ประโยชน์ของ
ภาพถ่าย อาทิเช่น ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายสัตว์ป่าในเขตป่า
สงวน ซึ่งในการที่ได้ภาพถ่ายมานั้น จำเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือ
เซ็นเซอร์ในการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของภาพถ่าย เช่น 
กล้องถ่ายภาพ ซึ่งกล้องถ่ายภาพในปัจจุบันเป็นกล้องถ่ายภาพ
แบบดิจิทัล ทำให้ข้อมูลภาพถ่ายนั้นมักอยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจทิัล 
ทำให้ง่ายต่อการจัดการและจัดเก็บข้อมูล ซึ่งในส่วนใหญ่ รูปภาพ
นั้นจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ดิจิทัลลงไปที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัล 
เช่น เมมโมรีการ์ด เพื่อรอการนำข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้สำรวจ 

ข้อมูลภาพที่ถูกบันทึกลงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และรอการนำ
ข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ถือว่าเป็นข้อจำกัดอย่างมากในงาน
สำรวจบางอย่าง เนื ่องด้วยเวลาหรือความยากลำบากในการ
เข้าถึงพื้นที่ที่กล้องหรือเซนเซอร์ถูกติดตั้งไว้ อาทิเช่น งานสำรวจ
สัตว์ป่าในพื้นที่ป่าที่ห่างไกล โดยการที่กล้องหรือเซ็นเซอร์ถูกติด
ตั้งอยู่ในป่า เมื่อผู้สำรวจต้องการข้อมูลที่กล้องหรือเซ็นเซอร์
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บันทึกและจัดเก็บลงเมมโมรีการ์ด ก็จะต้องทำการลงพื้นที่เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลจากเมมโมรีการ์ดออกมา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยในขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อการจัดเก็บข้อมลูนั้น 
อาจยากลำบาก เสี ่ยงอันตราย หรือใช้เวลาในการเก็บข้อมูล
ค่อนข้างมาก ซึ่งหากมีวิธีการนำข้อมูลภาพที่ถูกบันทึกลงอุปกรณ์
จัดเก็บหรือเมมโมรีการ์ด ออกมาโดยไม่ต้องทำการลงพื้นที่เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลจากเมมโมรีการ์ด อาจช่วยอำนวยความสะดวกต่อ
ผู้สำรวจได้มากขึ้น 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ในการ
แก้ปัญหาการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลจากเมมโมรีการ์ด โดยการ
ใช้คลื่นวิทยุเข้าช่วยในการถ่ายโอนข้อมูลภาพถ่าย จากเมมโมรี
การ์ดของกล้องหรือเซนเซอร์สู่ผู้สำรวจ โดยไม่ต้องทำการลงพื้นที่
เพื่อจัดเก็บข้อมูลจากเมมโมรีการ์ดด้วยตนเอง โดยอุปกรณ์จะใช้
สัญญานวิทยุที่กำเนิดจากส่วนส่งสัญญานเอง ทำให้ไม่ต้องพึ่งพา
สัญญานจากส่วนอื่นซึ่งทำให้เกิดข้อดีของระบบ เช่น บางพื้นที่มี
ข้อจำกัดด้านอินเทอร์เน็ตที ่ไม่สามารถเข้าถึงได้การที ่ จะใช้
อินเทอร์เน็ตในการพัฒนาระบบ ก็ทำให้เกิดข้อจำกัดและไม่
สามารถใช้ระบบได้ในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งการใช้คล่ืนวิทยุที่กำเนิดจาก
อุปกรณ์เองก ็จะทำให ้ระบบสามารถลดข้อจำก ัดลงไปได้        
และสามารถใช้ระบบนี้ในหลากหลายพื้นที่ได้ตามสถานการณ์ 
ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาระบบถ่ายโอนข้อมูลภาพถ่ายผ่านคลื่นวิทยุ 
เพื ่อพัฒนาระบบดังกล่าวให้เกิดขึ ้น และใช้งานได้จริงในทาง
ปฏิบัติ  
1.2 วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาระบบโอนถ่ายข้อมูลภาพถ่ายไร้สาย 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการโอนถ่ายข้อมูลภาพถ่ายไร้สาย 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
ใช้คล่ืนวิทยุความถี่ 433 เมกะเฮิรตซ์ ในการรับส่งข้อมูล 
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ได้ระบบรับส่งข้อมูลประเภทรูปภาพ ต้นแบบได้ทราบถึง
ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลของคล่ืนวิทยุ 
 

2. วิธีดำเนินงาน 
ในงานว ิจ ัยน ี ้ เป ็นการพ ัฒนาอ ุปกรณ์ท ี ่จะต ้องใช ้ ไมโคร 
คอนโทรลเลอร์เป็นหลัก ซึ่งจำเป็นที่ จะต้องมีการศึกษาการใช้
งานไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อที่จะสามารถนำมาพัฒนาระบบ

รับส่งข้อมูล ผ่านคลื ่นวิทยุ ซึ่ งในขั ้นตอนการพัฒนาจึงได้มี
การศึกษาและทดสอบ ซึ่งจะมีขั้นตอนดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการพัฒนาแบบระบบรับส่งข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ 
 

2.1 การวางแผน และจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม 
เนื่องจากในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยต้องการระบบที่สามารถรับส่งข้อมูล
ประเภทรูปภาพแบบไร้สาย ผ่านคลื่นวิทยุ จึงเลือกการพัฒนาโดย
ใช้บอร์ดอาร์ดูวีโน ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สามารถ 
พัฒนาได้ทั้งในด้าน ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ราคาไม่แพง และ
เขียนโปรแกรมสั ่งงานได้ด้วยภาษาซี ดังนั ้นในการพัฒนาจึง
จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมและอัปโหลด
โปรแกรมดังกล่าวลง บนตัวบอร์ดอาร์ดูวีโน และบอร์ดอาร์ดูวีโน 
ก็จะทeตามโปรแกรมที่เขียนขึ้น และในส่วนถัดมาก็คือ มอดูล
รับส่งคลื่นวิทยุ ซึ่งจะทำการเชื่อมต่อกับบอร์ด อาร์ดูวีโน และจะ
แบ่งออกได้เป็นสองฝั่งคือ ฝั่ง ตัวรับสัญญาณ (Receiver) และฝั่ง
ตัวส่งสัญญาณ (Transmitter) และในแต่ละฝั่งจะมีการทำงานที่ 
ต่างกัน โปรแกรมการทำงานในแต่ละฝั่งจึงต่างกันด้วย และใน
ส่วนสุดท้ายคือส่วนของหน่วยความจำ ซึ่งจะต้องใช้มอดูลอ่าน
และเขียนหน่วยความจำแบบเอสดีการ์ด (SD-Card) เพื่อใช้ใน
การอ่านไฟล์ รูปภาพที่ต้องการส่งในส่วนของการส่งสัญญาณ 
และ รับรูปภาพที่ถูกส่ง บันทึกไว้ในหน่วยความจ าใน ส่วนของ
การรับสัญญาณ ดังภาพที่ 2   
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการทำงานเบ้ืองต้นของระบบ 
 

2.2 อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบรับส่งข้อมูลด้วยคลื่นวิทยุ 
ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้อุปกรณ์ในการพัฒนาระบบรับส่งข้อมูล
ผ่านคลื่นวิทยุ โดยในส่วนของเมนบอร์ดที่ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
หรือ ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นจะใช้อารด์ุยวีโน่นาโน, ส่วนรับและ
ส่งสัญญานจะเป็น 433 MHz RF Decoder Module Kit ซึ่งจะ
เป็นชุดอุปกรณ์ที่มีทั้งส่วนรับสัญญานและส่วนส่งสัญญานวิทยุ 
และส่วนของการจัดเก็บข้อมูล จะใช้เป็น Micro SD Storage 
Board 
2.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์จะเป็นส่วนควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์   
อื่น ๆ  ท่ีอยู่ในระบบให้ ทำงานตามโปรแกรมท่ีถูกอัปโหลดเข้าไป 
ซึ ่งในโครงงานนี ้จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ยี ่ห้อ อาร์ดูวีโน       
รุ่นนาโน ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีขนาดเล็กและมีราคาถูก 
ซึ่งใช้หน่วยประมวลผล ATmega328 เช่นเดียวกับ อาร์ดูวีโนอูโน่ 
ความสามารถจึงเท่ากัน แตกต่างที่ อาร์ดูวีโนนาโน  ถูกออกแบบ
ให้มีขนาดเล็ก โดยตัดส่วนของ Socket ที่ไม่จำเป็นออก สามารถ
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ด้วยช่องการเชื่อมต่อแบบมินิยูเอสบีได้  
อาร์ดูวีโนนาโน มีขนาดเพียง 1.8 x 4.8 เซนติเมตร มีขา ดิจิตอล 
14 ขา รองรับเอาต์พุตแบบ PWM และมีขาอานาล็อกอินพุต 8 
ขา สามารถจ่ายกระแสไฟ ออกได้ทั้ง 3.3 โวลต์ และ 5 โวลต์ มี
หน่วยความจำแบบแฟลชสำหรับการอัปโหลดโปรแกรม 32 
กิโลไบต์ มีคล็อคสปีดอยู่ที่ 16 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้
งานในระบบการรับส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ โดย อาร์ดูวีโนนาโน นี้
จะ มี 2 ตัว ซึ่งถูกติดตั้งกับมอดูลส่งสัญญาณวิทยุและมอดูลรับ
สัญญาณวิทย ุซ ึ ่งจะทำหน้าที ่ส ั ่งงานมอดูล ให ้ทำงานตาม
โปรแกรมที่เขียนขึ้นมา  
2.1.2 มอดูลรับและส่งสัญญาณวิทยุ      
อุปกรณ์นี้จะมีลักษณ์เป็นชุดอุปกรณ์ ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็นสอง
ส่วนคือ มอดูลส่งสัญญาณ วิทยุและมอดูลรับสัญญาณวิทยุ ซึ่งใน
ส่วนของมอดูลส่งสัญญาณวิทยุนั้น จะทำหน้าที่กระจายสัญญาณ 

ว ิทย ุท ี ่ม ีข ้อมูลออกไป  ซ ึ ่งล ักษณะข้อมูลที ่ถ ูกส ่งออกไป       
ความถี ่ หรือ การทำงานนั้นจะขึ ้นอยู ่กับส่วน โปรแกรมของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ทำหน้าที่สั่งงานอุปกรณ์เหล่านี้ ในส่วน
ต่อมาคือมอดูลรับ สัญญาณ จะทำหน้าที่รอรับสัญญาณ โดยจะ
ตั ้งค ่าความถี ่และรูปแบบการร ับข้อม ูล   ที ่ โปรแกรมของ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ตรงกับข้อมูลที่ถูกส่งออกมาจากมอดูลส่ง
สัญญาณ ซึ่งในการเลือกอุปกรณ์ก็ จะต้องเลือกอุปกรณ์ที่สามารถ
ใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ และผลลัพธ์นั้นคือ 433 MHz 
RF Decoder Module Kit ซ ึ ่ งอ ุปกรณ์ต ัวนี้ สามารถทำงาน
ร่วมกับอาร์ดูวีโนได้ และมีราคา ที่ถูก จึงเหมาะกับการศึกษาใน
ครั ้งนี ้  โดย 433 MHz RF Decoder Module Kit เป็นมอดูล
คลื่นวิทยุ ย่านความถี่ 433 เมกะเฮิรตซ์ สามารถส่งสัญญาณได้ 
200 เมตร และมีไลบรารี่ (Library) สำหรับอาร์ ดูวีโน จึงสามารถ
ที่จะเขียนโปรแกรมควบคุมมอดูลได้ง่ายมากขึ้น  

 
ภาพที่ 3 ภาพตัวอย่าง433 MHz RF Decoder Module Kit 

 
มอดูลชุดนี้จะสื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้โพรโทคอล 
UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) ซึ่ง
เป็นโพรโทคอลที่สื ่อสารข้อมูลแบบอนุกรมแบบอะซิงโครนัส 
(Asynchronous) โดยการเชื่อมต่อของการสื่อสารแบบ UART 
จะมีขา TX ที่มีหน้าที่ส่ง ข้อมูลของฝ่ังหนึ่ง ไปยังขา RX ที่มีหน้าที่
รับข้อมูลของอีกฝั่งหนึ่งดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 การเชื่อมต่อชองการสื่อสารแบบ UART 

 
 2.1.3 มอดูลอ่านและเขียนการ์ดหน่วยความจำ     
เป ็นมอด ูลท ี ่ ท ำหน ้ าท ี ่ อ ่ านหร ือ เข ียนไฟล ์ลงบนการ์ ด
หน่วยความจำ ซึ่งในงานวิจัยนี้ มอดูลนี้จะทำหน้าที่บันทึกไฟล์
รูปภาพที่ได้รับมา บันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำซึ่งในงานวิจัย
นี้จะใช้ Micro SD Storage Board ซึ่งสามารถติดตั้งกับบอร์ด 
อาร์ดูวีโน ได้ มีไลบรารี ่สำหรับ อาร์ดูวีโน สามารถใส่การ์ด

1636



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 
ความจำแบบไมโครเอสดีการ์ด (Micro SD Card) ได้ ซึ่งมีรูปร่าง
หน้าตาดังภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพตัวอย่าง Micro SD Storage Board 

 
3. ผลการศึกษา 

3.1 ติดตั้งมอดูลกับไมโครคอนโทรลเลอร์  
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาร์ดูวีโนนาโนนั้นถูกออกแบบมาให้มีขา
การเชื่อมต่อที ่สามารถใช้ กับบอร์ดทดลอง (Protoboard) ได้ 
บอร์ดทดลองนั้นจะมี ลักษณะเป็นพลาสติก บนผิวหน้าของบอร์ด
ทดลองจะมีรูอยู่จำนวนมาก โดยแต่ละรูท่ีอยู่ในแถว เดียวกันจะมี
การเชื่อมต่อกันอยู่ภายใน เมื่อนำสายไฟสองเส้น มาเสียบลงบน
บอร์ด ทดลองตรงตำแหน่งของรูท่ีอยู่ในแถวแนวนอนเดียวกัน จะ
ทำให้สายไฟทั้งสองเส้นนั้นเชื่อมต่อต่อกัน ถือว่าเป็นสายไฟเส้น
เดียวกัน ซึ่งบอร์ดทดลองนี้เป็นบอร์ดสำหรับใช้ต่อวงจรต้นแบบ 
และงานวิจัยนี้จะ ใช้บอร์ดทดลองในการเชื่อมต่อระหว่างมอดูล
และไมโครคอนโทรลเลอร์    
3.1.1 ติดตัง้มอดูลรับสัญญาณวิทยุกับไมโครคอนโทรลเลอร์            
เป็นการติดตั้งมอดูลและไมโครคอนโทรลเลอร์บนบอร์ดทดลอง 
โดยจากการศึกษา การเชื่อมต่อจากพอร์ตหรือขาต่าง ๆ จะมีการ
เช่ือมต่อดังตารางที่ 1, และมีผลลัพธ์ดัง ภาพที่ 6  
 
 ตารางที่ 1 การเชื่อมต่อมอดูลรับสัญญาณวิทยุและไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
 

 
ภาพที่ 6 การเชื่อมต่อมอดูลรับสัญญาณวิทยุและไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3.1.2 ติดตัง้มอดูลส่งสัญญาณวิทยุกับไมโครคอนโทรลเลอร์            
เป็นการติดตั้งมอดูลและไมโครคอนโทรลเลอร์บนบอร์ดทดลอง 
โดยจากการศึกษา การเชื่อมต่อจากพอร์ตหรือขาต่าง ๆ จะมีการ
เช่ือมต่อดังตารางที่ 2, และมีผลลัพธ์ดัง ภาพที่ 7 
 
ตารางที่ 2 การเชื่อมต่อมอดูลส่งสัญญาณวิทยุและไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
 

 
ภาพที่ 7 การเชื่อมต่อมอดูลส่งสัญญาณวิทยุและไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
3.1.3 ติดตัง้มอดูลอ่านและเขียนหน่วยความจำ  
มอดูลนี้เป็นมอดูลสำหรับการการอ่านเมมโมรีการ์ด โดยมอดูลที่
ผู้วิจัยเลือกใช้นี้ จะรองรับเมมโมรีการ์ดขนาดไมโครเอสดีการ์ด 
ซึ่งสามารถจัดหาเมมโมรีการ์ดได้ง่าย เพราะปัจจุบันเมม โมรี
การ์ดขนาดดังกล่าวยังได้รับความนิยมในการใช้งานบนอุปกรณ์
ต ่าง ๆ อยู่  และในการเช ื ่อมต ่อต ัว   มอด ูลเข ้าก ับไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ ขาของมอดูลนั้นมีทั้งหมด 6 ขา มีลักษณะดัง
ภาพที่ 3-26 โดยเร่ิม ตั้ง GND หรือ กราวด์  ต่อมา เป็น VCC ซึ่ง
จะเป็นขาไฟเลี้ยงมอดูล โดยมอดูลนี้จะมีตัวปรับ แรงดันไฟฟ้าอยู่
บนบอร์ด ทำให้สามารถใช้ไฟฟ้าแรงดัน 5 โวลต์ได้ โดยที่บอร์ด
นั ้นต้องการไฟแค่ 3.3 โวลต์ และในสี ่ชาถัดมาจะเป็นขาที่จะ
เชื ่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ในข่องการเชื ่อมต่อแบบ 
สัญญาณดิจิทัล โดยจะมี MISO, MOSI, SCK และ CS ตามล าดับ 
โดยจะเชื่อมต่อกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ดังตารางที่ 3  และมี
ผลลัพธ์ออกมาดังภาพที่ 8 
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ตารางที่ 3 การเชื่อมต่อมอดูลรับสัญญาณวิทยุและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์และมอดูลอ่านและเขียน

หน่วยความจำ 
 

3.1.4 กระบวนการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอน   
ในกระบวนการนี้จะมีการส่งสัญญาณออกจากภาครับสัญญาณ 
เพื่อแสดงสถานะ   ความพร้อมของการถ่ายโอนข้อมูล โดยจะส่ง
ข้อมูลประเภท Text ออกจากภาครับสัญญาณ โดยใน ภาคส่ง
สัญญาณจะมีการทำงานเริ่มต้นคือรอรับค่าสถานะจากภาครับ
สัญญาณ หากได้รับสถานะแล้ว ภาคส่งสัญญาณก็จะทำการตอบ
กลับไปยังภาครับสัญญาณ ซึ่งทั้งคู่จะเตรียมความพร้อมในการ
โอน ถ่ายข้อมูลและทำการเริ ่มต้นกระบวนการถ่ายโอนไฟล์
ภาพถ่าย ซึ่งการทำงานก็จะเป็นดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 แผนภาพการทำงานของกระบวนการเตรียมความพร้อมในการ

ถ่ายโอน 
 

  3)  กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลภาพ                
ในกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลภาพนั้น จำเป็นจะต่อรอความ
พร้อมของอุปกรณ์ทั้งใน ภาครับสัญญาณ และภาคส่งสัญญาณ 
ซึ่งจะกระบวนการจะเป็นดังภาพที่ 8 และเมื่อเกิดความพร้อม
ของอุปกรณ์ทั้งสองฝ่าย กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลภาพจึงจะ

เกิดขึ้น โดยกระบวนการแรกจะ เกิดขึ้นในภาคส่งสัญญาณ เมื่อ
เร่ิมการถ่ายโอน ไมโครคอนโทรลเลอร์จะถูกสั่งให้อ่านข้อมูลภาพ
บน หน่วยคความจำผ่านมอดูล ซึ่งในขั้นตอนแรกนั้น จะต้องทำ
การตรวจนับไฟล์ภาพทั้งหมดที่อยู่ใน หน่วยความจำและทำการ
เปิดไฟล์ภาพขึ้นมาทีละภาพ แต่เนื่องด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
อาร์ดูวีโน นาโน นั ้นมีหน่วยความจำที ่น้อย ซึ ่งอาจทำให้ไม่
สามารถที่จะอ่านไฟล์ภาพได้ทั้งไฟล์ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด ที่จะทำ
การอ่านไฟล์ภาพที่แบ่งออกทีละช่วง โดยจะทำการแบ่งชุดข้อมูล
ที่อ่านได้จากภาพออกมา และ ทำการแบ่งออกให้เหมาะสมกับ
การทำงานแล้วจึงส่งออกไปผ่านสัญญาณวิทยุ  ซึ่งในการส่ง จะ
ใช้การ ส่งข้อมูลซ้ำเป็นจำนวน 10 รอบกับข้อมูลชุดเดิม เพื่อ
ความถูกต้องของข้อมูล ไม่ตกหล่นและไม่ คลาดเคลื่อน โดยจะมี
การส่งข้อมูลบ่งบอกข้อมูลในชุดแรกและชุดสุดท้ายของภาพ 
เพื่อให้ภาครับ สัญญาณสามารถรับรู้ และทำการเขียนไฟล์ภาพ
ได้ถูกต้อง และในไฟล์ภาพสุดท้ายก็จะส่งข้อมูลบ่ง บอกว่าเป็น
ภาพสุดท้ายเช่นกัน เพื่อให้ภาครับสัญญาณยุติการรับสัญญาณ 
และทั้งฝ่ายก็จะกลับสู่กระบวนการเตรียมความพร้อม โดยก่อน
กระบวนการเตรียมความพร้อมจะมีการรหน่วงเวลา เพื่อ ป้องกัน
การทำงานซ้ำซ้อนและสับสนของระบบ ซึ่งการทำงานของภาคส่ง
เบื้องต้นจะเป็นดังภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 แผนภาพการทำงานของภาคส่งสัญญาณ 

 

ส่วนในภาคของการรับข้อมูลนั้น เมื่อผ่านกระบวนการเตรียม 
พร้อมในการโอนถ่ายข้อมูลแล้ว ก็จะทำการรอรับข้อมูลที่จะถูก
ส่งมา โดยกระบวนการแรก จะมีการเตรียมความพร้อมในด้าน
ของหน่วยความจำโดยจะทำการเปิดอ่านหน่วยความจำและทำ
การตรวจสอบหน่วยความจำว่าบนหน่วยความจำนั้นมีไฟล์อยู่
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หรือไม่ หากมีก็จะไม่เริ่มกระบวนการถ่ายโอน โดยจะมีไฟบนอาร์
ดูวีโน แสดงขึ้นมาเพื่อให้ทราบว่าหน่วยความจำนั้นไม่พร้อมใน
การถ่ายโอน เพื่อป้องกันการถ่ายโอนภาพเกิด ปัญหาขึ้นจาก
หน่วยความจำหน่วยความจำเต็ม และเมื่อผ่านการตรวจสอบไฟล์
แล้วกระบวนการต่อมา คือการเริ่มรับข้อมูลและทำการเขียนไฟล์
ลงในหน่วยคความจำโดยข้อมูลชุดแรกของไฟล์ จะมีการส่ง 
ข้อมูลบ่งบอกถึงตำแหน่งของชุดข้อมูลลงไปด้วย ซึ่งเมื่อภาครับ
ได้รับข้อมูลพร้อมชุดตำแหน่งแรกของ ข้อมูล ก็จะเริ่มทำการ
เขียนข้อมูลลงไปยังไฟล์ที่พึ่งสร้างขึ้น และเมื่อมาถึงยังชุดข้อมูล
ตำแหน่งสุดท้าย ก็จะเริ่มทำการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา และจะทำ
เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้รับข้อมูลตำแหน่งสุดท้าย ของไฟล์
สุดท้ายที่ถูกส่งมาจากภาคส่งสัญญาณ และในส่วนของการรับ
ข้อมูลและเขียนข้อมูลลงในไฟล์ นั้น ส่วนภาคส่งสัญญาณนั้นจะ 
ทำการส่งข้อมูลชุดเดิม 10 รอบ ซึ ่งในโปรแกรมของภาครับ
สัญญาณ จะทำการตรวจสอบข้อมูลโดยเทียบจากความถี ่ของ
ข้อมูลที่ได้ โดยในการรับ 1 ชุดจะทำการเก็บชุด ข้อมูลนั้นเข้า
อาร์เรย์และทำการตรวจชุดข้อมูลในอาร์เรย์ โดยการเปรียบเทียบ
ชุดข้อมูล หากชุดข้อมูล ไหนตรวจได้ว่ามีชุดข้อมูลท่ีเหมือนกันอยู่
ในอาเรย์ จะมีการนับและเก็บความถี่ไว้ ซึ่งชุดข้อมูลใดมี ความถี่
มาก ชุดข ้อมูลน ั ้นจะถูกเล ือกให้เข ียนลงส ู ่ ไฟล์ข ้อม ูลบน
หน่วยความจำโดยจะทำเช่นนี้จนครบ ทั้งไฟล์ดังแผนภาพในภาพ
ที่ 10 ซึ่งเมื่อข้อมูลทั้งหมดจากภาคส่งสัญญาณถูกส่งมาครบแล้ว
หรือไม่มีการตอบสนอง ระบบก็จะหน่วงเวลาการทำงานและเข้า
สู่กระบวนการเตรียมความพร้อมเช่นเดิม   

 
ภาพที่ 11 แผนภาพการทำงานในส่วนของภาครับข้อมูล 

 

3.1.5 การเขียนข้อตกลงการสื่อสารของระบบ 
การเข ียนข ้อตกลงการส ื ่อสารของระบบหร ือโปรโตคอล
(Protocol) เป็นการสร้างข้อตกลงขึ้นมาเพื่อให้อุปกรณ์แต่ละ
อุปกรณ์สามารถสื ่อสารกันในมาตรฐานเดียวกัน ความหมาย

เดียวกัน และเป็นที่เข้าใจร่วมกัน ซึ่งในระบบนี้ผู้วิจัยได้ทำการ
ออกแบบโปรโตคอลในรูปแบบเรียบง่าย เพื่อใช้เพียงสื่อสารการ
ทำงานระหว่างอุปกรณ์เท่านั ้น เช่นคำสื ่อสาร เมื่ ออุปกรณ์
เช ื ่อมต ่อก ันแล ้ว ผ ู ้ ว ิจ ัยได ้กำหนดร ูปแบบข้อความนี ้ว่า 
“433@CON” โดยจากตัวอย่างดังกล่าว คำสื่อสารในทุกขั้นตอน
นั้นจะมี 433@ นำหน้าเสมอ เพื่อเป็นการยืนยันว่าคำสื่อสารนี้
เกิดขึ้นในระบบถ่ายโอนนี้เท่านั้นอีกทั้งยังเพื่อป้องกันการสื่อสาร
ที ่ผิดเพี ้ยนอันเนื่องมาจากการถูกสัญญาณรบกวน หรือการ
สื่อสารอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง  ส่วนคำสื่อสาร 3 ตัว
หลังนั้นคือสถานะที่จะสื่อสารไปยังปลายทาง เช่น “433@CON” 
“CON” เป ็นคำย ่อที ่ผ ู ้ว ิจ ัยกำหนดขึ ้นมาเพื ่อใช ้ในการสื่อ
ความหมายว่าอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อแล้ว 
3.1.6 การทดสอบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบ
ระบบ 
เนื่องจากระบบนี้มีข้อจำกัดที่สูงและประสิทธิภาพที่ค่อนข้างต่ำ 
ผู ้วิจัยได้คาดหวังว่าจะได้ระบบและโปรแกรมต้นแบบเพื่อใช้
พัฒนาในขั้นต่อไป โดยในการทดสอบประสิทธิภาพชองระบบนี้
ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 3 ส่วน คือ ด้านระยะทาง ด้านสภาพแวดล้อม 
และด้านความเร็วในการรับส่ง ซึ่งผลการศึกษานั้น อุปกรณ์นั้นมี
สามารถรับส่งข้อมูลในระยะทางที่ต่ำมาก ๆ ซึ่งตัวอุปกรณ์ที่ใช้
นั้นอยู่ในรูปแบบปกติ ไม่ได้มีการเพิ่มเสาสัญญาณเพิ่มเติมเข้าไป
ยังอุปกรณ์ จึงทำให้การทดสอบด้านระยะทางและสภาพแวดล้อม
ไม่สามารถทำได้ ผู้วิจัยจึงจะทำการทดสอบด้านความเร็วในการ
รับส่งของระบบเพียงอย่างเดียว 
 เนื ่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ใช้คลื ่นวิทยุคความถี ่เพียง 433 
เมกะเฮิรตซ์และมีถูกรบกวนสัญญาณได้โดยง่าย ผู้วิจัยจึงกำหนด
ความเร็วในการทำงานอยู่ที ่ 2800 บิตต่อวินาที เนื่องจากเป็น
ความเร็วที่ผู้วิจัยทดสอบแล้วพบว่าเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด  
ซึ่งการทดสอบจะทำการส่งภาพสูง16 พิกเซล กว้าง 32 พิกเซล 
แบบขาวดำ โดยการทดสอบนั้นจะดูในด้านของความผิดพลาด
หรือความคาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้ และในส่วนของเวลาในการ
ส่งข้อมูล โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ที่ระบบเชื่อมต่อกันจนถึงที่
ระบบตัดการเชื่อมต่อ 
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ตารางที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลภาพ 

การทดสอบครั้งที่ 
ความผิดพลาด 

(ร้อยละ) 
เวลา 

(วินาท)ี 
1 0 31.10 
2 0 32.59 

การทดสอบครั้งที่ 
ความผิดพลาด 

(ร้อยละ) 
เวลา 

(วินาท)ี 
3 0 32.56 
4 0 34.86 
5 0 31.12 
6 0 32.39 
7 0 31.80 
8 0 31.47 
9 0 31.99 
10 0 32.43 

ค่าเฉลี่ย 0 32.23 
 
จากผลการทดลองพบว่าอุปกรณ์นี้มีความเร็วในการส่งภาพขาว
ดำ สูง 16 พิกเซล และกว้าง 32 พิกเซล โดยเวลาเฉลี ่ยอยู ่ที่ 
32.23 วินาทีต่อภาพ ซึ่งมีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ร้อยละ 0  
 

4. อภิปราย 
จากผลการศึกษาและทดลองพบว่าอุปกรณ์สามารถท่ีจะใช้งานใน
การรับส่งข้อมูลเบื ้องต้นได้จริง แต่เนื ่องด้วยอุปกรณ์ที ่ใช้ มี
ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ เนื่องด้วยความถี่เพียง 433 เมกะเฮิรตซ์
ที่ใช้ในการรับและส่งสัญญาน ข้อมูลจึงมีการถ่ายโอนที่ค่อนข้าง
ช้า อีกทั้งระยะในการรับส่งและสัญญานรบกวนโดยรอบต่างเป็น
อุปสรรคในการถ่ายโอนข้อมูล จึงทำให้เกิดความผิดพลาดและ
ล้มเหลวค่อนข้างมาก แต่หากด้วยระยะทางและสัญญาณรบกวน
ที่น้อย ระบบจะสามารถทำงานได้ตามจุดประสงค์ของการศึกษา 
จากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคือ ควรเลือกใช้อุปกรณ์ใน
ภาครับสัญญาน และส่งสัญญาน ที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ และ
เลือกใช้ความถี่ที่สูงขึ้นเพื่อความเร็วในการรับส่งข้อมูล แต่ทั้งนี้
ควรศึกษาการใช้ความถี่ตามทีก่ฎหมายได้กำหนดไว้ให้ 
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ระบบจัดเก็บและคำนวณระดับความสามารถเพื่อสร้างเรซูเม่ 
System for Store and Calculate Skill Levels for Create Resume   
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บทคัดย่อ 
เรซูเม่ หรือ Resume คือเอกสารที่เป็นข้อมูลคร่าวๆ ของบุคคล 
ในด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ฝึกอบรมต่างๆ ประสบการณ์ใน
การทำงานหรือฝึกงาน รวมทั้งประสบการณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ความสามารถหรือทักษะต่างๆ ที ่ได้สั ่งสมมา และคุณสมบัติ
สำหรับงานที่กำลังมองหา เป็นบทสรุปสั้นๆ เพื่อประกอบในการ
สมัครงาน Resumeตามแบบฟอร์มสากล มีอย ู ่ด ้วยกัน 3 
รูปแบบ ประกอบไปด้วย Chronological Resume  ( เรซูเม่
แบบเน้นประสบการณ์ในการทำงาน ), Functional Resume ( 
เรซูเม่แบบเน้นทักษะและความสามารถ ) และCombination 
Resume ( เรซูเม่แบบผสมผสาน ) ทั้งนี้ก็ยังมีบุคคลอีกมากที่ไม่
รู้วิธีการสร้าง การจัดเรียง และ การใส่ข้อมูล ที่ถูกต้องลงไปในเร
ซูเม่ ( Resume ) ของตน ทางผู้พัฒนาโปรแกรมได้เล็งเห็นถึง
ปัญหาเหล่านี้ จึงได้แนวคิดในการสร้าง “ระบบจัดเก็บและ
คำนวณระดับความสามารถเพื่อสร้างประวัติย่อ”  ขึ้นมาเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ระดับของความสามารถที่นำมาใส่ในเร
ซูเม่ (Resume) ตรงกับความสามารถของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น 
 
คำสำคัญ : เรซูเม,่ แบบฟอร์มสากล, โปรแกรม Resume 
 

Abstract 
Resume is a document that provides a rough overview 
of a person in education, research, training, work 
experience or internships. Including other relevant 
experiences. Ability or skills that have been 
accumulated. And qualifications for the job that is 
looking for. Resume is a short summary To accompany 
in applying for a job. Resume by international form 

There are 3 forms consisting of Chronological Resume, 
Functional Resume, and Combination Resume. There 
are still many people who do not know how to create, 
arrange or put the right information into their resume. 
The program developers have seen this problem. 
Therefore, there is an idea in creating a “System for 
store and calculate skill levels for create resume” to 
solve problems. makes the level of ability put into the 
Resume more suitable for the ability of users. 
 
Keywords : Resume, International Form, Resume 
Program 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันการที่ นักเรียน , นักศึกษา, หรือ คนวัยทำงานแล้ว
ต้องการที่จะสมัครงาน หรือ หางานในบริษัทที่มั่นคง     จำเป็น
ท ี ่ จ ะต ้ อ งม ี เ อกสารแนะนำตนหร ื อ เ ร ี ยกอ ี กอย ่ า งว่ า                  
เรซูเม่ (Resume) ซึ ่งจะสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัย และ 
ความสามารถที่ผู ้สมัครงานมีเพื ่อให้ทางบริษัทที ่ต้องการได้
พิจารณาความสามารถของตนว่ามีความสามารถพอที่จะได้เข้า
ร่วมงานกับทางบริษัทหรือไม่  

ทั้งนี้ก็ยังมีบุคคลอีกมากท่ีไม่รู้วิธีการสร้าง การจัดเรียง หรือ 
การใส่ข้อมูลที่ถูกต้องลงไปใน  เรซูเม่ (Resume) ของตน จึงทำ
ให้เกิดปัญหาอาทิเช่น ใส่ข้อมูลไม่ครบ , ใส่ข้อมูลเกินจริง, ใส่
ความสามารถที่ตนมีมากไปหรือใส่ไม่ครบ เป็นต้น ซึ่งปัญหา
เหล่านี้อาจส่งผลไปถึงตอนที่สมัครงงานเช่น ได้ทำงานในสาย
งานที่ไม่ตรงกับความสามารถของตน 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ทางผู้พัฒนาโปรแกรมได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงใด้แนวคิดใน
การสร้างโปรแกรม Resume ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดย
โปรแกรม Resume นี้จะสามารถเก็บข้อมูลการศึกษาที่ผู้ใช้เคย
ผ่านการศึกษามาไว้ในฐานข้อมูลและนำผลการศึกษาเหล่านั้นมา
คำนวณเพื่อให้ได้ระดับของความสามารถที่บุคคลนั้นพึงมีออกมา
ได้ ทำให้ระดับของความสามารถที่นำมาใส่ในเรซูเม่ (Resume) 
ตรงกับความสามารถของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น  

 
2. หลักการทำงาน 

ระบบผู้ใช้งานทั่วไป ( User ) 
ในส่วนของระบบในด้านของผู้ใช้งานทั่วไปเมื่อลงชื่อเข้าใช้งาน
แล้วหากผู้ใช้งานยังไม่เคยสร้างเรซูเม่ของตนระบบจะแสดงหน้า
ให้ผู้ใช้งานดำเนินการสร้างเรซูเม่ของตนก่อน ดังภาพที่ 1 
 
 

ทำงาน ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หน้าการเริ่มต้นสร้างเรซูเม่ 
 

จากนั่นโปรแกรมจะแสดงหน้าให้กรอกรายระเอียด
เช่น ประวัติส่วนบุคคล งานอดิเรค ประวัติการทำงาน เป็นต้น 
เมื่อกรอกครบและเลือกสร้างเรซูเม่ระบบจะทำการนำข้อมูลใน
ส่วนแรกที ่กรอกข้อมูลมาแสดงเป็นตัวอย่างเรซูเม่ให ้เห็น        
ดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2 หน้าแสดงตัวอย่างเรซูเม่ 

 จากที่เห็นในภาพที่ 2 จะทราบว่ามีเมนูต่างๆให้ทาง
ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปเพิ่มข้อมูลผลงานหรือการแข่งขันต่างๆได้
รวมไปถึงยังสามารถเข้าไปกรอกผลการเรียนในแต่ละวิชาท่ีเคย
เรียนมาได้และเมื่อกรอกจนครบแล้วตัวระบบจะทำการนำข้อมูล
ผลการเรียนทั้งหมดมาคำนวณเป็นระดับความสามารถในด้าน
ต่างๆเพื่อนำมาแสดงในเรซูเม่ 
 เมื่อผู้ใช้งานพึงพอใจกับเรซูเม่ที่ได้ทำการสร้างไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถทำการ Report เรซูเม่ออกมาเป็น
ไฟล์ PDF เพื่อนำไปใช้งานในการสมัครงานได้ 
 

3. วิธีดำเนินงาน 
การทดลองการทำงานของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
ทดลองระบบและสังเกตุข้อผิดพลาดโดยทีมผู้ทดสอบที่ผู้พัฒนา
เป็นผู้เลือกมา และ การทดลองระบบโดยการสุ่มเลือกผู้ที่สนใจ
ในระบบมาทดลองใช้งานจริง 

1) การทดลองระบบและสังเกตข้อผิดพลาดโดยผู้ทดสอบ  
ทีท่างผู้พัฒนาเป็นผู้เลือกมาและบันทึกผลค่าระดับความสามารถ
ต่างๆที่โปรแกรมคำนวณออกมาได้  

2) การทดลองระบบโดยการสุ่มเลือกผู้ที่สนใจในระบบมา
ทดลองใช้งานจริงและบันทึกผลค่าระดับความสามารถต่างๆที่
โปรแกรมคำนวณออกมาได้ 

จากผลการทดลองทำการคำนวณค่าระดับความสามารถ
จากผลการศึกษา โดยใช้สมการท่ี 1 และ 2 

 
 

𝑋 = (
∑ (𝐴(𝑖)∗𝐵(𝑖))n
i=0

∑ 𝐴(𝑖)𝑛
𝑖=0

) + 1  

 

             เมื่อ    𝑋 คือ ผลของระดับความสามารถที่ได้ 
   ∑X  คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า 

            n    คือ จำนวนของข้อมูลผลการเรียนทั้งหมด 
         A    คือ ค่าหน่วยกิจของในแต่ละรายวิชา 
         B    คือ ค่าของผลการเรียนในแต่ละรายวิชา 
 
จะทำให้ทราบค่าของระดับความสามารถในแต่ละด้านโดยนำผล
การเรียนในแต่ละรายวิชาท่ีเก่ียวค่องมาคำนวณตามสูตรจะได้
ผลลัพธ์ออกมาเป็นค่าตั้งแต่ 1 – 5  
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𝑆. 𝐷. = √
∑(𝑥 − 𝑋)2

𝑛 − 1
 

 
       เมื่อ        S.D. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐา 
                    n    คือ จำนวนของข้อมูลท้ังหมด 

     ∑(𝑥 − 𝑋)2คือ ผลร่วมของผลต่างข้อมูลกับค่าเฉลี่ยยก  
      กำลังสอง 

 
การดำเนินงานวิจัยเร่ิมต้นจากศึกษาข้อมูล การออกแบบ

โครงสร้างระบบพร้อมด้วยการศึกษาหาเครื่องมือ (tools) ต่างๆ
ที่นำมาใช้ในการช่วยพัฒนาโปรแกรม โดยโปรแกรมที่ทาง
ผู้พัฒนาเลือกใช้คือโปรแกรม Atom Nightly และ Xampp เมื่อ
ออกแบบเสร็จทำการวางโครงร่าง และ เร่ิมสร้างโปรแกรมระบบ
จัดเก็บและคำนวณระดับความสามารถเพื่อสร้างเรซูเม่ ในการ
สร้างโปรแกรมได้ทำการออกแบบเขียนโปรแกรมเพื่อให้
โปรแกรมเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลท่ีใช้เก็บข้อมูลประวัติและผล
การศึกษาที่จะนำมาคำนวณ รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมใน
ส่วนของการควบคุมการทำงานในส่วนต่างๆของตัวระบบ ทำ
การทดลองระบบและบันทึกผลการทดลองจากนั้นจึงนำผลการ
ทดลองมาสรุปและทำรูปเล่มวิจัย การออกแบบการสร้างระบบ
โดยการคำนึงถึงงบประมาณค่าใช้จ่าย และท่ีสำคัญระยะเวลา
การทำงานของการออกแบบโครงร้างของระบบจัดเก็บและ
คำนวณระดับความสามารถเพื่อสร้างเรซูเม่ 

 

 
 

 

4. ผลการทดลองระบบ 
การวิจัยเร่ือง “ระบบจัดเก็บและคำนวณระดับความสามารถ
เพื่อสร้างเรซูเม”่ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างระบบจัดเก็บและคำนวณ
ระดับความสามารถเพื่อสร้างเรซูเม่ที่มีประสิทธิภาพพร้อม
สำหรับการใช้งานจริงให้มากที่สุดโดยทางผู้พัฒนาได้คำนึงถึง
เร่ืองของการใช้งาน, การแสดงผลข้อมูล และ การคำนวณระดับ
ความสามารถจากผลการศึกษาเป็นหลัก ทางผู้พัฒนาจึงได้ทำ
การทดลองระบบ และ ได้ผลลัพธ์ออกมาดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 แบบประเมินความแม่นยำในการคำนวณค่าระดับ
ความสามารถคิดจาก 100% ต่อรอบ รอบละ 10 คน 

 
 

จากข้อมูลดังตารางที่ 1 จะทราบว่าความแม่นยำในการ
เทียบค่าระดับความสามารถจากผลการศึกษากับระดับ
ความสามารถจริงของผู้ใช้งานมีความแม่นยำเฉลี่ยประมาณ 
92.01% 
ตารางที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบต่อ
รอบ รอบเครื่องมือละ 10 คน 

 
 

รอบที่ ความแมน่ย า 

1 94.64%

2 86.94%

3 89.74%

4 99.48%

5 96.96%

6 76.33%

7 87.89%

8 99.98%

9 92.46%

10 95.66%

รอบที่ ความพงึพอใจ

1 ดมีาก

2 ดมีาก

3 ดี

4 ดมีาก

5 ปานกลาง

6 ดี

7 ดี

8 ดมีาก

9 ดมีาก

10 ดมีาก
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จากข้อมูลดังตารางที่ 2 จะทราบว่าความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบของผู้ทดลองปรากฏว่าผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” 
 
ตารางที่ 3 แบบประเมินความยากในการใช้งานระบบต่อรอบ
รอบละ 10 คน 

 
 

จากข้อมูลดังตารางที่ 3 จะทราบว่าความยากในการใช้งาน
ระบบที่ผู้ทดลองได้ทำการทดลองแล้วปรากฏว่าผลออกมาอยู่ใน
เกณ ์“ปานกลาง” 

 
5. สรุป 

จากการว ิ จ ั ย เร ื ่ อ ง  “ระบบจ ัด เก ็บและคำนวณระดับ
ความสามารถเพื ่อสร้างเรซูเม่” ทางผู ้พัฒนาได้ทำการศึกษา
ค้นคว้า และ ทำการทดลองระบบจนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่า
พึงพอใจเรียบร้อยแล้ว โดยโปรแกรม Resume นี้จะสามารถ
เก็บข้อมูลการศึกษาที่ผู้ใช้เคยผ่านการศึกษามาไว้ในฐานข้อมูล
และนำผลการศึกษาเหล่านั ้นมาคำนวณเพื่อให้ได้ระดับของ
ความสามารถที ่บ ุคคลนั ้นพึงมีออกมาได้ ทำให้ระดับของ
ความสามารถท ี ่ นำมาใส ่ ใน เ รซ ู เ ม ่  ( Resume) ตรงกับ
ความสามารถของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
[1] Flightmanual.atom.io.  (2019).  AtomFlightManual-

/Nov15,2019/from/https://flight-manual.atom.io/ 
[2] Npm  (2019).  jquery/Nov15,2019/from/-

https://www.npmjs.com/package/jquery 
[3] w3schools.com  (2019).  Node.jsTutorial/Nov15, 

2019/from/https://www.w3schools.com/nodejs/ 

[4] w3schools.com  (2019).  Node.jsMySQL/Nov15, 
2019/from/https://www.w3schools.com/nodejs/n
odejs_mysql.asp 

[5] w3schools.com  (2019).  jQuery Tutorial/Nov15, 
2019/from/https://www.w3schools.com/jquery/ 
 รอบที่ ความยากในการใชง้านระบบ

1 ปานกลาง

2 ปานกลาง

3 งา่ย

4 งา่ยมาก

5 ยาก

6 งา่ย

7 ปานกลาง

8 ปานกลาง

9 ยาก

10 งา่ยมาก
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ระบบจัดการเอกสารรายจ่ายห้างหุ้นส่วนจำกัดปตท.เด่นห้าปิโตรเลียม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำระบบจัดการเอกสารรายจ่าย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปตท.เด่นห้าปิโตรเลียมและศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้งานด้านการเข้าใช้งานระบบ ซึ่งมีปัญหาด้านการ
จัดเก็บข้อมูลรายจ่าย ด้านการค้นหาข้อมูลที่มีจำนวนมากจึงทำ
ให้เกิดความล่าช้าการเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆที่เสี่ยงต่อการชำรุด
เสียหาย เพราะทางหน่วยงานมีการบันทึกในรูปแบบการจด
บันทึกลงบนกระดาษ ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบจัดการ
เอกสารรายจ่ายปตท.เด่นห้าขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การจัดการเอกสารรายจ่ายการทำระบบนี้มีวัถุประสงค์คือ 1) 
เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์2) 
สามารถตรวจสอบยอดรายจ่ายได้ตลอดเวลา3) เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถเพิ่มเอกสารที่ต้องการจัดเก็บในภายหลังเองได้ผู้วิจัยจึง
ได้พัฒนาระบบด้วย ภาษา JAVAMySQL และโปรแกรม ATOM 
ในการพัฒนาระบบ พบว่าระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลเอกสาร
รายจ่ายของปตท. เด่นห้า ได้ทั้งข้อมูลเดิมที่มีและข้อมูลใหม่ 
เพิ่ม ลบ แก้ไขรายจ่ายได้ การค้นหาข้อมูลรายจ่ายที่มีจำนวน
มากทำได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดู 
 ผลการสรุปรายจ่ายรายเดือนหรือรายปีประโยชน์ของ
ระบบการจัดการเอกสารรายจ่ายที่ได้ทำการพัฒนาขึ้น ทำให้
ปตท.เด่นห้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประหยัดเวลา
ในการค้นหาข้อมูลรายจ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลได้
อย่างถูกต้องแม่นยำและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ ป้องกันการชำรุดเสียหายของเอกสารต่างๆ ความพึง

พอใจของผู้ใช้งานด้านการเข้าใช้ระบบ อยู่ที่ 4.00(𝒙̅  =4.00) ใน
ระดับเกณฑที่ดี 
คำสำคัญ: ระบบจัดการเอกสารรายจ่ายปตท.เด่นห้าปิโตรเลียม, 
การจัดการเอกสารรายจ่าย, ข้อมูลเอกสารรายจ่าย 

 
Abstract 

Research objectives to establish expense document 
management system of PTT. Den Ha Petroleum 
Co.,LTD and study the satisfaction of the users who 
utilized the system logging in. The current system has 
the problems in term of expense information 
collection, searching lots of information and bring data 
so it delayed the information and document collection 
which had high risk of data losses. Department 
currently record the information manually so the 
researchers develop the expense management system 
of PTT. Den Ha. There are reasons to develop this 
management system as below 1. To facilitate the 
electronic data collection 2. To be able verify the 
expense at all-time 3. To enable the user to add the 
document which was not downloaded before 
manually the researchers develop the system with 
JAVA MySQL and ATOM program. Once the 
management system was developed so the system 
can store expenses document of PTT. Den Ha for both 
existing information and new information also can add, 
delete, amend the expense information as well. 
Furthermore, the system also can be searched for 
numerous expense data very fast and system also 
retrieve monthly or manually expense document as 
well. The benefits of Expense document management 
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system of PTT. Den Ha enable the management 
system 
 
Keywords: expense document management system of 
PTT. Den Ha Petroleum Co.,LTD, expense document 
management, expense document 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันการจัดการเอกสารปตท.เด่นห้านั้นจะมีการ 

จัดการข้อมูลรายจ่ายต่างๆ โดยการจดบันทึกผ่านกระดาษ ซึ่ง
ทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลรายจ่าย ด้านการค้นหา
ข้อมูลที่มีจำนวนมากจึงเกิดความล่าช้า ด้านการเก็บข้อมูล ด้าน
การสรุปรายจ่าย ยังอยู่ในรูปเอกสารซึ่งมีความเสี่ยงต่อการชำรุด 
เสียหาย ซึ่งทำให้ไม่สะดวกในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ 

จากปัญหาดังกล่าวทางผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะนำ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเอกสารรายจ่ายของ 
ปตท.เด่นห้าในด้านการจัดเก็บข้อมูลรายจ่าย ด้านการเพิ่มหัวข้อ 
เอกสารข้อมูลรายจ่ายที่จะจัดเก็บ และยังช่วยให้ทาง 
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สดวกและมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
 

2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวขอ้ง 
1. (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 

2544) ได้อธิบายไว้ว่า ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดเก็บ 
ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อน 
ของ ข้อมูลและการที่ไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เพื่อให้เป็น 
ข้อมูลที ่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ ่ง ของ 
องค์กรระบบการจัดการฐานข้อมูล 

2. (วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, 2546) (DBMS: Database 
Management System) ค ือ ซอฟต ์แวร ์ระบบท ี ่ ใช ้ ในการ 
จัดการฐานข้อมูล ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่าง 
ผู้ใช้กับฐานข้อมูล โดยมีหน้าที่สำคัญที่ต้องกระทำ ได้แก่ การ
จัดการพจนานุกรมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้หลายคน การสำรองและการกู้คืนข้อมูล 
และภาษาท่ีใช้ 
ในการเข้าถึงฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อกับโปรแกรม ประยุกต์ 

 
3. วิธีดำเนินงาน 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบจัดการเอกสารรายจ่ายห้าง
ห ุ ้นส ่วนจำก ัดปตท.เด ่นห้าป ิโตรเล ียม ม ีข ั ้นตอนวิธ ีการ
ดำเนินงานดังภาพที่1  

 
ภาพที่ 1. ER – Diagram ระบบจัดการเอกสารรายจ่ายห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ปตท. เด่นห้าปิโตรเลียม 

  
ER-Diagram เป็นแบบจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้าง

ของฐานข้อมูลซึ ่งเขียนออกมาในลักษณะของรูปภาพ การ
อธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship) 
ประกอบด้วย เอนทิตี้ (Entity) เป็นวัตถุหรือส่ิงของที่เราสนใจใน 
ระบบงานนั้น ๆ แอททริบิว (Attribute) เป็นคุณสมบัติของวัตถุ
ที่สนใจ ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนทิตี ้ ER-Diagram ของปตท.เด่นห้า มีสามตาราง ได้แก่ 
พนักงาน ข้อมูลรายจ่าย และ หัวข้อจัดเก็บ แต่ละตารางมี 
ความสัมพันธ์ ดังนี้ ตารางพนักงาน กับตารางข้อมูลรายจ่าย เป็น
ความสัมพันธ์ แบบ 1:M เนื่องจากพนักงานแต่คนสามารถเพิ่ม
ข้อมูลรายจ่ายได้มากกว่าหนึ่งข้อมูล และ ข้อมูลรายจ่ายที ่ถูก
เพิ่มในแต่ละครั้งสามารถถูกเพิ่มโดยพนักงานได้แค่หนึ่งคน 
ตารางข้อมูลรายจ่าย กับตารางหัวข้อจัดเก็บ เป็นความสัมพันธ์ 
แบบ M:M เนื่องจากข้อมูลรายจ่ายหนึ่งขอมูลสามารถจัดเก็บ 
รายละเอียดได้หลายหัวข้อ และหัวข้อจัดเก็บแต่ละหัวข้อ
สามารถถูกเก็บอยู่ในข้อมูลรายจ่ายได้หลายข้อมูล 

ขั้นตอนการออกแบบหน้าจอของระบบ มี2 ส่วน คือ 
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ส่วนหัวหน้าแผนกและพนักงาน ดังรูปต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2. แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ 

 
จากภาพที่ 2 เป็นหน้าลอคอินเพื่อตรวจสอบผู้ที่เข้ามา 
ใช้งานระบบการจัดการรายจ่าย 
 

 
ภาพที่ 3. แสดงหน้าเริ่มต้นของโปรแกรม 

 
จากภาพที่ 3 เป็นหน้าแสดงรายจ่ายรวมที่สามารถ 

เลือกดูเป็นรายเดือนหรือรายปีได้ 
 

 
ภาพที่ 4. แสดงหน้าจัดการข้อมูลภายในของหัวหน้าแผนก 

 

จากภาพที่ 4 หัวหน้าแผนกสามารถจัดการหัวข้อ 
เอกสารที่ต้องการได้ในหน้าจัดการข้อมูลภายใน 
 

 

 
ภาพที่ 5. แสดงหน้าจัดการข้อมูลหมวดหมู่หลัก 

 
จากภาพที่ 5 เมื่อทำการเลือกหัวข้อที่ต้องการจะแสดง 

หน้าจัดการข้อมูลในหัวข้อที่เลือก เมื่อเพิ่มข้อมูลหัวข้อใหม่ จะ 
ปรากฏหัวข้อใหม่ที่เพิ่มมาในแถบด้านซ้ายดังภาพที่ 6 

 

 
ภาพที่ 6. แสดงแถบข้อมูลหัวข้อที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 

 
จากภาพที่ 6 เป็นการแสดงข้อมูลหัวข้อที่หัวหน้า

แผนกได้ทำการเพิ่มขึ้นมา ในภาพที่ 5 ทางแถบซ้ายมือ 
 

 
ภาพที่ 7. แสดงหน้าเพิ่มข้อมูลของระบบในส่วนของพนักงาน 

 
จากภาพที่ 7 เมื่อพนักงานต้องการเพิ่มข้อมูลหรื

จัดการรายจ่ายพนักงานสามารถเลือกหัวข้อเพื่อทำการจัดการ
ข้อมูลที่ต้องการได้ในหน้านี้ 
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ภาพที่ 8. แสดงหน้าจัดการข้อมูลในหัวข้อที่เลือก 

 

จากภาพที่ 8 เมื่อทำการเลือกหัวข้อรายจ่ายที่ต้องการ 
เสร็จแล้วจะแสดงหน้าจัดการร่ายจ่ายที่เลือกดังรูปเมื่อเพิ่มข้อมูล
ที่ต้องการแล้วกดปุ่มบันทึกจะเพิ่มข้อมูลไปแสดงในหน้ารายจ่าย
ตามหัวข้อที่ทำการเลือกใน ภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 9. หน้าแสดงข้อมูลรายจ่ายตามหัวข้อที่เลือก 

 

เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลดังภาพที่ 8 จะแสดงในหน้าแสดง 
ตามหัวข้อที่เลือกดังภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 10. ข้อมูลสรุปรายจ่ายรวมในหน้า ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

จากภาพที ่ 10 เป็นหน้าแสดงยอดค่าใช ้จ ่ายรวม
ทั้งหมดที่เราได้ทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปจะสรุปผลออกมาตามที่
เรียกไว้ว่าจะดูเป็นเดือนหรือเป็นปี 

 
 
 

4. ผลการทดลองระบบ 
หลังจากพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีการเข้าใช้

งานระก่อนนำระบบไปใช้งานจริงจากเจ้าหน้าที่ได้แก่หัวหน้า
แผนกบัญชีและพนักงานของห้างหุ ้นส่วนจำกัดปตท.เด่นห้า
ปิโตรเลียมในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื ่อนำมา
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานหลังจากใช้งานโดยเกณฑ์การ
ประเมินสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ดีมาก   คือ 4.21 – 5.00 
ดี   คือ 3.41 – 4.20 
ปานกลาง  คือ 2.61 – 3.40 
น้อย   คือ 1.81 – 2.60 
น้อยที่สุด  คือ 1.00 – 1.80 
 

ตารางที่1.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านการเข้าใช้งาน
ระบบ จำนวน 5 คน 

 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านการเข้าใช้ระบบ
โดย ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้านรูปแบบการใช้งานระบบ ความ 

ยากง่าย อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.60 (𝒙̅  =3.60) มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี ด้านความถูกต้องแม่นยำของระบบ อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.60 

(𝒙̅  =4.60) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ด้านตรงตามวัตุ

ประสงค์ที่ ต้องการ อยู่ที ่ค่าเฉลี่ย 4.80 (𝒙̅  =4.80) มีความพึง
พอใจอยู ่ใน ระดับดีมาก ด้านการออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่

ซับซ้อน อยู่ที่ ค่าเฉลี่ย 3.60 (𝒙̅  =3.60) มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับดีด้าน ความพึงพอใจในการใช้งาน อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.40 (𝒙̅  
=3.40) มีความ พึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของด้าน

เข้าใช้งานระบบ อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 (𝒙̅  =4.00) มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี 
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5. ผลการทดลองระบบ 
ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดปตท.เด่นห้า เมื่อนำระบบเข้ามาทำการ 
ทดลองใช้กับแผนกบัญชี พบว่า ระบบช่วยในการจัดเก็บข้อมูล 
รายจ่าย จัดการเรียบเรียงข้อมูลเป็นระเบียบ ค้นหาข้อมูล 
รายจ่ายที่ต้องการจากข้อมูลที่มีจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว และ 
สามารถเพิ่มหัวข้อเอกสารใหม่เองได้ ผลตอบรับที่ได้จากการ 
ทดลองใช้งานของระบบจัดการเอกสารรายจ่าย ท่ีได้ทำการ 
พัฒนาขึ้นมีการตอบรับที่ดี ระบบใช้งานง่าย ทำให้ประหยัดเวลา 
ในการค้นหาข้อมูลรายจ่ายที่จำเป็น เพื่อช่วยให้พนักงานจัดเก็บ 
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และป้องกันการชำรุดเสียหายของ 
เอกสาร 
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ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้ออนโทโลยี 
Recommended System for Travel Place in Thailand by Ontology 
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บทคัดย่อ 
การค้นหาสถานที่ท่องเท่ียวตามเว็บไซต์ให้ข้อมูลตรงตามต้องการ
และครบถ้วนเพียงครั้งเดียวนั้นค่อนข้างยาก ซึ่งการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมีความสำคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศค่อนข้าง
สูง และการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีหลากหลาย
ช่องทางหนึ่งในช่องทางที่ได้รับความนิยมคือการค้นหาข้อมูลทาง
เว็บไซต์ บทความนี้จึงนำเสนอระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยโดยใช้ออนโทโลยี ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้
ให้มีโครงสร้างที่สัมพันธ์กันระหว่างเนื้อหา และความรู้ออนโทโลยี 
โดยสร้างออนโทโลยีด้วยโปรแกรม โฮโซ ออนโทโลยี อีดิเตอร์
พัฒนาและจัดการโครงสร้างออนโทโลยีด้วยเฟรมเวิร์ค ออนโทโล
ยี แอปพลิเคชัน เมเนจเมนท์ ซึ่งให้ผลลัพธ์ของการสืบค้นข้อมูล
ถ ูกต ้องและตรงกับความต ้องการของผ ู ้ ใช ้งาน และนำไป
ประกอบการตัดสินใจสำหรับการเลือกสถานที ่ท ่องเที ่ยวที่
เหมาะสม 
 
คำสำคัญ: ระบบแนะนำ, ออนโทโลยี, สถานที ่ท่องเที ่ยวใน
ประเทศไทย  
 

ABSTRACT 
The travel place searching on the website to get all the 
complete information once is quite difficult. The travel 
place in Thailand is important and generates high 
incomes for our country. Currently, such information 
allowing access for users in a variety of different ways. 
One of the popular ways is searching for information on 
websites. In this paper, we have presented the 

Recommended System for Travel Place in Thailand by 
Ontology which has data and knowledge storing to 
present structure and contents related. By creating the 
ontology with the Hozo - Ontology Editor, 
development and management ontology structure 
with Ontology Application Management Framework. 
The results show the search information is accurate and 
meets the user needs and then provides for the decide 
appropriate tourist destinations. 
 
Keywords:  Recommended system, Ontology, Travel 
Place in Thailand 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันผู้คนค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวตามเว็บไซต์ต่าง ๆ แต่ได้
ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความต้องการ เช่น ค้นหาสถานที่
ที่เป็นทะเล และ มีภูเขา แต่ข้อมูลออกมาเป็นสถานที่เกี่ยวกับ
ทะเลอย่างเดียว หรือ ภูเขาอย่างเดียว โดยใช้หลักการออนโทโลยี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สืบค้นข้อมูลได้ถูกต้อง ระบบให้
คําแนะนํานี้อาศัยความรู้ทางด้าน วิศวกรรมความรู้ (Knowledge 
Engineering) ในส่วนของออนโทโลยี (Ontology) เข้ามาเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู ้ของระบบแนะนําให้มีโครงสร้างที่
สัมพันธ์กันระหว่างเนื้อหาและความรู้ออนโทโลยีและสถานที่ที่
ท่องเที่ยวจะเป็นฐานความรู้ที่สําคัญในการจัดเก็บองค์ความรู้ใน
ระบบ บทความนี้เน้นในส่วนของการออกแบบออนโทโลยสีถานที่
ท่องเที ่ยวในประเทศไทย เพื ่อเก็บความรู ้และข้อมูลสถานที่

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้างระบบ
แนะนําสถานที่ท่องเท่ียว ในทางเทคนิคนั้นยังพบว่าความสามารถ
ของระบบยังต้องมีการพัฒนาให้สามารถแนะนำให้ตรงกับ ความ
ต้องการให้ได้มากกว่าเดิม ผู้จัดทำจึงต้องการหาวิธีการที่จะช่วย
ให้ระบบแนะนำดังกล่าวนี้มนี้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ผู้จัดทำเลือกใช้
โปรแกรม Hozo – Ontology Editor เข้ามาใช้ในการออกแบบ 
Ontology โปรแกรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิจัยนี้ได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากการค้นหาทั่วไปไม่สามารถระบุเงื่อนไขได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ การค้นหาครั้งเดียวจึงทำให้ผู้ใช้งานได้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน  

ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงพัฒนา ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย  โดยนำเอา Hozo – Ontology Editor และ 
Ontology Application Management Framework ( OAM) 
เพื่อจัดการโครงสร้าง และจัดเก็บข้อมูลโดยฐานข้อมูล MySQL 
จึงทำให้ผู ้ใช้งานได้รับข้อมูลที ่ครบถ้วน และสามารถนำไป
ประกอบการตัดสินใจสำหรับเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสม
กับเง่ือนไขที่ผู้ใช้ระบุ 

 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื ่อประยุกต์ใช้หลักการของออนโทโลยีในการ
พัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเท่ียว 

2. เพื่อพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายกับ
สถานที่ท่องเท่ียวภายในประเทศไทย 

3. เพื่อเพิ่มช่องทางและช่วยอำนวยความสะดวกในการ
สืบค้นและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับผู้ใช้ 
 

3. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการออกแบบและพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
3.1 ออนโทโลยี 
ออนโทโลยี คือ ฐานความรู้สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็น
รูปแบบองค์ความรู ้เฉพาะทาง (Domain Knowledge) โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อให้สามารถนำความรู้เฉพาะทาง ไป
ประย ุกต ์ใช ้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ได ้หลากหลายชนิด 
เทคโนโลยีวิศวกรรมความรู้ (Knowledge engineering) มีส่วน
สำคัญต่อการพัฒนา จัดเก ็บ และแบ่งปันองค์ความรู ้จาก

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้สามารถนำไปใช้งานได้ในโปรแกรมและ 
ระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาด
และมีความเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น [1] โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. แนวความคิด (Concepts) หมายถึง ขอบเขตของความรู้
ที่สามารถทำการอธิบายรายละเอียดได้ 

2. คุณสมบัติ (Properties) หมายถึง คุณสมบัติต่าง ๆ ที่
นำมาอธิบายรายละเอียดของแนวความคิด 

3. ความสัมพ ันธ ์ (Relationships) หมายถ ึง ร ูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด โดยมีการะบุความสัมพันธ์ไว้
เป็นแบบต่าง ๆ 

4. ข้อกำหนดในการสร้างความสัมพันธ์ (Axioms) หมายถึง 
เง ื ่ อนไขหร ือตรรกะในการสร ้างความส ัมพ ันธ ์ระหว ่ าง
แนวความคิดกับแนวความคิด หรือแนวความคิดกับคุณสมบัติ
เพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้อง 

5. ตัวอย่างข้อมูล (Instances) หมายถึง คำศัพท์หรือข้อมูล
ที่มีการกำหนดความหมายไว้ในออนโทโลยีเรื่องนั้น ๆ [2] 
3.2 OAM Framework 
เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้พัฒนาเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย
และออนโทโลยี NECTEC จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์แพล็ตฟอร์ม
สำหร ับจ ัดการโปรแกรมประย ุกต ์ออนโทโลย ี หร ือ OAM 
(Ontology Application Management Framework) ขึ้นเพื่อ
ช ่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของ
เทคโนโลยีเวบ็เชิงความหมายและออนโทโลยี 
3.3 Hozo - Ontology Editor 
เป็นโปรแกรมที ่พัฒนาขึ ้นโดยมหาวทิยาลัยโอซากา (Osaka 
University) ประเทศญี่ปุ ่น เป็นโปรเครื ่องมือการพัฒนาออน
โทโลยี (Ontology Editor) ในปัจจุบันที่ได้รับความนิยม และ
เป็นเครื่องมือถ่ายทอด และจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบของออน
โทโลยีได้ สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น 
3.4 JSP  
ภาษา JSP ย่อมาจาก Java Server Page เป็นเทคโนโลยีสำหรับ
พัฒนา Application บนเว็บไซต์ในรูปแบบของ Server และ 
Client แสดงผลและโต ้ตอบกับ User Interface ผ่าน Web 
Browser ตัวอย่างเช่น IE, Chrome, Firefox และอื ่น ๆ โดย
อาศ ัยการทำงานร ่วมก ับพวก Client Tags เช ่น HTML / 
JavaScript / CSS และพวก jQuery ให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ  
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3.5 HTML  
เป็นภาษาประเภท Markup ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างเว็บ
เพจ มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับ Tag ควบคุมการ
แสดงผลข้อความ รูปภาพ เสียง อื่น ๆ ที่สามารถเรียกดูผ่านทาง
เว็บเบราว์เซอร์ได้ แต่ละ Tag สามารถระบุหรือควบคุมการ
แสดงผลของเว็บให้เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบเว็บไซต์กำหนดไว้ 
3.6 JavaScript 
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบ
อินเทอร์เน็ต ท่ีได้รับความนิยมอย่างสูง JavaScript เป็น ภาษา
สคริปต์เชิงวัตถุ ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ ใช้ ร่วมกับ 
HTML เพื ่อให้เว็บไซต์ดูมีการเคลื ่อนไหว สามารถตอบสนอง
ผู้ใช้งานได้มากขึ้น 
3.7 Database 
เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ใน
ระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาส
ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถทำการเพิ่ม ( insert), ลด 
(delete) หรือ เปลี่ยนแปลง (update) ข้อมูลใหม่ได้อีกด้วย3.8 
MySQL 
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้อง
ใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้
ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นทำงานร่วมกับ
เครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์
ที่ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php 
ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือทำงานร่วมกับ
โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวล
เบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรม
ถ ูกออกแบบให ้สามารถทำงานได ้บนระบบปฏ ิบ ัต ิการที่
หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open 
Source)ที่ถูกนำไปใช้งานมากท่ีสุด 
3.9 Apache Tomcat 
เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ Java Servlet และJava Server Pages 
(JSP) โดยทำงานร่วมกับตัวแปลโปรแกรมชื่อ Tomcat Jasper 
ในการแปลงJSP ให้กลายเป็น Servlet ก่อนนำไปประมวลผล 

4. วิธีดำเนินการ 
ในการศึกษาครั ้งนี้ผู ้วิจัยพัฒนาออนโทโลยีประกอบไปด้วย 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
4.1 รวบรวมองค์ความรู้ 
เร่ิมจากการหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยจากแหล่งที่
น่าเชื่อถือได้ เพื่อให้ทราบถึงพื้นที่ ข้อมูลของสถานที่ สิ่งอำนวย
ความสะดวก ราคา กฎเกณฑ์ ประเภณี และข้อจำกัดในด้านตา่ง 
ๆ อย่างครอบคลุม [5] ดังภาพที่ 1 
 

ภาพที่ 1 รวบรวมองค์ความรู ้

 
4.2 การออกแบบอละพัฒนาออนโทโลยี 
การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. Determine scope ระบุขอบเขตของแนวความคิดของ
ออนโทโลยี โดยงานวิจ ัยดังกล่าว เป ็นการแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลตรงตาม
ความต้องการมากท่ีสุด 

2. Consider reuse พิจารณาเลือกใช้ออนโทโลยีที ่มีอยู่
แล้ว คือ การนำออนโทโลยีที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ขอบเขตที่ศึกษา เพื่อประหยัดเวลา 

3. Enumerate terms กำหนดศัพท์หรือนิยามคำสำคัญ
ของออนโทโลยี โดยเขียนคำศัพท์ที่เป็นไปได้เกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญ 
ระบุคุณสมบัติของคำศัพท์แต่ละคำโดยละเอียด 

4. Define classes ระบุคลาสและคุณสมบัติของคลาส 
โดยเริ่มจากการกำหนดนิยามจากแนวคิดทั่วไป ไปหาแนวคิดที่
เฉพาะเจาะจง นอกจากนี ้ต ้องกำหนดคุณสมบัต ิของคลาส 
กำหนดโครงสร้างภายนอกและภายในของคลาส กำหนดจำนวน
ค่า ชนิดค่า และค่าที ่เป็นไปได้ของคุณสมบัติของคลาส เช่น 
คลาสประเภท (ทะเล, น้ำตก, ภูเขา, ล่องแก่ง, วัฒนธรรม ฯลฯ), 
คลาสวิธีการเดินทาง (รถยนต์, รถโดยสารสาธารณะ ฯลฯ),คลาส
ภูมิภาค (ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันตก), คลาสจังหวัด (กรุงเทพฯ, 
นนทบุรี, จันทบุรี ฯลฯ) เป็นต้น 

5. Define Relations ระบุความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด 
โดยกำหนดลักษณะของความสัมพันธ์เป็นแบบต่างๆ กำหนด
เง ื ่ อนไขหร ือข ้อกำหนดเฉพาะหรื อตรรกะในการแปลง
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดกับคุณสมบัติ แนวคิดกับแนวคิด 
เพื ่อให้แปลงความหมายได้ถูกต้อง เช่น ความสัมพันธ์แบบ 
attribute-of (เป็นคุณสมบัติ) เช่น คลาสสถานที ่ท ่องเที ่ยว 
ประกอบไปด้วย รหัสสถานที่ท่องเที่ยว , ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว, 
ราคา เป็นต้น ความสัมพันธ์แบบ part-of (เป็นส่วนหนึ่ง) เช่น 
กรุงเทพฯ (เป็นส่วนหนึ่งของ) จังหวัด 

6. Create instances สร้างตัวอย่างของข้อมูล กำหนด
ตัวอย่างของข้อมูลในลำดับชั้นของคลาส เช่น สืบค้นคำว่า หาด
กะรน ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : หาดกะรน 
จังหวัด : ภูเก็ต 
ประเภท : ทะเล, ชายหาด 
รายละเอียด : เป็นหาดที่อยู่ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ต
อยู่ระหว่างหาดป่าตอง และ หาด กะตะต้น... 

เป็นต้น [3] 
ตัวอย่างการออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีสำหรับระบบ

แนะนำสถานที่ท่องเท่ียว ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 ออนโทโลยีระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 

 
4.3 การพัฒนาระบบสืบค้นเว็บเชิงความหมาย 
จากกระบวนการพัฒนาออนโทโลยี ผู ้วิจัยได้ทำการออกแบบ 
และพัฒนาความรู ้ทางออนโทโลยี โดยอ้างอิงข้อมูลจาก การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หนังสือการท่องเที่ยว และเว็บไซต์ที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นที่นิยม เพื่อนำมา
พัฒนาระบบสืบค้นเว็บเชิงความหมายโดยใช้เครื่องมือสนับสนุน
การพ ัฒนา โป รแก รมประย ุ กต ์ อ อน โท โ ล ยี  Ontology 
Application Management ( OAM)  Framework เ ป็ น
โปรแกรมประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี ที่สนับสนุนทั้งการสร้าง
ข ้อม ูล RDF และ OWL จากฐานข ้อม ูลท ี ่ม ีอย ู ่  และการใช้
ประโยชน์ จากข้อมูลที่สร้างขึ้น และยังช่วยลดความซับซ้อนใน
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของออนโทโลยีนอกจากนี้ ยังมี
เครื่องมือที่คอยสนับสนุนการจัดการความรู้เชิงความหมาย เช่น 
การสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย ระบบแนะนำข้อมูล [4] 
 

5. การดำเนินการพัฒนาระบบ 
5.1 การทำงานของสถาปัตยกรรม 
ระบบคันคืนสารสนเทศจากออนโทโลยี่โดยระบบแบ่งระดับการ
ทำงานออกเป็น 6 ส่วนคือ  

1. Local Source Layer คือ ส่วนของแหล่งท่ีเก็บข้อมูลอยู่
ในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  

2. Wrapper Layer คือ ส่วนของการแปลงข้อมูลจากแต่
ละระบบให้อยู่ในรูปของ XML-based 

3. Mapping Layer คือส่วนการแปลงข้อมูลจากรูปแบบ
XML เป็น OWL 

4. Integration Layer คือ ส่วนการทำการบูรณาการออน
โทโลยี โดยนำออนโทโลยี 2 ออนโทโลยีมาเชื ่อมโยงส่วนที่
สอดคล้องหรือคล้ายกันเข้าไว้ด้วยกัน  

5. Query Layer คือส่วนของการสืบดันข้อมูลใช้ภาษา 
SPARQL ( The SPARQL Protocol and RDF Query 
Language) เป็นภาษาใหม่ที่ใช้ในการสืบดันข้อมูลจากออนโทโล
ยี โดยที่ SPARQL อยู่ภายใต้การพัฒนาของกลุ่ม W3C  

6. Present Layer คือ ส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้ในการ
ดันคืนข้อมูลและแสดงผล 
การทำงานของระบบ ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ภาพรวมการทำงานของระบบ 

 

5.2 ขอบเขตของผู้ใช้งาน 
ผู้ใช้งานสามารถกระทำได้ อย่างดังนี้ Home Page, About Me, 
Contact, หน้าค้นหาอย่างง่าย, หน้าค้นหาขั้นสูง, หน้าแสดงรา
ยลเอียดการค้นหา, Get API ดังภาพที ่4 
 

 
ภาพที ่4 การดำเนินการส่วนของผู้ใช้งาน 

 
5.3 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ 
ผู้ดูแลระบบสามารถกระทำได้ ดังนี้ เพิ่มข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว, 
แก้ไขสถานที ่ท ่องเที ่ยว , ลบสถานที ่ท ่องเที ่ยว และ Data 
Mapping ดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ 

 

6. ผลการดำเนนิงานระบบ 
จากการดำเนินงานตามแผนที่ได้นำเสนอในบทความฉบับนี้จึง
ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน โดยจะมีหน้าตาของเว็บ
แอปพลิเคชัน ดังนี้ หน้าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 2 
หน้าย่อยคือ ค้นหาอย่างง่าย และค้นหาขั้นสูง 
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6.1 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว หน้าย่อย ค้นหาอย่างง่าย 
ในหน้านี้ผู้ใช้งานจะสามารถกรอกคีย์เวิร์ดที่จะค้นหา ดังภาพที่ 6 
 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงการค้นหาอย่างง่าย 

 
6.2 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว หน้าย่อย ค้นหาขั้นสูง 
ในหน้านี้ผู้ใช้งานจะสามารถกรอกคีย์เวิร์ดที่จะค้นหา สามารถใส่
เงื่อนในการค้นหาได้มากกว่า 1 เงื่อนไข และสามารถเรียงลำดับ
ตามเง่ือนไขที่ระบุ ดังภาพที่ 7 
 

 
ภาพที ่7 หน้าจอแสดงการค้นหาขั้นสูง 

 
6.3 หน้าแสดงรายละเอียดของการค้นหา 
ในหน้านี้ผู้ใช้งานจะสามารถดูรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว 
ดังภาพที่ 8 
 

 
ภาพที่ 8 หน้าแสดงรายละเอียดของการค้นหา 

 
 

 

6.4 หน้า Get API 
ในหน้านี้ผู้ใช้งานจะสามารถนำข้อมูลที่อยู่ภายในฐานข้อมูลไป
ใช้ได้อย่างอิสระ ดังภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงการ Get API 

 
7. ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน 

แสดงผลการสืบค้นข้อมูลที่สืบค้นมากที่สุด แสดงสถานที่แนะนำ
มากที่สุด แสดงสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตประจำเดือน เพื่อเป็น
แนวทางในการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น สามารถทำงานผ่านแอป
พลิเคชัน, ใช้เวลาในการสืบค้นนานในกรณีที่แสดงข้อมูลเยอะ, 
เพิ่มระบบสมาชิกเพื่อจัดเก็บการค้นหา 
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ปัจจัยสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในงานผ่านการจัดการข้อมูลของบุคลากรในสาย
งานเลขานุการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 

Competency Factors Influences Job Success: through with Data 
Management of Medical Secretary Personnel in Medium Hospital in 

Bangkok Area 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของบุคลากรใน
สายงานเลขานุการทางการแพทย์ การจัดการข้อมูลและความสำเร็จ 
ในการทำงานของบุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์ที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์ 
จำนวน 393 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยใช้
เทคน ิคว ิธ ีนำเข ้า  (Enter Method) ผลการศ ึกษา พบว่า 
สมรรถนะของเลขานุการทางการแพทย์อยู ่ในระดับมาก โดย
สมรรถนะในด้านบุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้าน
การตัดสินใจ ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการ
สำนักงานทางการแพทย์ และด้านทักษะการสื่อสารตามลำดับ และ
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมรรถนะของบุคลากรในสาย
งานเลขานุการทางการแพทย์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการข้อมูล
และความสำเร็จในการทำงาน และการจัดการข้อมูลของบุคลากร
ในสายงานเลขานุการทางการแพทย์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จ
ในการทำงาน โดยการจัดการข้อมูลเป็นตัวแปรกลางของสมรรถนะ
ของเลขานุการทางการแพทย์และความสำเร็จในการทำงาน 
คำสำคัญ: สมรรถนะของเลขานุการทางการแพทย์, ความสำเร็จ
ในงาน, การจัดการข้อมูล 
 

ABSTRACT 
This research aims to study the competency factors 
influences Job Success through with data management 
of medical secretary personnel in medium sized 
hospitals in Bangkok area. The research instrument is a 
questionnaire for data collection from 393 medical 
secretary personnel. Data Analysis and Statistics were 
percentage mean and standard division. Hypothesis 
testing used multiple regression Analysis with stepwise-
enter technic. Research results: 1 )  Medical secretary 
competencies in high level which characteristic is 
highest and next were the decision making; information 
technology; medical office management and 
communication skill respectively.  2 )  The hypothesis 
testing; the competency of medical secretary 
personnel positively influences data management and 
Job success. And data management of personnel in the 
medical secretarial department has a positive influence 
on work success. The data management is a central 
variable of the competency of the medical secretary 
and the success of work. 
 
Keywords: competency of medical secretary,  
Job Success, Data Management 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  

1656

mailto:Pawina9@hotmail.com


The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

 
 

 
1. บทนำ 

ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยหลักที่สามารถนำพาให้องค์การ
ประสบความสำเร็จ ดังนั้นสมรรถนะของบุคลากรบริการสุขภาพ
จึงมีความสำคัญในทุกมิติ ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าท่ีส่วนที่ติดต่อกับ
ผู้ใช้บริการ (Front Office) และเจ้าหน้าที่ในส่วนของการจัดการ
ภายใน (Back Office) ทั ้งนี ้องค์การบริการสุขภาพเอกชนได้
กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการให้บริการสุขภาพที่มี
ลักษณะการทำงานที่สอดประสานกัน ส่งต่อ เกื้อหนุนกันและกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่บริการโรงพยาบาล 
เจ้าหน้าที ่บริการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที ่ระดับบริการ  
โดยจำนวนบุคลากรในแต่ละส่วนสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ความสำคัญและความจำเป็นของบุคลากรต่อระบบการบริการ
สุขภาพได้ ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 บุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 

 
จากการสำรวจข้อมูลสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
พ.ศ. 2559 พบว่า เจ้าหน้าที่บริการในโรงพยาบาล มีอัตราที่สูง
เป็นอันดับที ่สองรองจากกลุ่มแพทย์และพยาบาลที่มีจำนวน
บุคลากรสูงที ่สุด [1] โดยในระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาล
เอกชน สามารถสะท้อนถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ในการ
ทำงานของบุคลากรในส่วนนี้ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานซึ่งไม่
เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลหรืองานบริการทางการแพทย์ [1] 
โดยบุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์เป็นบุคลากรใน

กลุ ่มบริการสุขภาพที ่จำเป็นต้องมีสมรรถนะเพียงพอในการ
ทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการด้านการรักษา
สุขภาพ สามารถสื่อสารด้วยศัพท์สามัญทางการแพทย์ได้อย่าง
เข้าใจ และสามารถนำเสนอข้อมูลเพื ่อการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เพื่อให้
ระบบงานบริการสุขภาพสามารถเคลื ่อนไปได้อย่างราบรื่น 
สะดวก รวดเร ็ วและทำให ้ผ ู ้ ร ับบร ิ การท ั ้ งภายในและ 
นอกโรงพยาบาลพึงพอใจ [2] และในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถ
พัฒนาให้สูงขึ้นได้ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนดไว้ [3] ภายใต้
บริบทของสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ความหลากหลายของข้อมูลที่มีจำนวนมากและไหลเข้ามาทุก
ทิศทาง ทำให้ทุกส่วนงานจำเป็นต้องปรับตัวในการให้บริการ  
เพื่อสนองตอบความต้องการตามวิถีการดำเนินชีวิต (Life Style) 
ของผู้รับบริการ วิวัฒนาการด้านการรักษาพยาบาลที่ก้าวหน้า 
และแนวโน้มในการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ของประเทศ
ไทยซึ ่งเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียน โดยมีดัชนี 
ความนิยมของชาวต่างชาติในการเดินทางเข้ามารับบริการ 
ทางการแพทย์ และมีระดับคุณภาพอยู่ในลำดับที่ 18 ของโลก 
และประเทศไทยยังถูกจัดลำให้เป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดี
ที่สุดในโลกในอันดับที่ 6 อีกด้วย [4]  

อย่างไรก็ดีบุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์ตอ้ง
ปรับตัวให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขานรับ
นโยบายของผู้บริหารและสนองตอบต่อการจัดการข้อมูลข่าวสาร
ต ่างๆ ได ้อย ่างรวดเร ็ว และทำให ้ประสบความสำเร ็จใน 
การทำงาน และเป็นกลไกลที่สามารถสร้างความได้เปรียบใน 
การแข่งขันของโรงพยาบาลได้  
 ดังนั ้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยสมรรถนะ 
ของเลขาน ุการทางการแพทย ์ท ี ่ส ่ งผลต ่อความสำเร ็จใน 
การทำงานในโรงพยาบาล โดยมุ่งหวังผลจากการวิจัยเพื ่อจะ
นำมาใช ้ประโยชน ์ เป ็นแนวทางในการพ ัฒนาสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานของเลขานุการทางการแพทย์ และค้นหาแนวทาง
สู ่ความสำเร็จในการทำงานด้วยการจัดการเอกสาร ซึ ่งเป็น 
เน ื ้องานของบุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์  
หากเลขานุการทางการแพทย์มีสมรรถนะและความสามารถใน
การทำงานเพ ียงพอ และมีความสามารถทำงานได ้อย ่าง 
มีประสิทธิผล ย่อมเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะทำให้โรงพยาบาล 
มีความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคของสงครามข้อมูลข่าวสาร 
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2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของเลขานุการทางการแพทย์ การจัดการ
ข้อมูล และความสำเร็จในการทำงานของบุคลากรในสายงาน
เลขานุการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางใน
กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะของเลขานุการทางการแพทย์ 
ที่ส่งผลต่อการจัดการข้อมูลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการข้อมูลที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการทำงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง 
ในกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะของเลขานุการทางการแพทย์
ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 
5. เพื่อศึกษาลักษณะความเป็นตัวแปรกลางของการจัดการข้อมูล
ระหว่างสมรรถนะของเลขานุการทางการแพทย์และความสำเร็จ
ในการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
3. สมมติฐานการวิจัย 

1. สมรรถนะของการเป็นเลขานุการทางการแพทย์ 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดการสำนักงานทางการแพทย์ ด้านทักษะการ
สื่อสาร ด้านการตัดสินใจ ด้านบุคลิกภาพ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อแรงจูงใจในการทำงาน   

2. การจัดการข้อมูลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จใน
การทำงาน 

3. สมรรถนะของเลขานุการทางการแพทย์ 5 ด้าน 
ได้แก่ ด ้านการจัดการสำนักงานทางการแพทย์ ด้ านทักษะ 
การส่ือสาร ด้านการตัดสินใจ ด้านบุคลิกภาพ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงาน 
 4. การจัดการข้อมูลเป็นตัวแปรกลางของสมรรถนะของ
เลขานุการทางการแพทย์และความสำเร็จในการทำงาน 
 

4. การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของเลขานุการทางการแพทย์  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ยสูงที ่สุด รองลงมาคือ 
ด้านการตัดสินใจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการ
สำนักงานทางการแพทย์ ด้านทักษะการสื ่อสาร ตามลำดับ 
เหตุผลที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรในสายงานเลขานุการ
ทางการแพทย์ มีความตระหนักรู ้ถึงการพัฒนาของสมรรถนะ 
การเป็นเลขานุการทางการแพทย์ ซึ ่งในแต่ละองค์กรจะมี  
การปฏิบัต ิงานที ่หลากหลายรูปแบบ รวมถึงมีการแต่งกาย 
ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการติดต่อประสานงานทั ้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกได้ รวมถึงมีการใช้ศัพท์ทางการแพทย์มา 
ช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานนั้นสำเร็จและราบรื่น และใน
เรื่องของการแต่งกายขององค์กรที่จะต้องถูกระเบียบและตาม
เกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งบุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์
จ ึ งต ้ องม ีบ ุ คล ิ กภาพท ี ่ ด ี และด ู สง ่ า ในการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน 
ทั้งการปฏิบัติงานในองค์กรหรือภายนอกองค์กร เพื่อให้ดูมีความ
น่าเชื่อถือเป็นที่ประทับใจต่อองค์กร และผู้ที่ใช้บริการ รวมถึง
บ ุคลากรในสายงานเลขาน ุการทางการแพทย ์น ั ้นจะต ้อง 
มีกระบวนการคิดในการปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานได้ และต้องตรงตามกรอบ
ระยะเวลาที ่กำหนดทำให ้บ ุคลากรในสายงานเลขาน ุการ 
ทางการแพทย์จะต้องมีการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
รวมทั้งการจัดการสำนักงานทางการแพทย์ ทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
ซึ ่งจะมีอย ู ่หลากหลายร ูปแบบ ทำให้บ ุคลากรในสายงาน
เลขานุการทางการแพทย์ต้องพัฒนาความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่  ๆ  
ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก จึงต้องมีทักษะและความรู้เพื่อนำมาใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ส่วนความสำเร็จในการทำงานของ

สมรรถนะของ
บุคลากร  

ในสายงาน 
เลขานุการ 

ทางการแพทย ์

ความสำเร็จ 
ในการทำงาน 

การจัดการ 
ข้อมูล 
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บุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เหตุผลที ่เป็นเช่นนี้  อาจเนื ่องมาจากบุคลากรใน 
สายงานเลขานุการทางการแพทย์ เมื่องานมีปัญหาบุคลากรใน
สายงานเลขานุการทางการแพทย์จะมีการคิดแก้ไขปัญหาโดย 
ใช้สติปัญญาประกอบการตัดสินใจอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพและ
ตรงตามเป้าหมายที ่กำหนดไว้ มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์มี  
การสร้างผลงานใหม่ๆ เพื่อทำให้มีการอัตราเงินเดือนเพิ ่มขึ้น
เรื ่อยๆ แต่ก็ยังขาดการวางแผนในการปฏิบัติงานที ่มีความ
รอบคอบน้อย อาจเนื ่องมากจากมีการวางแผนการจัดเวลา 
หรือการเรียงลำดับความสำคัญของงานที ่ขาดตกบกพร่อง  
ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ วรรณภา ชำนาญเวช [5] ปัจจัย 
สู่ความสู่ความสำเร็จในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสิน
ในเขตกรงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่าความสำเร็จใน 
การทำงานอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานที ่ 1 สมรรถนะของการเป็น
เลขานุการทางการแพทย์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการข้อมูล 
การหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของสมรรถนะของการเป็น
เลขานุการทางการแพทย์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการข้อมูล 
แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะของการเป็นเลขานุการทางการแพทย์
ประกอบด้วย สมรรถนะด้านบุคลิกภาพ ด้านการตัดสินใจ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการสำนักงานทางการแพทย์ 
และด้านทักษะการสื่อสาร ตามลำดับ ในขณะที่ ปวีณา สปิลเลอร์ 
และคณะ [6] ได้ศึกษาสมรรถนะของเลขานุการทางการแพทย์ที่
สน ับสน ุนการทำงานของบ ุคลากรหลักทางการแพทย ์ของ
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร พบว่า สมรรถนะ
ของเลขานุการทางการแพทย์ที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากร
หล ักทางการแพทย ์ในโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางใน
กรุงเทพมหานครมี 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านงานเลขานุการ
ทางการแพทย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริการ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 พบว่าสมรรถนะของการ
เป็นเลขานุการทางการแพทย์ด้านการจัดการสำนักงานทางการ
แพทย์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิต ิ ซ ึ ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรในสายงานเลขานุการทาง
การแพทย์ที่มีการจัดการข้อมูลซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมี
การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อ
สามารถนำเสนอแก่ผู ้บริหารเพื ่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่าง

ทันท่วงที ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา สปิลเลอร์
และธีระวัฒน์ จันทึก [2] ที่ได้ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่เลขานุการ
ทางการแพทย์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งพบว่าการจัดการข้อมูลเป็น
ส่วนสำคัญของสมรรถนะของเลขานุการทางการแพทย์ ที่จำเป็น
ต่อการจัดการสำนักงานทางการแพทย์ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 พบว่าสมรรถนะของการ
เป็นเลขานุการทางการแพทย์ด้านทักษะการสื่อสารมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการจัดการข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็น
ว่าบุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์ จำเป็นต้องมี
ความสามารถในการสื่อสารด้วยศัพท์ทางการแพทย์ การจัดการ
องค์การทางการแพทย์ ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจใน
บริบท วัฒนธรรม และรูปแบบการทำงานในการบริการสุขภาพ
จึงจะสามารถสื่อสารเพื่อการประสานงานได้ประสบความสำเร็จ
โดยการวิเคราะห์และความพร้อมของข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ในแต่
ละด้าน ถือเป็นเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารประสานงานทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์การให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด ทั้งนี้ยังสอดคล้องจากงานวิจัยของ แววดาว 
ทวีชัย และวันทนี จันทร์เอี่ยม [7] ที่พบว่ากระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี ครบถ้วน 
และเพียงพอ ผู้ท่ีสื่อสารต้องมีความเข้าใจเนื้อหาสาระการสื่อสาร
ที ่ม ีสาระชัดเจน สามารถระบุประเด็นสำคัญของข้อมูลได้ 
สามารถสื่อสารด้วยเนื้อหาสาระที่กระชับเข้าใจง่าย และยึดถือ
ความปลอดภัยของผู ้ป่วยเป็นหลัก รวมถึงมีการสื ่อสารเพื่อ
กระตุ้นเตือนของหัวหน้างานทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องแม้ว่างานจะประสบผลสำเร็จแล้วก็ตาม โดยการจัดการ
ข้อมูลประกอบไปด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของ ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติ และการจัดการ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร ความรู้สึกเป็น
เจ้าขององค์กร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร และการสื่อสาร
ในองค์กร ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการข้อมูลเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 สมรรถนะของการเป็น
เลขานุการทางการแพทย์ด้านการตัดสินใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
การจัดการข้อมูล แม้ว่าจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับสมรรถนะของการเป็นเลขานุการทางการแพทย์ด้าน
การตัดสินใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการข้อมูล แต่ใน
การศึกษาครั ้งน ี ้พบว่า สมรรถนะของการเป็นเลขาน ุการ 
ทางการแพทย์ด้านการตัดสินใจไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
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จัดการข้อมูลอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เนื ่องจากบุคลากร 
ในสายงานเลขาน ุการทางการแพทย์ม ีบทบาทหน ้าท ี ่ ใน 
การตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการจัดการ
ข้อมูลยังไม่มากหากพิจารณาบทบาทหน้าที่ในด้านต่าง ๆ อาจ
เป็นเพราะว่าบุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์ส่วน
ใหญ่ไม่ได้รับหน้าที ่โดยตรงในการตัดสินใจ ทำให้สมรรถนะ 
ของการเป็นเลขานุการทางการแพทย์ด้านการตัดสินใจไม่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการข้อมูล ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน  
และทั้งนี้ยังสอดคล้องกับกับผลงานวิจัยของสุวรรณี ภู่ชื่น [8]    

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 สมรรถนะของการเป็น
เลขานุการทางการแพทย์ด้านบุคลิกภาพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
จัดการข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของการเป็นเลขานุการ
ทางการแพทย์ด้านบุคลิกภาพไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการ
ข้อมูล ซึ ่งปฏิเสธสมมติฐาน ในขณะที่ กล้าหาญ ณ น่าน [9]  
ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณลักษณะบุคลิกภาพและความพึง
พอใจที่มีต่อการปรับตัวในการทำงานของผู้เข้าสู่ตลาดบัณฑิตใหม่
ซึ่งพบว่าปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการปรับตัว
ในการทำงานและหากพัฒนาบุคลิกภาพจะส่งผลให้สามารถ
ปรับตัวในการทำงานไดอ้ย่างมีประสทธิภาพสูงสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 สมรรถนะของการเป็น
เลขานุการทางการแพทย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการจัดการข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของการเป็น
เลขานุการทางการแพทย์ด้านบุคลิกภาพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
จัดการข้อมูล ในขณะที่ ปวีณา สปิลเลอร์ และธีระวัฒน์ จันทึก 
[2] ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่เลขานุการทางการแพทย์
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการทำงาน และผลการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณลักษณะบุคลิกภาพและความ
พึงพอใจที่มีต่อการปรับตัวในการทำงานของผู้เข้าสู่ตลาดบัณฑิต
ใหม่ของ กล้าหาญ ณ น่าน [2] พบว่าปัจจัยด้านบุคลิกภาพมี
อิทธิพลต่อปัจจัยด้านการปรับตัวในการทำงานและหากพัฒนา
บุคลิกภาพจะส่งผลให้สามารถปรับตัวในการทำงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพสูงสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การจัดการข้อมูลมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงาน การหาค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยพหุค ูณของการจัดการข้อมูลมีอ ิทธ ิพลเชิงบวกต่อ
ความสำเร็จในการทำงาน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในสายงาน

เลขานุการทางการแพทย์ที่มีการจัดการข้อมูล เนื่องผู้ท่ีปฏิบัติงาน
ในด้านนี้จำเป็นต้องมีการจัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลอันเป็น
องค์ประกอบในการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กันต์ 
ขาวเป็นใย และจุฬวดี ส ันทัด [9] ได ้ศ ึกษาต้นแบบระบบ
สารสนเทศเพื ่อการวางแผนจัดงานอีเว้นท์ พบว่าการจัดการ
ข้อมูลและระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลที่ทำให้
เกิดความเชื่อมโยงงานของแต่ละฝ่ายจะทำให้เกิดความสำเร็จใน
การทำงาน  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 สมรรถนะของเลขานุการ 
ทางการแพทย์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงาน  
การหาค ่าส ัมประส ิทธ ิ ์ถดถอยพหุค ูณของสมรรถนะของ
เลขานุการทางการแพทย์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จใน 
การทำงานแสดงให้เห็นว่า ถ้าบุคลากรในสายงานเลขานุการ 
ทางการแพทย์มีสมรรถนะเพียงพอในการทำงานจะทำให้มี
ความสำเร ็จในการทำงาน เน ื ่องจากบุคลากรในสายงาน
เลขานุการทางการแพทย์ได้มีการนำสมรรถนะในด้านต่าง  ๆ  
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ เช่น ความสามารถในการ
จัดการสำนักงานทางการแพทย์ การควบคุมคุณภาพของงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่หน่วยงานกำหนด ด้านทักษะ
การส่ือสาร เช่น สามารถส่ือสารโดยใช้ศัพท์ทางการแพทย์ ข้อมูล
เช ิงล ึกในการติดต่อประสานงานเพื ่อการตัดสินใจ รวมถึง
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและมีไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ตามเวลาที่กำหนด ด้านบุคลิกภาพด้านการควบคุมอารมณ์
รวมถึงการอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ซ ึ ่งสมรรถนะตามที ่กล ่าวมาจะทำให ้บ ุคลากรในสายงาน
เลขานุการทางการแพทย์ช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุถึงเป้าหมาย
ได้ตามที่กำหนดไว้ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหารและองค์การได้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน ในขณะที่ 
ปวีณา สปิลเลอร์ [6] ได้กล่าวถึงสมรรถนะของเลขานุการทาง
การแพทย์เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บุคลากรสามารถทำงานได้
สำเร็จ  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3.1 สมรรถนะของเลขานุการ
ทางการแพทย์ด้านการจัดการสำนักงานทางการแพทย์มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงาน ทั้งนี้ ได้มีผู้ศึกษาสมรรถนะ
ของเลขานุการทางการแพทย์ [2] และพบว่า สมรรถนะด้านการ
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จัดการสำน ักงานทางการแพทย์จะทำให้บ ุคลากรประสบ
ความสำเร ็จในการทำงานและม ี โอกาสก ้าวหน ้าในงาน  
โดยสมรรถนะของเลขานุการทางการแพทย์ด้านการจัดการ
สำนักงานทางการแพทย์มีความสัมพันธ์ก ับความสำเร็จใน 
การทำงานด้วยเช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3.2 สมรรถนะของเลขานุการ 
ทางการแพทย์ด้านทักษะการสื ่อสารมีอ ิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสำเร็จในการทำงาน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในสายงาน
เลขานุการทางการแพทย์ ต้องมีความรู ้เกี ่ยวกับการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร การใช้ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อสื่อสาร
ในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์
นั ้นจะต้องมีการใช้การติดต่อสื ่อสารโดยการใช้ศ ัพท์สามัญ 
ทางการแพทย์ทั ้งหน่วยงานภายในและภายนอก ทักษะการ
สื ่อสารดังที ่กล่าวมาจะทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การแพทย์ได้รับการยอมรับจากบุคลากรในสายงานต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอก และจะส่งผลให้การทำงานราบรื ่นและ
ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ ่งยอมรับสมมติฐานและ
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ สมพร สิทธิ [10] ซึ ่งพบว่า
สมรรถนะที่จำเป็น จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะการทำงาน ความ
ร ับผ ิดชอบและความซ ื ่อส ัตย ์  รวมถ ึงท ัศนคต ิส ่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหาร  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3.3 สมรรถนะของเลขานุการ
ทางการแพทย์ด้านการตัดสินใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จ
ในการทำงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมรรถนะของ
เลขานุการทางการแพทย์ด้านการตัดสินใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสำเร็จในการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็น
ว่าบุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์จะต้องมีไหวพริบ
ปฏิภาณในการปฏิบัต ิงานอยู ่ตลอดเวลา มีกระบวนการคิด
สมเหตุสมผลและมีการวางแผนที่รอบคอบ สามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ซึ่งหากมีปัญหา
หรือมีอุปสรรคเกิดขึ ้น บุคลากรในสายงานเลขานุการทาง
การแพทย์จะต้องมีการคิด การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการใช้สติปัญญาประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน และหากบุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์

มีสมรรถนะด้านการตัดสินใจนี้ก็จะทำให้การปฏิบัติงานนั้นส่งผล
ให้ประสบความสำเร็จในปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน และทั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ สุคนทิพย์ รุ่งเรือง และคณะ [10] ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
ต่อสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุข กรณีศึกษาเขตบริการ
สุขภาพที่ 4 พบว่า การตัดสินใจไม่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จ
ในการทำงาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3.4 สมรรถนะของเลขานุการ 
ทางการแพทย์ด้านบุคลิกภาพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จใน
การทำงาน โดยพบว่า สมรรถนะของเลขานุการทางการแพทย์
ด้านบุคลิกภาพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงาน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในสายงาน
เลขานุการทางการแพทย์ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในสายงาน
เลขานุการทางการแพทย์ด้านการมีบุคลิกภาพส่งผลโดยตรงต่อ
ความสำเร็จในการทำงานเนื่องจากบุคลากรในสายงานเลขานุการ
ทางการแพทย์นั ้น ต้องมีการดูแลในเรื ่องของการแต่งกาย  
การดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงและให้สะอาดดูดีอยู่เสมอการที่
บุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์มีบุคลิกภาพที่ดี  
จะช่วยสร้างความมั่นใจในตนเอง ทำให้บุคคลอื่นมีการยอมรับ 
นับถือ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศศิธร จิมากรณ์ [12] 
ที่พบว่า จิตสํานึกด้านการให้บริการของเลขานุการสำนักงาน 
ศาลยุติธรรมมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที ่ 3.5 สมรรถนะของการเป็น
เลขานุการทางการแพทย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพล 
เชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงาน แม้ว่าจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับสมรรถนะของการเป็นเลขานุการ 
ทางการแพทย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสำเร็จในการทำงาน แต่ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า สมรรถนะ
ของการเป็นเลขานุการทางการแพทย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงาน อย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะมีผลต่อความสำเร็จเพียง
บางส่วนเท่านั ้น ทั ้งนี ้ความสำเร็จในงานอาจจะมาจากหลาย
ป ัจจ ัยประกอบก ัน  และท ั ้ งนี้ ผลการว ิจ ั ยแตกต ่ างจาก 
การศึกษาวิจัยของ ปวีณา สปิลเลอร์, และธีระวัฒน์ จันทึก [2]  
ที่เห็นว่าสมรรถนะของการเป็นเลขานุการทางการแพทย์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน  
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 การจัดการข้อมูลเป็นตัวแปร
กลางของสมรรถนะของเลขาน ุการทางการแพทย ์และ
ความสำเร็จในการทำงาน การหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ
ของการจัดการข้อมูลเป็นตัวแปรกลางสมรรถนะของเลขานุการ
ทางการแพทย์และความสำเร็จในการทำงาน แสดงให้เห็นว่าเมื่อ
บุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์มีการจัดการข้อมูลที่
ดีจะทำให้บุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์สามารถ
ปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จได้ เช่น การจัดการข้อมูลอย่าง
เป็นระบบและมีความเพียงพอต่อการติดต่อประสานงานที ่มี
ปริสทธิภาพจะส่งผลให้การทำงานชัดเจนมีข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์
ส่งผลให้การตัดสินใจต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารมี
ความรวดเร็ว คล่องตัวและทำให้การดำเนินงานรวดเร็วมากขึ้น
และมีแนวโน้มทำให้บุคลากรมีโอกาสประสบความสำเร็จในงาน
ได้สูง  
 

5. ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล
สมรรถนะของบุคลากรในสายงานเลขานุการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน เพื ่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรต่อไป  
2.  ควรม ีการศ ึกษาว ิจ ัย เก ี ่ ยวก ับสมรรถนะเลขาน ุการ 
ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนต้องการอย่าง
แท้จริงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมต่อไป  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พยากรณ์โอกาสการเข้าศึกษาต่อ
ของนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธ ุรก ิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล
กังวล โดยใช้เทคนิค Decision Tree และ Naïve Bayes ในการ
สร้างโมเดล ข้อมูลที่ใช้คือข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล ในปี พ.ศ.2561-2562 จำนวน 1,147 
รายการ และ 2. วัดประสิทธิภาพความถูกต้องของโมเดล โดยใช้
ว ิธ ีการแบ ่งข ้อม ูลเพ ื ่อทดสอบประส ิทธ ิภาพแบบ Cross 
validation  
 ผลการวิจัย พบว่า เทคนิคที ่เหมาะสมสำหรับการ
พยากรณ์จำนวนนักศึกษาใหม่ท ี ่จะเข ้าศ ึกษาต ่อในระดับ   
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คือเทคนิค Decision Tree 
จากการกำหนดค่า K= 5 ซึ ่งม ีค ่าความถูกต ้อง  (Accuracy)    
มากที่สุด คือ 81% และมีกฎที่ได้จากต้นไม้การตัดสินใจจำนวน 
12 กฎ 
 
คำสำคัญ: การพยากรณ์, ต้นไม้ตัดสินใจ, นาอีฟเบย์, การทำ
เหมืองข้อมูล 
 
 

Abstract 
The purpose of this research is 1. To predict the 
opportunity for further study of undergraduate 
students Faculty of Business Administration 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin 
Wang Klai Kangwon Campus using the Decision Tree 
and Naïve Bayes techniques to create models. The data 
used is student admission information of the Faculty of 
Business Administration. Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin Wang Klai Kangwon Campus 
in the year 2018-2019 amount 1,147 items and 2. To 
measure the effectiveness and accuracy of the model 
by using data segmentation method to test cross 
validation performance. 
 The results showed that the technique was 
suitable for predicting the number of new students to 
study at the Bachelor degree in Business Administration. 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin 
Wang Klai Kangwon Campus is the Decision Tree 
Technique from K = 5 which has the highest accuracy 
of 81% and 12 rules from the decision tree. 
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1. บทนำ 
การรับสมัครผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
นับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อการ
จัดการศึกษาและการวางแผนงบประมาณเพื ่อการบริหาร
สถาบันการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ว ิทยาเขตวังไกลกังวลก็เช่นกัน มีการ
ประชาสัมพันธ์และการรับสมัครที่เป็นกระบวนการเริ่มแรก ซึ่ง
ได้มาในจำนวนนักศึกษาใหม่ รวมถึงการไปประชาสัมพันธ์หรือ
การแนะแนวนอกสถาบันการศึกษาของอาจารย์ ได้มีการเดินทาง
ไปตามโรงเรียนหรือจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา
ต่อในสาขาวิชาของตนให้มีปริมาณที่มากขึ้น ปัจจุบันได้มีการนำ
เทคนิคเหมืองข ้อมูล (Data Mining) มาประยุกต ์ใช ้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลกฎการจำแนกเทคนิค
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เข้ามาใช้ในการพยากรณ์ และ
ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจและดำเนินงานโดย
ไม่เกิดความผิดพลาดหรือสร้างความเสียหายในภายหลัง [1] 
 การรับสมัครนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ในปี 
2561-2562 มีการรับสมัครนักศึกษาแบบระบบ TCAS เข้ามา 
ทำให้คณะบริหารธุรกิจมีจำนวนนักศึกษาลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 
ส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาในด้านการจัดการศึกษาและ
การวางแผนงบประมาณ เพ ื ่ อการบร ิหารและจ ัดการ
สถาบันการศึกษาประจำปี ซึ ่งส่วนใหญ่จะคำนวณจากยอด
จำนวนนักศึกษาของสถาบนัการศึกษา 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะสร้างโมเดล เพื่อนำมา
ทำการพยากรณ์โอกาสการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) เพื่อที่จะนำโมเดลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลเกี่ยวกับ
โอกาสการเข้ามาศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาสมัครในแต่
ละครั้ง เพื่อนำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์
และวางแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ต่อไป 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อพยากรณ์โอกาสการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ใน
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใช้ เทคนิคการทำ
เหมืองข้อมูล 
2.2 เพื่อวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของโมเดลการพยากรณ์
โอกาสการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล
กังวล โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 
 

3. กรอบแนวคิดงานวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องผู้วิจัยได้ทำการ
สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. ขอบเขตงานวิจัย 

4.1 ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ในปี 
พ.ศ.2561-2562 ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 ,147 รายการ 
ประกอบด้วย 7 แอตทริบิวต์ ได้แก่ ประเภทการรับสมัคร ,      
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร, ภูมิภาคของผู้สมัคร, เกรดเฉลี่ย
สะสม, วิธีการสมัคร, สาขาที่สมัคร และผลการสอบคัดเลือก 
4.2 สร้างโมเดลโดยใช ้ เทคน ิค Decision Tree และ Naïve 
Bayes จากโปรแกรม Rapid Miner Studio 9.3 โดยใช้วิธีการ
แบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธี Cross-Validation 
โดยกำหนดค่า K = 5, 10 และ 15 และวัดประสิทธิภาพความ
ถูกต้องของโมเดลจากค่า Accuracy 
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5. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
5.1 การทำเหมืองข้อมูล (Data mining)  
กระบวนการค้นหาสารสนเทศหรือความรทูี่อยู่ในฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ที่ซับซ้อน เพื่อนำความรูที่ไดไปใช้ประโยชนในการตัดสินใจ 
สารสนเทศที่ไดอาจนำมาสร้างโมเดลสำหรับการพยากรณ์ การ
สร้างโมเดลสำหรับการแบ่งกลุ่ม และการแสดงความสัมพันธ์ การ
ทำเหมืองข้อมูลมีขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอนซึ่งต้อง
อาศัยเทคนิคหรือวิธีการต่างๆ เช่น วิธีการจัดกลุ่ม (Clustering) 
การค้นหาความสัมพันธ์ (Association rule) และการพยากรณ์ 
(Classification) เป็นต้น [2] 
5.2 การจำแนกข้อมูล (Data Classification)  
เป็นกระบวนการสร้างโมเดลในลักษณะการเรียนแบบมีผู้ สอน 
(Supervised Learning) เน้นการเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่ในอดีต
เพื่อมาสร้างโมเดลสำหรับทำนายหรือคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นใน
อนาคต สามารถแบ่งย่อยได้อีกคือ การจำแนกประเภทข้อมูล 
(Classification) และการประมาณค่าข้อมูล (Regression) ซึ่งทั้ง
สองเทคนิคจะมีความแตกต่างกันที ่คำตอบที่ต้องการทำนาย     
ซึ่งการจำแนกประเภทข้อมูล (Classification) จะทำนายข้อมูลที่
มีค่าเป็น Nominal เช่นเพศชาย หญิง หรือค่าท่ีไม่ใช่ตัวเลข ส่วน
การประมาณค่าข้อมูล (Regression) จะใช้กับข้อมูลคำตอบที่
เป็นตัวเลขเท่านั้น [3] 
5.3. เทคนิค Naïve Bayes  
การทำเหมืองข้อมูลในแบบการจำแนกข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดย
หลักความน่าจะเป็น Naïve Bayesian Classification จะใช้
ว ิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของสิ ่งที ่ย ังไม่เคยเกิดขึ ้น เพื่อ
วิเคราะห์และทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยนิยมนำไปใช้ใน
เรื่องของการทำ Text Mining เช่น การคัดกรองอีเมลล์ การคัด
แยกเอกสาร เป็นต้น [4] 
5.4. เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)  
เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับการค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด และสร้าง
แบบจำลองการพยากรณ์ในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม้ เป็นการ
เรียนรู้โดยการจำแนกประเภท (Classification) ข้อมูลออกเป็น
กลุ่ม (class) ต่างๆ โดยใช้คุณลักษณะ (attribute) ข้อมูลในการ
จำแนกประเภท ต้นไม้ตัดสินใจที่ได้ทำให้ทราบว่า คุณลักษณะใด
เป็นตัวกำหนดการจำแนกประเภท และคุณลักษณะแต่ละตัวมี
ความสำคัญมากน้อยต่างกันอย่างไรเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจนั้น

จัดเป็นเทคนิคที ่สามารถนำไปประยุกต์ใช้การสร้างกฎและ
ประยุกต์กับการพัฒนาโปรแกรมได้ [5] 
5.5 โปรแกรม Rapid Miner  
เป็นซอฟต์แวร์ที ่ช่วยทำให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ ้น เหมาะกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และมีจำนวนมาก เพื่อค้นหารูปแบบ 
แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูล เหมาะสำหรับ
การนำมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจขององค์กร ทำให้
สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย กรณีต้องการใช้งานเพื่อทดสอบการ
วิเคราะห์ข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล และการรายงาน
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ เป็นต้น [6] 
5.6 ทฤษฎกีระบวนการ CRISP-DM  
เป็นกระบวนการมาตรฐานอย่างหนึ่งในการทำ Data Mining  จะ
ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนคือ 1. เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหา (Business Understanding) 2. ทำความเข้าใจข้อมูล 
( Data Understanding)  3.  ก า ร เ ต ร ี ย ม ข ้ อ ม ู ล  ( Data 
Preparation)  4.  การสร ้างโมเดล (Modeling)  5.  การวัด
ประสิทธิภาพโมเดลหรือไม่ (Evaluation) 6. การนำไปใช้งาน 
(Deployment) [7] 
5.7 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 อัจฉราภรณ์ จ ุฑาผาด ได ้ศ ึกษาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการพยากรณ์จำนวนนักศึกษาใหม่ โดยใช้กฎการ
จำแนกต้นไม้ตัดสินใจ [8] 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดของงานวิจัย 

ข้อมูลที่ใช ้ ปัจจัยที่ใช้ เทคนิค ผลที่ได ้
ข้อมูลการสมัคร
ของนักศึกษา
คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
จำนวน 42,571 
ชุดข้อมูล 

ประเภทการรับ
สมัคร, จังหวัด
ผู้สมัคร, 
สาขาวิชาที่
เปิดรับสมัคร, 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือ
เทียบเท่า, 
คลาสของ
ผลลพัธก์าร
สอบคดัเลือก
เป็นผู้เข้าศึกษา 

เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ 
(Decision 
Tree) 

วิธีการแบ่งชุด
ข้อมูลและ
การทดสอบ
ออกจากกัน
สามารถ
นำไปใช้ใน
การพัฒนาตัว
ต้นแบบใน
การพยากรณ์
นักศึกษาใหม่
โดยใช้กฎการ
จำแนก
เทคนิค 
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ข้อมูลที่ใช้ ปัจจัยที่ใช้ เทคนิค ผลที่ได ้
 ต้นไม้ตัดสินใจ

ที่มีความ
ถูกต้อง
แม่นยำสูง 
และเหมาะสม
กว่าวิธีอ่ืน 

 
บีสุดา ดาวเรือง ได้ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การจำแนกข้อมูลเพื ่อทำนายแขนงวิชาเรียนของนักศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี [9] 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดของงานวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ ปัจจัยที่ใช้ เทคนิค ผลที่ได ้
ข้อมูลของ
นักศึกษา
ภาควิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คณะ
เทคโนโลยีและ
การจัดการ
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
วิทยาเขต
ปราจีนบุรี
ตั้งแต่ปี
การศึกษา 
2548-2559 
จำนวน 759 
ระเบียน 

ประกอบด้วย 
12 แอตทริ
บิวต์ ดังน้ี 
เกรดเฉลี่ยจบ
การศึกษา, 
ระดับผลการ
เรียนของ
โรงเรียนเดิม, 
ผลการเรียนใน
รายวิชาหลัก 8 
วิชา, หลักสูตร
ที่จบการศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา
ปริญญาตรี 
และแขนงวิชา
เรียน 

เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ 
(Decision 
Tree) 
เทคนิค (Naïve 
Bayes)  
เทคนิค (Rule-
Based 
Classification) 

วิธีการจำแนก
ประเภทแบบ
วิธีฐานกฎ 
(Rule Base) 
ให้ค่าความ
ถูกต้องสูงที่สุด
คือ 78.66% 
รองลงมาคือ
วิธีต้นไม้
ตัดสินใจ 
(Decision 
Tree) ให้
ความถูกต้อง 
78.26% และ
วิธีแบบเบย์
78.12%  

 
สุมิตรา นวลมีศรี ได้ศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการพยากรณผ์ูเ้ขา้ศกึษา โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [10] 
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดของงานวิจัย 
ข้อมูลที่ใช ้ ปัจจัยที่ใช้ เทคนิค ผลที่ได ้

ข้อมูลผู้สมัคร
เข้าศึกษาใน 
ระดับปริญญา
ตรี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน
สุนันทา ปี 
2552 – 2553 
จำนวน 23,000 
ชุดข้อมูล 

ประเภทการรับ
สมัคร, จังหวัด
ผู้สมัคร, 
สาขาวิชาที่
เปิดรับสมัคร, 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือ
เทียบเท่า, 
คลาสของ
ผลลพัธก์าร
สอบคดัเลือก
เป็นผู้เข้าศึกษา 

เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ 
(Decision 
Tree) 

วิธีการแบ่ง
ข้อมูลสร้างตัว
แบบและ
ทดสอบออก
จากกัน มี 
ความถูกต้อง
และแมน่ยา 
ในการ
พยากรณ์ผู้
เข้าศึกษา 

 
6. วิธีดำเนินการวจิัย 

ผู้วิจัยดำเนินงานวิจัยดำเนินงานตามขั้นตอนของการทำเหมือง
ข้อมูลแบบ CRISP-DM ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
6.1 Business Understanding 
ในการว ิจ ัยครั ้งน ี ้ ได้ รวบรวมข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา         
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล ในปี พ.ศ.2561-2562 ซึ่งได้ประสบปัญหา
ในเรื ่องของยอดนักศึกษาที่ลดลง ทำให้ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา และในส่วนของการ
ประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษานอกสถานที่แต่ละครั้งมี
การใช้งบประมาณสูง และโอกาสที่เราจะได้รับผู้สมัครที่ไม่ตรง
สาขาวิชาที่เปิดสอนมีค่อนข้างสูงด้วยเช่นกัน ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิด
ที ่จะสร้างโมเดลในการพยากรณ์โอกาสการเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาใหม่ โดยใช้กฎการจำแนกต้นไม้ตัดสินใจ ของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตวังไกลกังวล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ต่อไป 
6.2 Data Understanding 
6.2.1 ข้อมูลการรับสมัครของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ในปี พ.ศ.2561-
2562 เป็นเวลา 2 ปี จำนวน 1,147 รายการ ประกอบด้วย 17  
แอตทริบิวต์ ได้แก่ รหัสการรับสมัคร , คำนำหน้าชื ่อ , ชื ่อ, 

1667



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

 

นามสกุล, ประเภทการรับสมัคร, วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร, 
สถานศึกษาเดิม, จังหวัด, เกรดเฉลี่ยสะสม, ผลการสอบคัดเลือก, 
วิธีการสมัคร, ที่อยู่1, ที่อยู่2, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ และ 
เบอร์โทรศัพท์ 
 

 
ภาพที่ 2 ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา 

 
6.3. Data Preparation 
6.3.1. คัดเลือกข้อมูลนักศึกษาเฉพาะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล
กังวล จำนวน 1,147 ระเบียน  
6.3.2 คัดเลือกเฉพาะแอททริบิวต์ที ่ส่งผลต่อค่าคำตอบเพื่อ
นำไปใช้ในการสร้างโมเดล โดยใช้วิธีการอ้างอิงแนวทางจาก
งานวิจัยและคัดเลือกจากการใช้เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ เพื่อดู
เฉพาะค่าของแอททริบิวต์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 7 แอตทริบิวต์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 แอตทริบิวต์ที่ส่งผลต่อการพยากรณโ์อกาสการเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ 

ลำดับ ชื่อข้อมูล คำอธิบาย ค่าคุณลักษณะ 
1 Type ประเภทการรับสมัคร  1. ประเภทรับตรง 

2. ประเภทโควตา 
3. ประเภทสอบเข้า 

2 Education 
level 

วุฒิการศึกษาที่ใช้ใน
การสมัคร 

1. ม.6 
2. ปวช. 
3. ปวส. 

3 Region ภูมิภาคของผู้สมัคร 1. ภาคเหนือ 
2. ภาคกลาง 
3. ภาคใต้ 
4.ภาคตะว ันออก
เฉียง เหนือ 

4 GPA เกรดเฉลี่ยสะสม 1. <=2.00 
2. >2.50 

ลำดับ ชื่อข้อมูล คำอธิบาย ค่าคุณลักษณะ 
3. 2.01-2.50 

5 Recruitment วิธีการสมัคร 1. สมัครด้วยตนเอง 
2 .  ส ม ั ค ร ผ ่ า น
เว็บไซต์ 

6 Branch สาขาที่สมัคร 1. สาขาการบัญชี 
2 .  ส า ข า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
3. สาขาการจัดการ 
 
4. สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ 

7 Status ผลการสอบคัดเลือก 1. ผ่าน 
2. ไม่ผ่าน 

 
6.3.2 ปรับเปล่ียนข้อมูลในส่วนของสาขาวิชา โดยการเปลี่ยนจาก
รหัสการรับสมัครของแต่ละสาขามาเป็นชื่อสาขาวิชา 

- สาขาการบัญชี (Accounting) โดยปรับเปลี่ยนจาก
รหัสการรับสมัคร ดังนี ้ 029, 034, 036, 038, 042, 052, 065, 
070, 071, 072, 073, 074, 077, 100, 101, 102, 329 และ 366 

- สาขาการจัดการ (Management) โดยปรับเปลี่ยน
จากรหัสการรับสมัคร ดังนี ้ 031, 040, 044, 053, 054, 055, 
056, 066, 067, 075, 078, 311, 367 และ 368  

- สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (English) โดยปรับเปลี่ยน
จากรหัสการรับสมัคร ดังนี้ 030, 035, 037, 039, 043 และ 330 

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Business 
Information Technology) โดยปรับเปลี ่ยนจากรหัสการรับ
สม ัคร ด ั งนี้  032, 039, 040, 041, 045, 057, 068, 079, 332 
และ 369 
6.3.3 ปรับเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละแอททริบิวต์ให้เป็นลักษณะของ
ช่วงค่าข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละเทคนิคที่นำมาใช้ ดังนี้ 

6.3.3.1 แปลงข้อมูลประเภทการรับสมัครเป็น 3 ช่วง 
- ช่วงที่ 1 ประเภทรับตรง (Directly) โดยปรับเปลี่ยน

จากประเภทรับตรงทั้งหมด ดังนี้ รับตรง และ รับตรงพิเศษ 
- ช่วงที่ 2 ประเภทโควตา (Quota) ) โดยปรับเปลี่ยน

จากประเภทโควตาทั้งหมด ดังนี้  โควตา, โควตารับตรงพิเศษ, 
Quota (MOU) และ Quota (MOU2) 
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- ช่วงที่ 3 ประเภทสอบเข้า (TCAS) โดยปรับเปลี่ยน
จากประเภทสอบเข้าทั้งหมด ดังนี้ ทปอ.1, ทปอ.2, ทปอ.3 และ 
ทปอ.4 

6.3.3.2 แปลงข้อมูลวุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัครเป็น 
3 ช่วง 

- ช่วงท่ี 1 วุฒิ ม.6 (Senior High School) 
- ช่วงท่ี 2 วุฒิ ปวช. (Vocational Certificate) 
- ช่วงท่ี 3 วุฒิ ปวส. (High Vocational Certificate) 
6.3.3.3 แปลงข้อมูลจังหวัดของนักศึกษาให้เป็น

ภูมิภาคของผู้สมัครซึ่งแบ่งเป็นเป็น 4 ภาค ได้แก่ 
- ช่วงท่ี 1 ภาคเหนือ (North) 
- ช่วงท่ี 2 ภาคกลาง (Central Region) 
- ช่วงท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast) 
- ช่วงท่ี 3 ภาคใต้ (Southern region) 
6.3.3.4 แปลงข้อมูลเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาให้

เป็นลักษณะช่วงค่าข้อมูลแบบต่อเนื่อง ได้แก่  
- ช่วงท่ี 1 <=2.00 
- ช่วงท่ี 2 >2.50 
- ช่วงท่ี 3 2.01-2.50 
6.3.3.5 แปลงข้อมูลวิธีการสมัครของผู้สมัครเป็น 2 

ช่วง 
- ช่วงท่ี 1 สมัครด้วยตนเอง (Apply yourself) 
- ช่วงท่ี 2 สมัครผ่านเว็บไซต์ (Web) 
6.3.3.6 ทำการแปลงข้อมูลผลการสอบคัดเลือกเป็น 2 

ช่วง คือ  
- ช่วงท่ี 1 ผ่าน (Pass) โดยปรับเปล่ียนจากค่า 20 (ผ่าน

ข้อเขียน), 40 (ผ่าน) และ 41 (ผ่านสัมภาษณ์)  
- ช่วงที่ 2 ไม่ผ่าน (Fail) โดยการปรับเลี่ยนจากค่า 10 

(ไม่ผ่าน)  
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการแปลงข้อมูล 

 
6.4 Modeling 
6.4.1 ทำการสร้างโมเดลการพยากรณ์โอกาสการเข้าศึกษาต่อ
ของนักศึกษาใหม่ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล คือ เทคนิค
Decision Tree และเทคนิค Naïve Bayes โดยวิธีการแบ่งข้อมูล
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพแบบ Cross-Validation  
 

 
ภาพที่ 4 แสดง Process การสร้างโมเดล 

 

จากภาพที่ 4 เป็นการสร้างโมเดลการพยากรณ์ โดยนำข้อมูลการ
รับสมัครของนักศึกษาที ่ผ่านการทำความสะอาดข้อมูลแล้ว       
มาเข้าสู่การสร้างโมเดล โดยใช้โอเปอร์เรเตอร์ Cross Validation 
ผ่านเทคนิค Decision tree และ เทคนิค Naïve bayes เพื่อทำ
การวัดค่าความถูกต้องจากท้ัง 2 โมเดล 
 

 
ภาพที่ 5 แสดง Process ของเทคนิค Decision Tree 

 

 
ภาพที่ 6 แสดง Process ของเทคนิค Naïve Bayes 

 
6.5 Evaluation 
ใช้ว ิธ ีการแบ่งข้อมูลเพื ่อทดสอบประสิทธิภาพแบบ Cross-
Validation เพ ื ่อทำการว ัดประส ิทธ ิภาพของโมเดลม ีการ
กำหนดค่า K เท่ากับ 5, 10 และ 15 และทำการวัดประสิทธภิาพ
ความถูกต้องของโมเดลจากค่า Accuracy 
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6.6 Deployment 
นำโมเดลการพยากรณ์ที ่ได้ไปประยุกต์ใช้สำหรับวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และนำไปพัฒนา
ต่อยอดเป็นระบบพยากรณ์โอกาสการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
ใหม่ได้ต่อไป 
 

7. ผลการดำเนนิงานวจิัย 
7.1 ผลการสร้างโมเดลแบบจำลองการพยากรณ์โอกาสการเข้า
ศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ด้วยเทคนิค Decision Tree       และ
เทคน ิค  Naïve bayes โดยว ิธ ีการแบ ่งข ้อม ูลเพ ื ่อทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบ Cross Validation ด้วยการแบ่งกลุ ่มโดย
กำหนด K=5, K=10 และ K=15 มีดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 7 โมเดลการพยากรณ์โอกาสการเข้าศึกษาต่อของ

นักศึกษาใหม่ด้วยเทคนิค Decision Tree โดยกำหนดค่า K=5 
 

 
ภาพที่ 8 โมเดลการพยากรณ์โอกาสการเข้าศึกษาต่อของ

นักศึกษาใหม่ด้วยเทคนิค Decision Tree โดยกำหนดค่า K=10 
 

ภาพที่ 9 โมเดลการพยากรณ์โอกาสการเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาใหม่ด้วยเทคนิค Decision Tree โดยกำหนดค่า K=15 

 

 

ภาพที่ 10 โมเดลการพยากรณโ์อกาสการเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาใหม่ด้วยเทคนิค Naïve bayes โดยกำหนดค่า K=5 

 

ภาพที่ 11 โมเดลการพยากรณโ์อกาสการเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาใหม่ด้วยเทคนิค Naïve bayes โดยกำหนดค่า K=10 

 

ภาพที่ 12 โมเดลการพยากรณโ์อกาสการเข้าศึกษาต่อของ
นักศึกษาใหม่ด้วยเทคนิค Naïve bayes โดยกำหนดค่า K=15 

6.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ์โอกาส
การเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่จากการแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพโมเดลวัดจากค่าความถูกต้อง (Accuracy) 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่า Accuracy ของโมเดล 

K=5 K=10 K=15 

DT NB DT NB DT NB 

81% 14% 80% 33% 80% 50% 

 
 จากการวัดประสิทธิภาพของโมเดลแบบจำลองการ
พยากรณโ์อกาสการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ โดยวัดจากค่า
ความถูกต้องของโมเดล ผลที่ได้คือ การสร้างโมเดลแบบจำลอง
การพยากรณ์โอกาสการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ โดย
กำหนดCross Validation K=5  ใน เทคน ิ ค  Decision tree                
มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีค่าความถูกต้องเท่ากับ 83% 
 

8. สรุปผลงานวิจัย 
จากผลการดำเนินงานวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้        
8.1 การสร้างโมเดลแบบจำลองการพยากรณโ์อกาสการเข้าศึกษา
ต่อของนักศึกษาใหม่ โดยใช้เทคนิค Decision tree โดยใช้วิธีการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลแบบ Cross 
Validation พบว ่ า  ว ิ ธ ี การแบ ่ งข ้อม ูลโดยกำหนด Cross 
Validation K=5 มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีค่าความถูกต้อง
เท่ากับ 83% ซึ่งได้กฎทั้งหมดจำนวน 12 กฎดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 13 กฎที่ได้จากการสร้างโมเดลแบบจำลอง 

 
ตารางที่ 6 ตัวอย่างกฎที่ได้จากการสร้างโมเดล จำนวน 12 กฎ 

กฎ รูปแบบกฎ 
ข้อที่ 1 if Type = Directly and Education level = High 

Vocational Certificate and GPA = 2.01-2.50 
and Branch = Accounting then Fail (0/3) 

ข้อที่ 2 if Type = Directly and Education level = High 
Vocational Certificate and GPA = 2.01-2.50 

กฎ รูปแบบกฎ 
and Branch = Business Information 
Technology then Past (3/2) 

ข้อที่ 3 if Type = Directly and Education level = High 
Vocational Certificate and GPA = 2.01-2.50 
and Branch = Management then Past (4/2) 

ข้อที่ 4 if Type = Directly and Education level = High 
Vocational Certificate and GPA = >2.50 then 
Past (87/36) 

ข้อที่ 5 if Type = Directly and Education level = 
Senior High School then Past (16/1) 

ข้อที่ 6 if Type = Directly and Education level = 
Vocational Certificate then Past (38/17) 

ข้อที่ 7 if Type = Quota and Education level = High 
Vocational Certificate and GPA = 2.01-2.50 
and Recruitment  = Apply by yourself then 
Past (5/7) 

ข้อที่ 8 if Type = Quota and Education level = High 
Vocational Certificate and GPA = 2.01-2.50 
and Recruitment  = Web then Past (2/0) 

ข้อที่ 9 if Type = Quota and Education level = High 
Vocational Certificate and GPA = >2.50 then 
Past (338/54) 

ข้อที่ 10 if Type = Quota and Education level = Senior 
High School then Past (115/0) 

ข้อที่ 11 if Type = Quota and Education level = 
Vocational Certificate then Past (56/6) 

ข้อที่ 12 Type = TCAS then Past (274/81) 

 
 จากตารางที ่ 4 สามารถแปลผลจากการสร้างโมเดล
แบบจำลองการพยากรณ์โอกาสการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา
ใหม่ ของกฎที่ได้ดังนี้ 
กฎข้อที่ 1 ถ้านักศึกษาสมัครรอบรับตรง โดยใช้วุฒิ ปวส. ในการ
สมัคร มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.01-2.50 และสมัครสาขาการบัญชี 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าศึกษา 
กฎข้อที่ 2 ถ้านักศึกษาสมัครรอบรับตรง โดยใช้วุฒิ ปวส. ในการ
สมัคร มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.01-2.50 และสมัครสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้า
ศึกษา 
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กฎข้อที่ 3 ถ้านักศึกษาสมัครรอบรับตรง โดยใช้วุฒิ ปวส. ในการ
สมัคร มีเกรดเฉลี ่ยระหว่าง 2.01-2.50 และสมัครสาขาการ
จัดการอุตสาหกรรม ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้า
ศึกษา 
กฎข้อที่ 4 ถ้านักศึกษาสมัครรอบรับตรง โดยใช้วุฒิ ปวส. ในการ
สมัคร และมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.50 ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผ่านการ
คัดเลือกเป็นผู้เข้าศึกษา 
กฎข้อที่ 5 ถ้านักศึกษาสมัครรอบรับตรง และใช้วุฒิ ม.6 ในการ
สมัคร ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าศึกษา 
กฎข้อที่ 6 ถ้านักศึกษาสมัครรอบรับตรง และใช้วุฒิ ปวช. ในการ
สมัคร ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าศึกษา 
กฎข้อที่ 7 ถ้านักศึกษาสมัครรอบโควตา โดยใช้วุฒิ ปวส. ในการ
สมัคร มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.01-2.50 และไปสมัครด้วยตนเอง
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าศึกษา 
กฎข้อที่ 8 ถ้านักศึกษาสมัครรอบโควตา โดยใช้วุฒิ ปวส. ในการ
สมัคร มีเกรดเฉลี ่ยระหว่าง 2.01-2.50 และสมัครผ่านทาง
เว็บไซต์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าศึกษา 
กฎข้อที่ 9 ถ้านักศึกษาสมัครรอบโควตา โดยใช้วุฒิ ปวส. ในการ
สมัคร และมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.50 ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผ่านการ
คัดเลือกเป็นผู้เข้าศึกษา 
กฎข้อที่ 10 ถ้านักศึกษาสมัครรอบโควตา และใช้วุฒิ ม.6 ในการ
สมัคร ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าศึกษา 
กฎข้อที่ 11 ถ้านักศึกษาสมัครรอบโควตา และใช้วุฒิ ปวช. ใน
การสมัคร ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าศึกษา 
กฎข้อที่ 12 ถ้านักศึกษาสมัครโดยการสอบเข้าโดยใช้ระบบ 
TCAS ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าศึกษา 
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กระบวนการในการสื่อสารของเลขานกุารทางการแพทย์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
ทำงานผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารภายในโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางใน
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการในการสื่อสาร
ของเลขานุการทางการแพทย์ที ่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
ทำงานผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารภายในโรงพยาบา
เอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานครซึ่งการวิจัยในครั ้งนี้  ใช้
แบบสอบ ถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงานเลขานุการทางการแพทย์ภายใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานครจำนวน 400 
ตัวอย่าง จากโรงพยาบาลขนาดกลาง 54 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่า
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์
ความถดถอยอย่างง่ายและแบบพหุคูณ โดยใช้เทคนิควิธีนำเข้า 
ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการในการสื่อสารของเลขานุการทาง
การแพทย์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
และความสำเร็จในการทำงาน เมื่อควบคุมตัวแปรกลางคือ ระบบ
สารสนเทศเพื ่อการสื ่อสารทำให้กระบวนการในการสื ่อสารมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงานเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 
จึงสรุปได้ว ่ากระบวนการในการสื ่อสารของเลขานุการทาง
การแพทย์นั้นมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการทำงาน โดยมีระบบ
สารสนเทศเพ ื ่อการส ื ่ อสาร เป ็นส ่วนหนึ่ ง ในการทำงาน 
กระบวนการในการสื่อสารจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่องค์กร
จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการนำมาบริหารจัดการงาน อย่างไร

ก็ตามผลการวิจัยครั ้งนี ้สามารถนำไปเป็นแนวทางเพื ่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการทางการแพทย์ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังช่วย
เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the 
communication process of a medical secretary that has 
an effect on the success of working through the 
communication information system in a medium sized 
private hospital in Bangkok. Questionnaire for data 
collection from a sample of personnel working in the 
medical secretarial department within a private 
hospital. Arnaud in central Bangkok, 400 From 54 
medium-sized hospitals. Samples were analyzed using 
the percentage, the average correlation coefficient. And 
standard deviation Hypotheses were tested using 
simple and multiple regression analysis. By using the 
import method The results showed that the 
communication process of the medical secretary had a 
positive influence on communication information 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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systems and work success. When controlling the central 
variable is Communication information systems enable 
communication processes to have a positive influence 
on work success. Therefore, it can be concluded that 
the communication process of a medical secretary 
influences work success. By having communication 
information systems as part of work The process of 
communication is like a tool that organizations need to 
focus on how to manage work. However, the results of 
this research can be used as a guideline for the benefit 
of medical secretariat personnel to be able to perform 
better in the changing era. It also helps to strengthen 
and develop existing personnel to be more efficient. 
 
Keywords: communication processes, medical 
secretary, information system, succession 
 

1. บทนำ 
        ในสังคมปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากยิ ่งขึ ้น ผู ้บริหาร
โรงพยาบาลต่างมุ่งหวังที่จะสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร จึง
จำเป็นอย่างยิ่งที ่จะต้องมีผู ้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู ้ช่วยที่มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานซึ่งผู้ชว่ย
ดังกล่าวนั้น ก็คือ “เลขานุการทางการแพทย์” อาจกล่าวได้ว่า
เปรียบเสมือนฟันเฟืองชิ้นเล็ก ๆ ของเครื่องจักรที่มีขนาดเล็กแต่ก็
มีความสำคัญกับองค์กร ดังนั้นผู้ที่จะมาปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
เลขานุการทางการแพทย์ จึงจะต้องมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ที่เหมาะสม (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2559) 
ยุคปัจจุบันศตวรรษที ่ 21 เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีด้านข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ชูชัย ศรชานิ, 2559) ด้วย
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข
และการบริการสุขภาพในปัจจุบันมีความแตกต่างจากเมื่อ 20 ปี
ก่อนอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการพิจารณาถึงการ
ให้บริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู ้ใช ้บริการให้ด ีท ี ่ส ุด บ ุคลากรสายงาน
เลขานุการทางการแพทย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่ของตนเอง จำเป็นต้องมีความรู้ 
สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมถึง

ทักษะของการสื่อสารของบุคลากร เช่น ทักษะในการฟัง การจับ
ใจความสำคัญ เพื่อใช้ในการสื่อสาร การติดต่อประสานงานใน
การดำเนินงานภายในหน่วยงานทางการแพทย์ได ้อย ่างมี
ประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล (ปว ีณา สปิลเลอร์ , 2558) 
“กระบวนการสื่อสาร” จึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ควรให้
ความสำคัญ และต้องนามาใช้ในการบริหารจัดการงานเลขานุการ
ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารภายในที่ดีชัดเจน
จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ช่วยสร้างความเข้าใจ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ
ผู ้บริหาร (ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ , 2557) รวมไปถึง “ระบบ
สารสนเทศเพื ่อการสื ่อสาร”หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันได้แก่คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
ระบบงาน ให้สามารถจัดหาข้อมูลได้ง่าย สะดวก คล่องตัวต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการ
ปฏิบัติงานต่อองค์กรในทางบวก ( สราวุฒิ จบศรี, 2555) 
        ด้วยปัจจุบันคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการทางการแพทย์ยังไม่มีการกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างชัดเจน จึงมีความสนใจที ่จะศึกษากระบวนการในการ
สื่อสารของเลขานุการทางการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที ่เลขานุการทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังจะช่วย
เสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2559) และเพื่อ
เสริมสร้างให้เลขานุการทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการศึกษาอิทธิพล
ของการสื่อสารที่ส่งผลความสำเร็จผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารที่ทำให้เลขานุการทางการแพทย์พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผู้วิจัยมีความคาดหวังว่า
ผลที่ได้จากการศึกษานี้ จะสามารถทำให้เลขานุการการทาง
การแพทย์นำกระบวนการสื ่อสารที ่ด ี และถูกต้องไปพัฒนา
ปฏิบัติงานเลขานุการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
ด้านความสำเร็จการทำงานต่อตนเอง เพื ่อนร่วมงาน และ
ผู้บริหาร 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื ่อศึกษากระบวนการในการสื ่อสารของเลขานุการทาง
การแพทย์ ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และความสำเร็จใน
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การทำ ง านภาย ใน โ ร งพยาบาล เอกชนขนาดกลา ง ใน
กรุงเทพมหานคร 
2. เพื ่อศึกษากระบวนการในการสื ่อสารของเลขานุการทาง
การแพทย์ที ่ส่งผลต่อระบบสารสนเทศเพื ่อการสื ่อสารภายใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่ส่งผล
ต่อความสำเร็จในการทำงานภายในโรงพยาบาลเอกชนขนาด
กลางในกรุงเทพมหานคร 
4. เพื ่อศึกษากระบวนการในการสื ่อสารของเลขานุการทาง
การแพทย ์ท ี ่ ส ่ งผลต ่อความสำเร ็จในการทางานภายใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 
5. เพื่อศึกษาตัวแปรกลางของระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ระหว่างกระบวนการในการสื่อสารของเลขานุการทางการแพทย์ 
และความสำเร็จในการทำงานภายในโรงพยาบาลเอกชนขนาด
กลางในกรุงเทพมหานคร 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
1. กระบวนการในการส่ือสารของเลขานุการทางการแพทย์มีอิทธิ
ผลเชิงบวกต่อระบบสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมีอิทธิเชิงบวกต่อความสำเร็จ
ในการทำงานภายในโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางใน
กรุงเทพมหานคร 
3. กระบวนการในการส่ือสารของเลขานุการทางการแพทย์มีอิทธิ
ผลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงานภายในโรงพยาบาล
เอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 
4 . ระบบสารสนเทศเพื ่อการสื ่อสารเป็นตัวแปรกลางของ
กระบวนการในการสื ่อสารของเลขานุการทางการแพทย์และ
ความสำเร็จในการทำงานภายในโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง
ในกรุงเทพมหานคร 
 

4. ผลการวิจัย 
ในภาพรวมกระบวนการในการสื ่อสารของเลขานุการทาง
การแพทย์ ( = 3.92,  S.D. = 0.68) เมื่อแยกพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดคือความสำเร็จในการทำงาน ( = 
4.09, S.D. = 0.62) รองลงมาคือการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง
บุคลากรระดับเดียวกัน ( =3.95, S.D. = 0.70) การติดต่อสื่อสาร
จากผู ้บริหารลงมายังบุคลากร ( = 3.92 , S.D. =0.72) การ

ติดต่อสื่อสารจากบุคลากรขึ้นไปยังผู้บริหาร ( = 3.89, S.D. = 
0.73) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือระบบสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร ( =3.74, S.D. = 0.71) 
 สัญลักษณ์ท ี ่ ใช ้ ในการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล CP แทน
กระบวนการในการสื ่อสารของเลขานุการทางการแพทย์ , DC 
แทนการติดต่อสื่อสารจากผู้บริหารลงมายังบุคลากร , UC แทน
การติดต่อสื่อสารจากบุคลากรขึ้นไปยังผู้บริหาร , HC แทนการ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคลากรระดับเดียวกัน, MO แทนระบบ
สารสนเทศเพื่อการส่ือสาร, SU แทนความสำเร็จในการทำงาน 
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ความถดถอยแบบ
พหุคูณ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
ระบบ

สารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร 

(MO) 

ความสำเร็จในการทำงาน 
(SU) 

กระบวนการในการ
สื่อสารของ

เลขานุการทาง
การแพทย์ (CP) 

0.85*** 0.67*** 

 

1. การติดต่อสื่อสาร
จากผู้บริหารลงมายัง

บุคลากร (DC) 

0.22***  
(0.06) 

0.18** 
(0.06) 

 

2. การติดต่อสื่อสาร
จากบุคลากรขึ้นไป
ยังผู้บริหาร (UP) 

0.34*** 
 (0.06) 

0.07 
 (0.06) 

 

3. การติดต่อสื่อสาร
กันระหว่างบุคลากร
ระดับเดียวกัน (HC) 

0.28***  
(0.05) 

0.43*** 
(0.05) 

 

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร 

(MO) 

  0.57*** 
(0.03) 

Adjusted R2 0.663 0.545 0.648 
หมายเหตุ *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.00, (ภายนอกวงเล็บคือตัวเลขค่า

สัมประสิทธิ ์ถดถอย (β) และภายในวงเล็บคือ ค่าความคลาดเคลื ่อน
มาตรฐาน (e) ) 

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์กระบวนการในการส่ือสาร
ของเลขานุการทางการแพทย์มีอิทธิพลต่อระบบสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและความสำเร็จในการทำงานด้วยการวิเคราะห์การ
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ถดถอยเชิงพหุค ูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้
เทคนิควิธีนำเข้า (Enter) พบว่า 
 กระบวนการในการส ื ่อสารของเลขาน ุการทาง

การแพทย์มีอิทธิพลต่อระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (β = 
0.85, p < 0.0.5) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 66 ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน 1 เม ื ่อผ ู ้ว ิจ ัยว ิเคราะห์ค ่าส ัมประส ิทธิ์
สหสัมพันธ์เป็นรายด้านพบข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 กระบวนการในการส ื ่อสารของเลขาน ุการทาง
การแพทย์ด้านการติดต่อสื่อสารจากผู้บริหารลงมายังบุคลากร 

(β = 0.22, p < 0.0.5) ด้านการติดต่อส่ือสารจากบุคลากรขึ้นไป

ยังผู้บริหาร (β = 0.34, p < 0.0.5) และด้านการติดต่อสื่อสาร

กันระหว่างบุคลากรระดับเดียวกัน (β = 0.28, p < 0.0.5) มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อระบบสารสนเทศเพื่อการสื ่อสาร ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐาน 1.1, 1.2, 1.3 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ

ความสำเร ็จในการทำงาน (β = 0.57, p < 0.0.5) โดยม ีค่า
พยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 41 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 2 
 กระบวนการในการส ื ่อสารของเลขาน ุการทาง

การแพทย์มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการทำงาน (β = 0.67, p 
< 0.0.5) โดยมีค่าพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 54 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน 3 เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น
รายด้านพบข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 กระบวนการในการส ื ่อสารของเลขาน ุการทาง
การแพทย์ด้านการติดต่อสื่อสารจากผู้บริหารลงมายังบุคลากร 

(β = 0.18, p < 0.0.5) และด้านการติดต่อสื ่อสารกันระหว่าง

บุคลากรระดับเดียวกัน (β = 0.43, p < 0.0.5) มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความสำเร็จในการทำงาน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 3.2 
 กระบวนการในการส ื ่อสารของเลขาน ุการทาง
การแพทย์ด้านการติดต่อสื่อสารจากบุคลากรขึ้นไปยังผู้บริหาร 

(β = 0.07, p > 0.0.5) ไม่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จใน
การทำงาน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 3.1, 3.3 

การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเป็นตัว
แปรกลางของกระบวนการในการสื ่อสารของเลขานุการทาง
การแพทย์และความสำเร็จในการทำงาน โดยใช้การวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุคูณโดยปฏิบัติตามสถิติทดสอบของ Baron 
และ Kenny ในการทดสอบสมมติฐานด้วยขั้นตอนทั้ง 4 พบว่า 

กระบวนการในการส่ือสารของเลขานุการทางการแพทย์มีอิทธิผล
เชิงบวกต่อระบบสารสนเทศเพื ่อการสื ่อสารอย่างมีนัยสำคัญ
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งเท่ากับ 0.85 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารมีอิทธิเชิงบวกต่อความสำเร็จในการ
ทำงานอย่างมีนัยสำคัญพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่ง
เท่ากับ 0.57 กระบวนการในการสื ่อสารของเลขานุการทาง
การแพทย์มีอิทธิผลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงานอย่างมี
นัยสำคัญพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งเท่ากับ 0.677 
และเมื ่อควบคุมตัวแปรกลาง คือ ระบบสารสนเทศเพื ่อการ
สื ่อสารทำให้กระบวนการในการสื ่อสารของเลขานุการทาง
การแพทย์มีอิทธิผลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงานเพิ่มขึ้น 
แต่ยังมีนัยสำคัญพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งเท่ากับ 
0.12 จึงสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเป็นตัวแปร
กลางบางส่วน (Partial mediator) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 4 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

ระบบสารสนเทศเพื ่อการสื ่อสารโดยภาพรวมเลขานุการทาง
การแพทย์ มีค่าเฉลี่ยระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับ
มาก เหตุผลที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเลขานุการทางการแพทย์
ได้ร ับโอกาสในการศึกษาหาความรู ้เพ ิ ่มเติมหรือได้ร ับการ
ฝึกอบรมที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของ
เลขานุการทางการแพทย์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 
ผลงานที ่เลขานุการทางการแพทย์ปฏิบัติเป็นที ่ยอมรับจาก
ผู ้บริหารและเพื ่อนร่วมงานเป็นอย่างดี สวัสดิการต่าง ๆ ที่
โรงพยาบาลจัดให้มีความเหมาะสมแก่เลขานุการทางการแพทย์
อธิเช่น ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล โบนัส สิ่งอำนวยความ
สะดวกในการทำงาน สภาพแวดล้อมในที่ปฏิบัติงาน รวมไปถึง
หน่วยงานได้มีการสนับสนุนให้เลขานุการทางการแพทย์ได้รับ
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาในการเลื่อนตำแหน่งให้
เลขานุการทางการแพทย์ได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 ความสำเร็จในการทำงานโดยภาพรวมเลขานุการทาง
การแพทย์ มีค่าเฉลี่ยความสำเร็จในการทำงานอยู่ในระดับมาก 
เหตุผลที่เป็นเช่นนี ้อาจเนื่องมาจากเลขานุการทางการแพทย์
สามารถที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบสำเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล ผลงานที่
เลขานุการทางการแพทย์ปฏิบัติและได้รับมอบหมายสามารถทำ
ได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด เพื ่อนร่วมงาน
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ภายในที่ทำงานของเลขานุการทางการแพทย์สามารถให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเพื่อให้งาน
สามารถเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เลขานุการทางการแพทย์มีการ
ติอดต่อประสานงานที่ดีสามารถสร้างความร่วมมือให้เกิดผลดี
และเกิดความคล่องตัวในการทำงานในหน่วยงานได้ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพและการปฏิบัติของเลขานุการทางการแพทย์ 
ตลอดจนส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพและเสริมสรา้ง
ความมั่นคงในงานที่รับผิดชอบอันนำไปสู ่ความสำเร็จในการ
ทำงาน 
 สมมต ิฐานท ี ่  1 กระบวนการในการส ื ่อสารของ
เลขานุการทางการแพทย์มีอิทธิผลเชิงบวกต่อระบบสารสนเทศ
เพื ่อการสื ่อสาร การหาค่าสัมประสิทธ ิ ์ถดถอยพหุค ูณของ
กระบวนการในการส่ือสารของเลขานุการทางการแพทย์มีอิทธิผล
เชิงบวกต่อระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร แสดงให้เห็นว่า ถ้า
เลขานุการทางการแพทย์มีกระบวนการในการสื่อสารจะทำให้
เลขานุการทางการแพทย์มีระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (แกรีแครพ, 1990) ที ่ได้วิเคราะห์
กระบวนการในการสื ่อสาร เมื ่อเลขานุการทางการแพทย์มี
กระบวนการในการส่ือสาร เช่น การติดต่อสื่อสารจากผู้บริหารลง
มายังบุคลากร การติดต่อสื่อสารจากบุคลากรขึ้นไปยังผู้บริหาร 
การติดต่อสื ่อสารกันระหว่างบุคลากรระดับเดียวกัน เป็นต้น 
กระบวนการเหล่านี้ล้วนส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของ
เลขานุการทางการแพทย์ทั้งส้ิน เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า 
 กระบวนการในการส ื ่อสารของเลขาน ุการทาง
การแพทย์ด้านการติดต่อส่ือสารจากผู้บริหารลงมายังบุคลากร  
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว ่า กระบวนการในการส ื ่อสารของ
เลขานุการทางการแพทย์ด้านการติดต่อสื่อสารจากผู้บริหารลง
มายังบุคลากรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อระบบสารสนเทศเพื ่อการ
สื ่อสาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าเลขานุการ
ทางการแพทย์ได้รับการติดต่อสื่อสารจากผู้บริหารลงมา โดยที่
ผู้บริหารได้มีการสื่อสารนโยบาย แผนกลยุทธ์ หรือเป้าหมายของ
องค์กรให้เลขานุการทางการแพทย์ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน ในการสั่งงานของผู้บริหารมีความชัดเจนใน
การสั่งงานให้แก่เลขานุการทางการแพทย์เสมอ และได้รับทราบ
ถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นภายใน
องค์กร เช่น การประกาศนโยบาย/คำสั่งแต่งตั้งฯ เป็นต้น ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สนั่น หวานแท้, 2553) การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดเก็บและการสืบค้น สำหรับการ
บริหารงานบุคคล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พบว่า การจัดทำระบบสารสนเทศควรมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานโดยสามารถดูได้ทั้งทางหน้าจอ และการ
พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ การสร้างระบบสารสนเทศช่วยสร้าง
การติดต่อประสานงานภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น  
 กระบวนการในการส ื ่อสารของเลขาน ุการทาง
การแพทย์ด้านการติดต่อส่ือสารจากบุคลากรขึ้นไปยังผู้บริหาร  
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว ่า กระบวนการในการส ื ่อสารของ
เลขานุการทางการแพทย์ด้านการติดต่อสื่อสารจากบุคลากรขึ้น
ไปยังผู ้บริหารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อระบบสารสนเทศเพื ่อการ
สื ่อสาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าเลขานุการ
ทางการแพทย์มีการติดต่อสื่อสารขึ้นไปยังผู้บริหารในเรื่องความ
เป็นธรรมเมื่อเลขานุการทางการแพทย์มิได้รับความเป็นธรรมจาก
การปฏิบัติงานเลขานุการทางการแพทย์สามารถร้องขอหรือ
ขอรับความเป็นธรรมจากผู ้บริหารได้เสมอในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารมีการเปิดโอกาสให้เลขานุการทางการแพทย์ได้มีการ
เสนอความคิดเห็นรวมไปถึงแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้
อย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา
ศักยภาพในการทำงานให้กับบุคลกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นิภัทร์ สิงห์สวัสดิ์, 2559) คุณภาพ
ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อ
คุณภาพของระบบสารสนเทศในการจัดการที่แตกต่างกัน  
 กระบวนการในการส ื ่อสารของเลขาน ุการทาง
การแพทย์ด้านการติดต่อสื ่อสารกันระหว่างบุคลากรระดับ
เดียวกัน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กระบวนการในการสื่อสารของ
เลขานุการทางการแพทย์ด้านการติดต่อสื ่อสารกันระหว่ าง
บุคลากรระดับเดียวกันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อระบบสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าเลขานุการ
ทางการแพทย์มีการสื ่อสารในในระดับเดียวกันมีการปรึกษา
ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ในกรณีพบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่ปฏิบัติงาน โดยมีการติดต่อประสานงานกันเพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ มีการติดต่อสื่อสารกับ
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หน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กร เช่น การขอข้อมูล ขอความช่วยเหลือ
ต่าง ๆ เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื ่นโดยการ
สื่อสารเป็นการสื่อสารที่สามารถจูงใจให้เพื่อร่วมงานให้ความ
ร่วมมือในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายใน
หน่วยงานซึ่งกันและกัน เกิดความกระตือรือร้นที่จะส่งมอบงาน
ซึ่งกันและกันเพื ่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (มนตรี ประชากรธัญญกิจ , 2558) 
การศึกษาการติดต่อสื่อสารองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และภาวะ
ผู ้นำที ่ม ีผลต่อ ประสิทธ ิผลการทำงานเป็นทีมของ บริษัท 
บางกอกโคมัตสุ เซลส์ จำกัด พบว่า กระบวนการในการสื่อสาร
ของเลขานุการทางการแพทย์ด้านการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง
บุคลากรระดับเดียวกันไม่มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสาร
องค์กรส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีม ผู ้บริหารหรือ
ผู ้บ ังค ับบัญชาและพนักงานหรือผู ้ ใต ้บ ังค ับบัญชาควรให้
ความสำคัญ และส่งเสร ิมให้ม ีการส ื ่อสารทุกแบบอย ่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กร อาจมีการ
สร้างระบบสารสนเทศเพื ่อการสื ่อสารให้กับพนักงาน สร้าง
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน เพื่อให้การทำงาน
เป็นไปได้อย่างราบรื่น 
 สมมติฐานที่ 2 ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมีอิทธิ
เชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงานภายในโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร การหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
พหุคูณของระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมีอิทธิเชิงบวกต่อ
ความสำเร็จในการทำงาน แสดงให้เห็นว่าเลขานุการทางการ
แพทย์ ได้รับระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ทำให้เลขานุการ
ทางการแพทย์สามารถที่จะมีตัวกระตุ้นทำให้เกิดแรงผลักดันใน
การทำงานมากยิ่งขึ้นอันนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการ
ทำงานของเลขานุการทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (ชัยรัตน์ รอดเคราะห์ , 2555) จากการศึกษาเรื ่อง การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื ่อการบริหารจัดการงานปริญญา
นิพนธ์และสารนิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ พบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมี
ส่วนช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จมากขึ้นและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ได้ 
 สมมต ิฐานท ี ่  3 กระบวนการในการส ื ่อสารของ
เลขานุการทางการแพทย์มีอิทธิผลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการ
ทำงานภายในโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 

การหาค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยพหุคูณของกระบวนการในการ
สื ่อสารของเลขานุการทางการแพทย์ม ีอ ิทธิผลเชิงบวกต่อ
ความสำเร็จในการทำงานภายในโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง
ในกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าถ้าเลขานุการทางการแพทย์มี
กระบวนการในการสื่อสาร จะทำให้เลขานุการทางการแพทย์มี
ความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เบญจ
วรรณ แจ่มจำรุญ, 2557) การศึกษาเรื่อง ปัจจัยบรรยากาศใน
การสื่อสารภายในองค์กร กระบวนการในการสื่อสาร และสื่อ
สังคมออนไลน์ที ่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื ่อสารภายใน
องค์กรของพนักงานบริษ ัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า องค์กรและผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำคัญ
กับบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กร ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ โดยให้ทางองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความ
คิดเห็นและแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านช่องทาง
การสื่อสารในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของกลุ่มหรือ
บุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านข้อมูลต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ กระบวนการในการสื่อสารของเลขานุการ
ทางการแพทย์มีอิทธิผลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงาน เมื่อ
แยกเป็นรายด้านพบว่า 
 กระบวนการในการส ื ่อสารของเลขาน ุการทาง
การแพทย์ด้านการติดต่อสื่อสารจากผู้บริหารลงมายังบุคลากรมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงานภายในโรงพยาบาล
เอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า กระบวนการในการสื่อสารของเลขานุการทางการแพทย์
ด้านการติดต่อสื่อสารจากผู้บริหารลงมายังบุคลากรมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความสำเร็จในการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
แสดงให้เห็นว่าการที่เลขานุการทางการแพทย์มีการติดต่อสื่อสาร
กับผู้บริหาร เลขานุการทางการแพทย์ได้รับการสื่อสารนโยบาย 
แผนกลยุทธ์ หรือเป้าหมายขององค์กรให้ท่านทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้บริหารมีความชัดเจนในการสั่งงาน 
ทราบถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Proctor & 
Doukakis, 2003) การศึกษาเรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
บทบาท ของการสื่อสารในองค์กรและการพัฒนาพนักงาน พบว่า 
มีกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์กร ต้องมี
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งการส่ือสารบนลงล่างโดยผู้จัดการ
ลงสู่ระดับที่ต่ำกว่าลงไปจะไม่ค่อยมีการให้ความสำคัญถ้าเป็นองค์
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ขนาดใหญ่ ในการพัฒนาการสื่อสารให้ดีขึ้นข่าวสารข้อมูลจากบน
ลงล่างจะสามารถเข้าถึงทุกคน จะต้องผ่านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัว
ช่วยทำให้ช่วยลดความคลุมเครือ ความไม่แน่ใจและการใหข้้อมูล 
สามารถทำให้บุคลากรเข้าใจถึงเหตุผลของความจำเป็นที่ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรไปในเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น 
 กระบวนการในการส ื ่อสารของเลขาน ุการทาง
การแพทย์ด้านการติดต่อสื่อสารจากบุคลากรขึ้นไปยังผู้บริหารไม่
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงานภายในโรงพยาบาล
เอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า กระบวนการในการสื่อสารของเลขานุการทางการแพทย์
ด้านการติดต่อสื่อสารจากบุคลากรขึ้นไปยังผู้บริหารไม่มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงาน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
เน ื ่องจากเลขาน ุการทางการแพทย ์เก ิดความกลัวในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารทำให้ขาดความมั่นใจที่จะติดต่ อ
ประสานงานโดยตรง โดยเกรงว่าผู้บริหารจะไม่ให้ความเป็นธรรม
จากการทำงาน เกิดความไม่กล้าที่จะร้องขอหรือขอรับความเป็น
ธรรมจากผู้บริหารของท่านได้ เกรงว่าผู้บริหารจะไม่เปิดโอกาสให้
แสดงความเห็นเห็น รวมไปถึงผู ้บริหารไม่มีก ิจกรรมที ่ช่วย
พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
(จรัสโฉม ศิริรัตน์, 2558) การศึกษาเร่ือง ปัญหาการติดต่อสื่อสาร
ของบ ุคลากรในองค ์กรกรณ ีศ ึกษา สำน ักหอสม ุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า มีปัญหาโดยรวมการ
สื่อสาร ด้านผู้ส่งข่าวสาร เนื่องจากการส่งต่อข่าวสารกระบวนการ
สื่อสารจากบนลงล่างที่ผู ้บริหารคิดว่าได้ถ่ายทอดข่าวสารเป็น
ลำดับขั้นลงมานั้นทั่วถึงแล้ว ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรตระหนักใน
ความสำคัญของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเนื่องจากการบริ
หารงานภายในต้องอาศัยการสื่อสารเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมต่าง ๆ 
ระหว่างหน่วยงานในองค์กรระหว่างบุคคลและเป็นเครื ่องมือ
สำคัญในการทำงานเชื ่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจของ
บุคลากรในหน่วยงานช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของแต่ละ
คนชัดเจน และตรงกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะ
นำพาหน่วยงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน 
 กระบวนการในการส ื ่อสารของเลขาน ุการทาง
การแพทย์ด้านการติดต่อสื ่อสารกันระหว่างบุคลากรระดับ
เดียวกันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการทำงานภายใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว ่า กระบวนการในการส ื ่อสารของ
เลขานุการทางการแพทย์ด้านการติดต่อสื ่อสารกันระหว่าง
บุคลากรระดับเดียวกันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการ
ทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าเลขานุการ
ทางการแพทย์มีการปรึกษาร่วมกัน ในกรณีพบปัญหา อุปสรรคที่
เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข สร้าง
ความร่วมมือในการติดต่อสื ่อสาร แลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร
ภายในหน่วยงานซึ่งกันและกัน จะช่วยให้การประสานงานได้ดีขึ้น 
เมื่อเกิดการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่ความสำเร็จใน
การทำงาน และทั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (กัลยรัตน์ 
วงศ์มาลาสิทธิ ์ และสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ , 2557) จาก
การศึกษาเรื่อง ลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร
ภายในองค ์กร และการจ ูงใจ ในการทำงาน ท ี ่ส ่ งผลต่อ
ประสิทธิผลในการทำงาน กรณีศึกษาพนักงานระดับ ปฏิบัติการ
ในย่านธุรกิจสีลม กรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร เพื ่อให้
พนักงานสามารถทำงานได้อย ่างมีประสิทธ ิผลสำเร ็จตาม
เป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ การจูงใจในวิธีต่าง ๆจึงเป็นส่วน
สำคัญซึ่งต้องอาศัยระบบการติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ทำให้พนักงาน
เกิดการรับรู้และเข้าใจอย่างตรงกันทั่วทั้งองค์กร  ปัจจัยจูงใจเป็น
บริบทโดยตรงและเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพอใจในการทำงาน  
ที ่ทำให้พนักงานเกิดพลังที ่จะทำงานด้วย ความเต็มใจ ความ
พยายามและ หากได้ร ับการตอบสนองที ่ เพ ียงพอจะทำให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจ จะเป็นผลทำให้พนักงานสามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กัลยรัตน์ วงศ์
มาลาสิทธิ์ และสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, 2557) 
 สมมติฐานที่ 4 ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเป็นตัว
แปรกลางของกระบวนการในการสื ่อสารของเลขานุการทาง
การแพทย์และความสำเร็จในการทำงานภายในโรงพยาบาล
เอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร การหาค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยพหุคูณของระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเป็นตัวแปร
กลางของกระบวนการในการส ื ่อสารของเลขาน ุการทาง
การแพทย์และความสำเร็จในการทำงานภายในโรงพยาบาล
เอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าหาก
เลขาน ุการทางการแพทย ์ม ีกระบวนการในการในการ
ติดต่อสื่อสารที่ดี รวมไปถึงเลขานุการทางการแพทย์ได้ใช้ระบบ
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สารสนเทศเพื่อการสื่อสารร่วมด้วยจะทำให้เลขานุการทางการ
แพทย์สามารถสื ่อสารให้เกิดความสำเร็จในการทำงานได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปวินท์ 
เพ็ชญไพศิษฏ, 2558) การติดต่อสื่อสาร วัฒนธรรมองค์กร และ
ความไว้วางใจกัน ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงาน
รัฐวิสากิจด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การติดต่อสื่อสาร วัฒนธรรมองค์กร และความไว้วางใจกัน
ด้านการติดต่อส่ือสารกับเพื่อน ด้านการได้รับสวัสดิ์การที่ดีเป็นสิ่ง
ที่บุคลากรต้องการจากองค์กร มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีมให้
ประสบความสำเร็จของพนักงานรัฐวิสากิจด้านพลังงานไฟฟ้าแห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
เลขานุการทางการแพทย์สามารถนำผลการวิจ ัยไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองของเลขานุการทางการแพทย์ จาก
ผลการวิจัยพบว่าเลขานุการทางการแพทย์ยังไม่มีความกล้าที่จะ
ติดต่อสื ่อสารกับผู ้บริหาร แต่เมื ่อเลขานุการทางการแพทย์
สามารถพัฒนาตนเองจะทำให้การติดต่อสื่อสารในองค์กรดียิ่งขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการดำเนินงานที ่มีประสิทธิภาพและจะนำไปสู่
ความสำเร็จในการทำงานของเลขานุการทางการแพทย์ได้  
 การศึกษากระบวนการในการสื่อสารของเลขานุการ
ทางการแพทย์ในครั ้งนี ้เป็นการศึกษาถึงกระบวนการในการ
สื่อสารของเลขานุการทางการแพทย์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน
การทำงานผ ่านระบบสารสนเทศเพ ื ่อการส ื ่อสารภายใน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม
ในการศึกษาวิจัยในอนาคตควรขยายขอบเขตการศึกษาที่ส่งผล
ต่อความสำเร็จในการทำงานในด้านอื่น ๆ การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ อาจจะได้ข้อมูลที่จำกัด ไม่ครอบคลุม ดังนั้นจึง
ควรมีการทำการศึกษาเชิงลึก หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ ในด้าน
ความสำเร็จในการทำงาน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้
ได้ข้อมูลท่ีมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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Using Data Mining Techniques to Predict the Amount of Water  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อสร้างโมเดลในการพยากรณ์
ปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรีจากข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อนปราณ
บุรี  จำนวน 617 รายการ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ในการ
สร้างโมเดล ได้แก่เทคนิค Linear Regression และ Support 
Vector Machine 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิค
การทำเหมืองข้อมูลที ่เหมาะสมแก่การพยากรณ์ปริมาณน้ำ       
ในเขื่อนปราณบุรีโดยวัดจากค่า MSE และ RMS ของโมเดล  
 ผลการวิจัย พบว่า การสร้างโมเดลในการพยากรณ์
ปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรี โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล Linear 
Regression ผ่านการวัดประสิทธิภาพของโมเดลจากค่า MSE 
และ RMS ทำให้ได้โมเดลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เนื่องจากมีค่า
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด คือ ค่า MSE = 34.53% และค่า 
RMSE = 43.15% 
 
คำสำคัญ: การทำเหมืองข้อมูล , การวิเคราะห์การถดถอย ,       
ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน,การพยากรณ์ปริมาณน้ำ 

 
ABSTRACT 

This research has objectives to 1. To create models in 
the forecast the amount of water in the Pranburi Dam 
out of 617 items using data mining techniques in 
modeling, such as Linear Regression and Support Vector 
Machine. 2. To compare the efficiency of appropriate 
data mining techniques to forecast the amount of water 
in the Pranburi Dam by measuring the MSE and RMS 
values of the model. 

The results showed that the model 
construction for predicting the amount of water in the 
Pranburi Dam. By using Linear Regression data mining 
techniques, the model's performance was measured 
using MSE and RMS values Resulting in the best 
performing model as the least discomfort is MSE             
= 34.53% and RMSE = 43.15% 

 
Keywords: Data Mining, Linear Regression, Support 
Vector Machine, The amount of water in the dam 
 

1. บทนำ 
การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันถือเป็นเรื ่องที ่สำคัญเร่งด่วน       
ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ เนื ่องจากประเทศไทยมักประสบ
ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของ
ประชาชนรวมถึงการทำเกษตรในเขตพื้นที่ต่างๆโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีการนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางใน
การแก ้ป ัญหา ผ ่านกระบวนการและเทคนิคท ี ่ เหมาะสม            
ซึ่งสามารถนำเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ เนื ่องจากการทำเหมืองข้อมูล [1] เป็นการนำข้อมูล
ขนาดใหญ่มาวิเคราะห์   แบ่งออกได้เป็น 3 เทคนิคหลักๆ คือ   
การสร ้ างกฎความส ัมพ ันธ ์  (Association) การแบ ่ งกลุ่ ม 
(Clustering) และการทำนาย พยากรณ์ (Classification) โดยใน
แต่ละเทคนิคจะมีการวัดประสิทธิภาพของโมเดล เพื่อให้ได้โมเดล
ที่มีค่าความถูกต้องสูงสุด เหมาะสมแก่การนำโมเดลที่ได้ไปใช้งาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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เขื่อนปราณบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านวังวนชลประทาน ต.หนอง
ตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขื่อนดินกั้นแม่น้ำ
ปราณบุรีเกิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ สันเขื่อนยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 8 เมตร สูง 42 เมตรเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อ
จังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากเป็นเขื่อนใหญ่ที่ใช้สำหรับส่งน้ำให้กับ
เกษตรกรรมท่ีต้องการน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว์เพื่อ
สร้างรายได้เนื่องด้วยเป็นเขื่อนที่ส่งน้ำให้กับชุมชนเป็นจำนวน
มากทำให้ในบางครั้งเกิดการขาดแคลนน้ำในการส่งให้กับชุมชน
เนื่องจากฝนตกน้อยทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนมีจำนวนน้อยไม่
เพียงพอต่อการส่งให้กับชุมชนนำไปใช้ในการเกษตรกรรมจึงทำ
ให้เกิดการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรกรรมซึ่งปัญหาดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายส่วนทั ้งการเลี ้ยงสัตว์ทั ้งการ
เพาะปลูก โดยในปัจจุบันทางฝ่ายข้อมูลของเขื่อนปราณบุรี ได้มี
การจัดเก็บข้อมูลของปริมาณน้ำในเขื ่อนปราณบุร ี ตั ้งแต่ปี  
พศ.2561-2562 ในรูปแบบของไฟล์ excel โดยข้อมูลที่จัดเก็บ
นั้นประกอบด้วยวันที่ , ระดับน้ำเหนือน้ำ , ปริมาณน้ำในอ่าง , 
ลำน้ำเดิม , ยกบาน , น้ำไหลผ่าน , ระดับน้ำท้ายน้ำ , ระดับน้ำ 
PR-1 , ปริมาณน้ำฝนสถานี PR-3A ,ปริมาณน้ำฝนสถานีตอนที่ 2 
, ปริมาณน้ำฝนสถานีตอนที่3 , ปริมาณน้ำฝนสถานีตอนที่ 4 , 
จุดวัดน้ำฝนเหนือเขื่อนบ้านท่าวังหิน , จุดวัดน้ำฝนเหนือเขื่อน
บ้านแพรกตะคร้อ , จุดวัดน้ำฝนเหนือเขื่อนคลองน้อย , จุดวัด
น้ำฝนเหนือเขื่อนห้วยผึ้ง , จุดวัดน้ำฝนเหนือเขื่อนป่าละอู , จุดวัด
น้ำฝนห้วยโศก , จุดวัดน้ำฝนเหนือเขื่อนเนิน700 , จุดวัดน้ำฝน
เหนือเขื่อนป่าหมาก , จุดวัดน้ำฝนเหนือเขื่อนเนิน1040 , ปริมาณ
เฉลี่ยน้ำฝนเหนือเขื่อน เป็นต้น  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมา
วิเคราะห์หรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำ
ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ถึงปริมาณที่คงเหลือในเขื่อนได้ ส่งผล
ต่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และส่งผลกระทบต่อไป
ถึงชาวบ้านและเกษตรในพื้นที่ [2] 

จากปัญหาดังกล่าว ทางผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาข้อมูล
เก ี ่ยวกับปัจจัยที ่ส ่งผลต่อปริมาณน้ำในเข ื ่อนปราณบุร ีซึ่ง
ประกอบด้วย ปริมาณน้ำไหลเข้า ปริมาณน้ำไหลออก อัตราการ
ระเหย และ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้าง
โมเดลการพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรี โดยใช้เทคนิค
การทำเหมืองข้อมูล และทำการวัดประสิทธิภาพของโมเดล จาก
ค่าความเคลื่อนในการพยากรณ์ เพื่อได้โมเดลที่เหมาะสมในการ
พยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรี ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการ

นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการทำงานบริหารจัดการน้ำ 
เพื่อรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ต่อไป[3] 
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างโมเดลในการพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุ รี
โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
ที่เหมาะสมแก่การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุร ี
 

3. กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. ขอบเขตงานวิจัย 

4.1 ข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พ.ศ. 2561-2562 จำนวน 2 ปี รวมทั้งหมด 617 ระเบียน 
4.2 ปัจจัย ที่ใช้ในการพยากรณ์ คือ ปริมาณน้ำไหล เข้าเขื่อน 
ปริมาณน้ำไหลออก อัตราระเหย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเหนือเขื่อน
และปริมาณน้ำในเขื่อน  
4.3 พยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื ่อนปราณบุรีด้วยเทคนิคเหมือง
ข้อมูล โดยใช้เทคนิค 2 เทคนิค คือ เทคนิคการวิเคราะห์การ
ถดถอย และ เทคนิคซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์ 
4.4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพความถูกต้องของโมเดลจากค่า 
Accuracy โ ด ย ใ ช้ ว ิ ธี ก า ร แ บ ่ ง ก ล ุ ่ ม ข ้ อ ม ู ล แ บ บ  Cross 
Validation ผ่านการสร้างโมเดล โดยใช้โปรแกรม Rapid Miner 
Studio 9.3 

 

5. ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
5.1 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 

การทำเหมืองข้อมูล(Data Mining) คือเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองที ่แตกต่างกันและสามารถนำมา
สรุปผลออกมาเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์ กระบวนการที่กระทำ
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ต่อข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบแนวทางและความสัมพันธ์ 
ออกมาในลักษณะของกฎ สามารถใช้ในการทำนายได้ โดยใช้
หลักการเช่นเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning), 
สถิติ,เทคนิคการสร้างภาพ(Visualization Techniques) ให้ได้
ซึ่งรูปแบบของข้อมูลที่เข้าใจง่าย[4] 
5.2 การพยากรณ ์

การพยากรณ์ หมายถึง การคาดการณ์เกี่ยวกับลักษณะ
หรือแนวโน้มของสิ ่งที่สนใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อใช้เป็น
สารสนเทศประกอบการต ัดสินใจซึ ่งการพยากรณ์จะต ้อง
ดำเนินการเป็นส่วนแรกสุดที่จะต้องทำก่อนการวางแผนหรือการ
เตรียมการที่จะเริ่มทำอะไรเพื่อความถูกต้อง และแม่นยำในการ
ตัดสินใจ[5] 
5.3 Linear regression 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
กับตัวแปรอิสระเทคนิคการว ิ เคราะห ์การถดถอยนี ้อาศัย
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรเพื่อใช้ในการทำนาย 
โดยลักษณะของสมการLinear Regressionแสดงให้เห็นถึงค่า
ความสัมพันธ ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระในลักษณะ        
ของ ข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้  

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥1 + 𝑐𝑥2 + ⋯ 
ตัวแปร Y ว่าด้วยตัวแปรตาม 
ตัวแปร X ว่าด้วยตัวแปรอิสระ 
 
a เรียกว่าจุดตัดแกน Y 
b เรียกว่า ความชันของเส้นตรง [1] 
5.4Support Vector Machine (SVM) 
การวิเคราะห์ข้อมูลและจำแนกข้อมูล โดยอาศัยหลักการของการ
หาสัมประสิทธิ์ของสมการเพื่อสร้างเส้นแบ่งแยกกลุ่มข้อมูลที่ถูก
ป้อนเข้าสู่กระบวนการสอนให้ระบบเรียนรู้ โดยเน้นไปยังเส้นแบ่ง
แยกแยะกลุ่มข้อมูลได้ดีที่สุด [6] 
5.5 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
ระวีเวช จาติเกตุ และ ชูโชค อายุพงศ์ ได้ศึกษาเร่ืองการพยากรณ์
ปริมาณน้ำไหลเข้า ฝายแม่แตง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อน
แม่กวง อุดมธารา ภายใต้โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธาราเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนบริหาร
จัดการน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและอ่างเก็บ
น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่เหมาะสมโดยใช้ เทคนิค Support 

Vector Machine และ โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั ้น โดย
จากผลการศึกษาพบว่า Support Vector Machine ถูกนำมาใช้
มากกว่าโครงข่ายประสาทเทียมจากการสังเกตจากค่าความ 
คลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุดทีคื่อ 5.62 [7] 

วีระยุทธ พิมพาภรณ์ ปรียาภรณ์ พูลทอง และ บุษกรแก้ว
วิเชียรได้ศึกษาเรื่อง การพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ
โดยใช้ว ิธ ีว ิ เคราะห์อน ุกรมเวลาด ้วยเทคนิคเหมืองข ้อมูล          
เพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้วิธี
ว ิ เคราะห์อนุกรมเวลา โดยใช้เทคนิค Linear Regression , 
Support Vector Machine for Regression และ  Support 
Vector Machine for Regression โดยผลการศ ึ กษาพบว่ า 
Support Vector Machine for Regression มีประสิทธิภาพที่ดี
ที่สุด โดยเฉล่ียความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 18.55% [8] 

วีรศักดิ์ ฟองเงิน วรปภา อารีราษฎร์ และ เผด็จ พรหมสาขา  
ณ สกลนคร ได้ศึกษาเรื่อง การพยากรณ์ปริมาณน้ำนเขื่อนกิ่วลม 
โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื ่อศึกษา
เทคน ิคท ี ่ เหมาะสมในการพยากรณ์ปร ิมาณน ้ำในเข ื ่ อน              
2. เพื่อเปรียบเทียบผลปริมาณน้ำจริงกับผลการพยากรณ์ปริมาณ
น้ำในเขื่อนกิ่วลม โดยใช้เทคนิค Model M5P , Support Vector 
Machine , Linear Regression , โครงข่ายประสาทเทียม และ 
Random Forest โดยการศึกษาพบว่า เทคนิคที ่เหมาะสมกับ
การพยากรณ์ปริมาณน้ำในมากที่สุดคือ Model M5P โดยมีค่า
ความ คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดอยู่ที ่10.58 [9] 

 
6. วิธีดำเนินการวจิัย 

งานวิจัยนี้ได้ดำเนินการวิจัยตามกระบวนการการทำเหมืองข้อมูล
แบบ  CRISP-DM :  Cross- Industry Standard Process for 
Data Mining) มีขั้นตอนดังนี้ [10] 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทํา CRISP-DM 

ที่มา: Smart Vision Europe (2015) 
 
6.1 ทำความเข้าใจกับปัญหา (Business Understanding) 
ในการวิจัยครั ้งนี ้ได้ศึกษาข้อมูลปริมาณน้ำในเขื ่อนปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขื่อนปราณบุรีเป็นเขื่อนขนาดกลางที่มี
ต้นน้ำอยู ่ในเทือกเขาตะนาวศรี มีการไหลมารวมกันในหลาย
สายน้ำ แม่น้ำไหลผ่านพื้นที่ซึ่งมีความลาดเทมาก เนื่องจากฝน   
ในลุ่มน้ำนี้น้อย และตกหนักทำให้ในบางช่วงของปีเกิดน้ำท่วม
เนื่องจากเขื่อนไม่สามารถกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาได้และในบาง
ช่วงก็เกิดภาวะแล้งเนื่องจากไม่มีน้ำฝนตกลงมาเพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ำในเขื่อนทำให้เกิดภาวะแล้งดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำข้อมูล
ปริมาณน้ำในเขื ่อนปราณบุร ี มาช่วยในการพยากรณ์หาวิธี
พยากรณ์ที ่ม ีค ่าเฉลี ่ยของกำลังสองของความคลาดเคลื ่อน       
และค่าเฉลี่ยของรากที่สองของกำลังสองน้อยที่สุด ซึ่งหมายถึง
เทคนิควิธีดังกล่าวเป็นการพยากรณ์ที่มีความแม่นยำมากที่สุด
ปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรีโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล เพื่อนำ
เทคนิคที่เหมาะสมที่สุดไปใช้ในการพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อน
ปราณบุรีโดยใช้วิธี Linear Regression และ Support Vector 
Machine  
6.2 ทำความเข้าใจกับข้อมูล (Data Understanding) 
ข้อมูลที่ใช้งานวิจัยนี้มาฐานข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรี   
จ .ศประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกในช่วง ปี พ . 2561-
2562 จำนวน 617 ระเบียน ประกอบด้วย 25 แอตทริบิวต์ ได้แก ่
วันที่ , ระดับน้ำเหนือน้ำ , ปริมาณน้ำในอ่าง , Qสายใหญ่ , ลำน้ำ
เดิม , ยกบาน , น้ำไหลผ่าน , ระดับน้ำท้ายน้ำ , ระดับน้ำ PR-1 , 

ปริมาณน้ำฝนสถานี PR-3A , ปริมาณน้ำฝนสถานีตอนที่ 2 , 
ปริมาณน้ำฝนสถานีตอนที่3 , ปริมาณน้ำฝนสถานีตอนที่ 4 , 
จุดวัดน้ำฝนเหนือเขื่อนบ้านท่าวังหิน , จุดวัดน้ำฝนเหนือเขื่อน
บ้านแพรกตะคร้อ , จุดวัดน้ำฝนเหนือเขื่อนคลองน้อย , จุดวัด
น้ำฝนเหนือเขื่อนห้วยผึ้ง , จุดวัดน้ำฝนเหนือเขื่อนป่าละอู , จุดวัด
น้ำฝนห้วยโศก , จุดวัดน้ำฝนเหนือเขื่อนเนิน700 , จุดวัดน้ำฝน
เหนือเขื่อนป่าหมาก , จุดวัดน้ำฝนเหนือเขื่อนเนิน1040 , ปริมาณ
เฉล่ียน้ำฝนเหนือเขื่อน 
6.3 เตรียมข้อมูล (Data Preparation) 
6.3.1 การคัดเล ือกข ้อม ูล( Select Data) เป ็นขั ้นตอนการ
คัดเลือกข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อน
ปราณบุรี โดยคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ครบถ้วนตามแอตทิบิวต์     
ที่กำหนดซึ่งข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรีตั ้งแต่ปี 2561-
2562 โดยคัดเลือกข้อมูลปี 2550-2560 ออก เนื่องจากข้อมูลใน
ปีดังกล่าวไม่ได้ทำการเก็บค่าอัตราการระเหยจึงไม่สามารถ
นำมาใช้ได้ 
6.3.2 คัดเลือกแอททริบิวต์ที่ส่งผลต่อการสร้างโมเดลพยากรณ์
ทั้งหมด 5 แอททริบิวต์ได้แก่ 
 
ตารางที่ 1ข้อมูลแอตทริบิวต์ 

ช่ือข้อมูล คำอธิบาย ค่าข้อมูล 

WaterIn ปริมาณน้ำเข้า เก็บค่าเป็นตัวเลข 

WaterOut ปริมาณน้ำออก เก็บค่าเป็นตัวเลข 
Waterfall ปริมาณน้ำฝน เก็บค่าเป็นตัวเลข 

Ewap of water อัตราการระเหย เก็บค่าเป็นตัวเลข 

Quantity Water ปริมาณน้ำในเขื่อน เก็บค่าเป็นตัวเลข 
 
6.3.3ทำความสะอาดข้อมูล (Clean Data) เป็นขั ้นตอนการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ถ้าข้อมูลเป็นค่า ว่างจะแทน
ข้อมูลในส่วนนั้นเป็น0 เช่น อัตราน้ำฝนเฉลี่ย ถ้าในวันนั้นไมม่ีฝน
ตกก็จะแทนข้อมูลส่วนนั้นเป็น 0 
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ภาพที่ 3 ข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการทำความสะอาดข้อมูล 

 

 
ภาพที ่4 ข้อมูลทีผ่่านการทำความสะอาดข้อมูลแล้ว 

 

6.4 การสร้างโมเดล (Modeling) 
สร้างโมเดลในการพยากรณ์ปริมาณน้ำข้อมูลโดยใช้เทคนิค 
Linear Regressionism แ ล ะ เ ท ค น ิ ค  Support Vector 
Machine โดยใช้โปรแกรม Rapid miner 9.3 
 

 
ภาพที่ 5 แสดง Process การสร้างโมเดล 

 
จากภาพที ่ 5 เป็นกระบวนการสร้างโมเดลโดยการใช้ข้อมูล
ปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรี ผ่านโอเปอร์เรเตอร์ แบบ Cross 
Validation โดยกำหนดค่า K เป็น 5 , 10 และ 15 เพื่อทำการวัด
ค ่าความคาดเคลื ่อนของโมเดล โดยใช ้ เทคน ิค 2 เทคนิค            
คือ เทคนิค Linear Regression และ เทคนิค Support Vector 
Machine 
6.5 Evaluation 
ในขั้นตอนของการวัดประสิทธิภาพของโมเดล จากการสังเกตค่า
ความสัมพันธ์ที ่ได้จากค่า RMS (Root Mean Squared Error) 

และค่า MSE (Absolute Error) ที ่ต่ำที ่สุด โดยนำค่าที ่ได้จาก     
2 เทคนิคมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากค่าดังกล่าว เพื่อหา
เทคนิคที่เหมาะสมแก่การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรี 
6.6 การนำไปใช้งาน (Deployment) 
สามารถนำผลที่ได้จากการเปรียบเทียบค่า RMS (Root Mean 
Squared Error) และค่า MSE (Absolute Error) โดยดูจากค่า
Error ที่น้อยที่สุดจากทั้ง 2 เทคนิค มาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ในการเลือกใช้เทคนิคการทำนายปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรี
ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้วิธีที่มีความแม่นยำ
ที่สุดในการพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรี 
 

7. ผลการดำเนนิงานวจิัย 
7.1 ผลจากการพัฒนาโมเดลการพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื ่อน   
ด้วยกระบวนการสร้างโมเดลจาก 2 เทคนิค ได้ผลดังนี้ 
7.1.1 โมเดลจากเทคนิค linear Regression

 
ภาพที่ 6 โมเดล linear Regression 

 
จากภาพที่ 6 สามารถนำมาเขียนกฎความสัมพันธ์ออกมาได้ดังนี้ 
Quantity Water = - 0.068 * WaterIn + 6.760 * WaterOut 
+ 0.640 * Waterfall + 433.174 * Ewap of water + 232.827 
กำหนดให้ Quantity Water คือ ปริมาณน้ำในเขื่อน 

WaterIn  คือ ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 

WaterOut คือ ปริมาณน้ำไหลออกเขื่อน 

Waterfall คือ ปริมาณน้ำฝน 

            Ewap of water  คือ อัตราการระเหย 
7.1.2 โมเดลจากเทคนิค Support Venctor Mchine 
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ภาพที่ 7 โมเดล SVM 

 
จากภาพที ่ 7 สามารถนำมาเขียนกฎความสัมพันธ์

ออกมาได้ดังนี้ 
Quantity Water =  -  5. 877 *  WaterIn +  11. 950 * 
WaterOut -1.249 * Waterfall + 8.912 * Ewap of water + 
267.121 
กำหนดให้ Quantity Water คือ ปริมาณน้ำในเขื่อน 
   WaterIn             คือ ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 
              WaterOut          คือ ปริมาณน้ำไหลออกเขื่อน 
   Waterfall           คือ ปริมาณน้ำฝน 
              Ewap of water  คือ อัตราการระเหย 
7.2 ผลการเปร ียบเท ียบประสิทธ ิภาพ จากเทคนิค  linear 
Regressionและเทคน ิคSupport Vector Machine โดยการ
เปรียบเทียบความคาดเคลื่อนจากค่าMSE และ RMS สามารถ
แสดงได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าความคาดเคลื ่อนของโมเดลจาก
เทคนิค linear Regression 

Cross Validation ค่าความคาดเคลื่อน (%) 
RMS MSE 

K=5 43.279 34.596 
K=10 43.151 34.525 
K=15 43.025 34.555 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณน้ำ
ในเขื่อนด้วยเทคนิค linear Regression ที่มีค่า K เท่ากับ 10 ให้
ประสิทธิภาพที ่ด ีที ่ส ุด มีค ่า RMS = 43.15 % และค่า MSE        
= 34.53% 

 

ตารางที ่ 3 ตารางแสดงค่าความคาดเคลื ่อนของโมเดลจาก
เทคนิค  Support Vector Machine 

Cross Validation ค่าความคาดเคลื่อน (%) 
RMS MSE 

K=5 44.365 35.071 
K=10 44.235 35.061 
K=15 44.029 35.05 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณน้ำ

ในเขื่อนด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส์ ที่มีค่า K เท่ากับ 
15 ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด มีค่า RMS = 44.03% และค่า MSE 
= 35.05 % 
 

8. สรุปผลงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณน้ำ
ในเขื ่อนปราณบุรี ซึ ่งข้อมูลที ่นำมาใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูล
ปริมาณน้ำในเขื ่อนปราณบุรีแบบรายวันจากโครงการส่งน้ำ    
และบำรุงรักษาปราณบุรี จากผลการวิจัยพบว่า ค่าความคลาด
เคลื่อนจากการทดสอบประสิทธิของโมเดลทั้ง 2 เทคนิค ตัวแบบ
การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนด้วยเทคนิค  linear Regression 
มีความคลาดเคลื ่อนที ่ต ่ำที ่ส ุดคือ 34.53% ซึ ่งมีสูตรในการ
พยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนคือ 

 Quantity Water = - 0.068 * WaterIn + 6.760 * 
WaterOut + 0.640 * Waterfall + 433.174 * Ewap of 
water + 232.827 

สามารถอธิบายกฎในการนำไปใช้ได้ว่า ปริมาณน้ำ     
ในเขื่อนจะมีค่าเท่า - 0.068 คูณด้วยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื ่อน     
บวกด้วย 6.760 คูณด้วยปริมาณน้ำไหลออกเขื ่อน บวกด้วย 
0.640 คูณด้วยปริมาณน้ำฝน บวกด้วย 433.174 คูณด้วยอัตรา
การระเหยและ บวกด้วย 232.827 ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 1 
ม.ค. 2562 มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเท่ากับ 0.657 มีปริมาณน้ำ
ไหลเข้าเขื่อนเท่ากับ 0 มีปริมาณน้ำฝนเท่ากับ 0 และมีอัตราการ
ระเหยเท่ากับ 0.096 จะได้ผลลัพธ์จากการนำตัวเลขเหล่านี้ไป
แทนค่าในกฎสมการ ได้ค ่าเท่ากับ 274.367 คือปริมาณน้ำ       
ในเขื่อนที่โมเดลสามารถพยากรณ์ออกมาได้ 
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9. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเป็นการการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการพยากรณ์
ปริมาณน้ำในเขื ่อนปราณบุรี โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำในเขื ่อน
ปราณบุรี ในปี 2561-2562 จำนวน 617 รายการ ประกอบด้วย 
5 แอททริบิวต์ คือ ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน ปริมาณน้ำไหลออก 
อัตราระเหย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำใน
เขื่อน โดยใช้เทคนิค Linear Regression และ เทคนิค Support 
Vector Machine ในการสร ้างแบบจำลอง และใช ้ว ิ ธี การ
แบ ่ งกล ุ ่ ม เพ ื ่ อ ว ั ดประส ิ ทธ ิ ภาพแบบ Cross Validation            
โ ด ย ก ำ ห น ด จ ำ น ว น ก ล ุ ่ ม K=5, K=100 แ ล ะ  K=15                      
เพื ่อเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของแบบจำลองการทำนาย
ปริมาณน้ำในเขื ่อนปราณบุรี ผลการวิจัยพบว่า การแบ่งกลุ่ม 
K=10  ของเทคน ิค Linear Regressionทำให ้ ได ้ โมเดลท ี ่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีค่าความคลาดเคลื ่อนน้อยที่สุด     
คือ ค่า MSE = 34.53% และค่า RMSE = 43.15%ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยในส่วนของ Attribute ที่มีใช้ในการใช้โดยในส่วนของ
งานวิจัยนี ้ใช้ เป็น Attribute ปริมาณน้ำเข้า ปริมาณน้ำออก 
อัตราการระเหย ปริมาณน้ำในเขื่อน โดยในงานวิจัยของ วีรศักดิ์ 
ฟองเงิน วรปภา อารีราษฎร์ และ เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
(2560) การพยากรณ์ปริมาณนาในเขื่อนกิ่วลม โดยใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูลที่ศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมแก่การพยากรณ์ปริมาณ
น้ำในเขื ่อน โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำในเขื ่อน จำนวน 9,125  
รายการ  ซึ่งประกอบด้วย 4 แอททริบิวต์ คือ ข้อมูลปริมาณน้ำ
ไหลเข้าเขื่อน ปริมาณน้ำใน ปริมาณการปล่อยน้ำ และอัตราการ
ละเหย โดยใช้เทคนิค Model Tree : M5P,  SVM, โครงข่าย
ประสาทเทียม, Linear Regression และ Random Forest โดย
มีเทคนิคที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้ในการพยากรณ์ปริมาณในเขื่อน
ก ิ ่ ว ลม  ค ื อ  เทคน ิ ค  Model Tree : M5P โดยม ี ค ่ าความ
คลาดเคลื ่อนอยู ่ที ่ต่ำที ่สุดโดยค่า MAE 10.58 % และ RMSE 
13.73%  ซึ่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเหมาะแก่การนำไปใช้
ในการพยากรณ์ 
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การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงศาสตร์พระราชา เร่ือง งานของพระราชา 
 

*ญาณิศา ศิริเม็งราช1 และ พจน์ศิรินทร ์ลิมปินันทน์1 

 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1 

Yanisa.fern306@gmail.com*, potsirin.li@rmu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงศาสตร์
พระราชา เรื่อง งานของพระราชา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 จำนวน 

30 คน  เครื ่องมือที ่ใช้ 1) สื ่อเทคโนโลยีเสมือนจริง2) แบบ
ประเมินคุณภาพ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้คือ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่าสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงที่พัฒนาขึ ้น ได้
ผลลัพธ์ 3 อย่าง คือ  1) Maker ในรูปแบบสมุดภาพ จำนวน 16 
หน้า 2) โมเดล จำนวน 4 โมเดล คือ 2.1 จุดเริ่มต้นของโครการ
พระราชดำริ 2.2 โครงการแหล่งน้ำแห่งแรก 2.3 กำเนิดฝนหลวง 
2.4 โครงการหลวง 3) แอพพลิเคชั่น AR The King รูปแบบไฟล์ 
.apk และมีและมีผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อAR The King 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
คำสำคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง ,ศาสตร์พระราชา ,  งานของ
พระราชา 
 

ABSTRACT 
This study aims to 1) develop an augmented reality : AR 
The King; 2) study satisfaction in AR The King. The target 
Grade 3, Satit Rajabhat Maha Sarakham University School 
Academic year 2019. The  research tools were 1) application 
AR The King; 2) quality assessment form and 3) study 
satisfaction form. The statistics used in this study were 
mean and standard deviation. 

The results showed that ; 

 1. The development of augmented reality : AR The 
King had 3 results include 1) augmented reality : AR The 
King in format illustrators book with 16 pages; 2) 4 model 
of 3D consisted 2.1 which is at the beginning of the Royal 
Project; 2.2 The first water source project; 2.3 Royal Rain 
project and 2.4 Royal Project and 3) Android application 
“AR The King”on .Apk file. The quality of the expert 

reviews is highest level. (x̅ =4.73, S.D.=0.52) 
 2. Students were satisfied with the overall of 
augmented reality : AR The King at the highest level.  
 
Keywords: The development of augmented reality ,
The King's Philosophy ,the King's work 
  

1. บทนำ 
ศาสตร์พระราชาเป็นองค์ความรู้ที ่ได้จากหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากกลวิธีที่
ทรงใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและจากพระบรมราโชวาท 
(อนุชา เสมารัตน์ .2560 : 112-126). โดยสาระสำคัญที่เป็นหัวใจ
ของศาสตร์พระราชา คือ ศาสตร์แห่งการพัฒนา ศาสตร์แห่งการ
ครองตน เพื่อเป็นแบบปฏิบัติและตัวอย่างที่ดีและศาสตร์แห่งการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ภายใต้ความรู้ที่พระองค์ท่าน
นำมาใช้พัฒนาประเทศมีทั้งธรรมะและทางโลกควบคู่กัน เพื่อ
ความผาสุขของประชาชนอันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปัญญา
ให้กับชุมชนขับเคลื ่อนสังคม ปรับเปลี ่ยนกระบวนการคิดให้
ทันสมัย คิดนอกกรอบ มีความคิดที่สอดคล้องกับหลักเหตุและผล 
หลักการทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างพลังปัญญา
มิติใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาและศาสตร์
สากล ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การมีกรอบ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ความคิดที ่ถูกต้อง บุษกร) วัฒนบุตร,พระครูโอภาสนนทกิตติ์ 
และพระอุดมสิทธินายก. 2561 : 539-552) การถ่ายทอดความรู้
ในเรื ่องของศาสตร์พระราชาสู ่เด็กและเยาวชนเพื ่อให้เข้าถึง
ความหมายของการศาสตร์และศิลป์แห่งการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืนซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้
ทรงพระราชทานไว้เป็นมรดกชาติและของปวงชนชาวไทยในยุค
ไทยแลนด์ นั้น การเลือกใช้สื่อดิจิทัลที่ความทันสมัยและ 4.0
เหมาะสมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนจะส่งผลให้การถ่ายทอดความรู้
ได้รับผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น 

เทคโนโลยีเสมือนจริง )Augmented Reality หรือ AR) 
นับเป็นสื่อดิจิทัลที่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ดี
) พจน์ศิรินทร์  ลิมปินันทน์ .2560 : 7-16)เทคโนโลยีเสมือนจริง
เป็นงานด้านหนึ่งของงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ว่าด้วย
การเพิ่มภาพเสมือนของโมเดล 3 มิติ ที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ลง
ไปในภาพที ่ถ ่ายมาจากกล้องวิด ีโอ เว ็บแคม หรือกล้องใน 
โทรศ ัพท์ม ือถ ือ แบบเฟรมต่อเฟรม ด ้วยเทคนิคทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิกเทคโนโลยีเสมือนจริงถูกนำมาประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม การแพทย์การตลาด 
การบันเทิง การสื ่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมา
ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีภาพผ่านซอฟต์แวร์และ อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ต่างๆ และแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือบนหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ ทำให้ผู้ใช้ สามารถนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้
กับการทำงานได้หลากหลายรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง เป็น
เทคโนโลยีใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในวงการการศึกษา เช่น การ
นำมาใช้ในการสอนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ โดยเทคโนโลยีเสมือน
จริงช่วยให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาก
ยิ ่งขึ ้น เพิ ่มความน่าสนใจให้กับผู ้เรียนในรูปแบบ 3 มิติ)ก้อง
เกียรติ วิจิตขจี. 2558) ดึงดูดความสนใจผู้เรียนให้เกิดการอยาก
เรียนรู้และช่วยให้จดจำได้ง่ายขึ้น  
 จากเหตุผลข้างต้นผู้ศึกษาจึงเกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจ
ที่จะพัฒนา ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา ให้มีความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้
ถ่ายทอดเนื ้อหาศาสตร์พระราชาเพื ่อให้ความรู ้แก่เด็กและ
เยาวชน ซึ ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงเป็นรูปแบบสื่อ
ดิจิทัลที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน ผู้ศึกษาได้คัดเลือก 
ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา มาเผยแพร่ 4 หัวข้อ  

ได้แก่ จุดเริ ่มต้นของโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรก กำเนิดฝนหลวงและโครงการ
หลวง ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกใช้การนำเสนอในรูปแบบภาพสองมิติ
และสามมิติ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้
ผู ้ เร ียนและบุคคลที ่สนใจ ศาสตร์พระราชา เรื ่อง งานของ
พระราชา เข้าใจมากยิ่งขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. พัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงศาสตร์พระราชา เร่ือง งานของ
พระราชา ที่มีคุณภาพ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อเทคโนโลยี
เสมือนจริงศาสตร์พระราชา เร่ือง งานของพระราชา 

 

3. วิธีดำเนินการวจิัย 
1 .เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. 1 เทคโนโลยีเสมือนจริงศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของ
พระราชา 
 1.2 แบบประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
เทคโนโลยีเสมือนจริงศาสตร์พระราชา เร่ือง งานของพระราชา 
 1.3 แบบประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีเสมือนจริงศาสตร์
พระราชา เรื่อง งานของพระราชา 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 กล ุ ่มเป ้าหมายในการศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ค ือ น ักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 

30 คน  
3. วิธีดำเนินการสร้างเครื่องมือ 
 3.1 การสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริงศาสตร์พระราชา เรื่อง 
งานของพระราชา ผู้ศึกษาดำเนินงานครั้งนี้โดยยึดหลักการพัฒนา
สื ่อเทคโนโลยีเสมือนจริงศาสตร์พระราชา เร ื ่อง งานของ
พระราชา 
 3.1.1 การออกแบบ Marker ผู้ศึกษาทำการออกแบบ 
Marker งานของพระราชา 
  1) ผู้ศึกษาทำการออกแบบ Marker ศาสตร์พระราชา 
เร่ือง งานของพระราชา ในรูปแบบสมุดภาพ จำนวน 61 หน้า  
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  2)  ผ ู ้ศ ึกษาออกแบบ Marker ตาม Mock up ที ่ ได้
ออกแบบไว้ จำนวน 4 ภาพ  

รูปที่ 1 การออกแบบ  Mock up ของ Marker งานของพระราชา 

 
 3) ผู้ศึกษาสร้าง Marker ตามที่ออกแบบ 

รูปที่ 2 Marker งานของพระราชา 

  4) ผู้ศึกษาทำการ Generator Marker งานของ
พระราชา 
 3.1.2 การสร้างโมเดล ผู้ศึกษาออกแบบงานของ
พระราชา สร้างโมเดลทั้งในรูปแบบ 3 มิติ จำนวน 4 ชิ้นงาน
ประกอบด้วย จุดเริ่มต้นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โครงการแหล่งน้ำแห่งแรก กำเนิดฝนหลวงและโครงการหลวง 

รูปที่ 3 โมเดลงานของพระราชา  
3.1 .3 การเขียนโปรแกรม 
1) ผู้ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมส่ือ

เทคโนโลยีเสมือนศาสตร์พระราชา เร่ือง งานของพระราชา 
2) ศึกษาทำการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Vuforia ในการ

พัฒนา 

3) Import โมเดลเข้าโปรแกรม unity 

รูปที่ 4 โมเดลที่ Import เข้าไปใช้งาน 

 4) เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมโมเดลและ Marker 
 5) Export Program ออกมาอยู่ในรูปแบบไฟล์ .apk 
 3.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพ 
 3.2.1 ผู ้ศึกษาดำเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพ
ของเทคโนโลยีเสมือนจริงศาสตร์พระราชา เรื ่อง งานของ
พระราชา ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลการทำแบบประเมินและปรับปรุง
มาจากแบบประเมินคุณภาพสื่อของ ทรงศักดิ์ บูรณะ  (2559 : 
54-55) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง
ส่งเสริมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นตามแนวพระราชดำริ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท )Likert) 
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินแปรผลตามค่าเฉลี่ย )บุญชม ศรี
สะอาด . 2545) ดังนี้ 

4.51 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50 มีความเหมาะสมในระดับมาก 
2.51 – 3.50 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
0.51 – 1.50 มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
3.2.2 นำแบบประเมินคุณภาพที่ปรับปรุงแล้วเสนอที่

ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ 
3.2.3 ผู ้ศ ึกษาแก้ไขแบบประเมินคุณภาพตามที ่ที่

ปรึกษาแนะนำ 
3.2.4 พิมพ์แบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์เพื่อ

นำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 3.3 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 3.3.1 ผู้ศึกษาดำเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงศาสตร์พระราชา 
เรื่อง งานของพระราชา ศึกษาสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท โดยอ้างอิงจาก
งานวิจัยเรื่องเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมส่งเสริมความคงทนในการ
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จำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) พจน์ศิรินทร์  ลิมปินันทน์ . 2560 : 7-16) ผู้
ศึกษามีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน โดยอ้างอิงงานวิจัยเรื่อง
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมส่งเสริมความคงทนในการจำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดังนี้  
 2.50 – 3.00   หมายความว่า พึงพอใจมาก 
 1.50 – 2.49   หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง 
 1.00 – 1.49   หมายความว่า พึงพอใจน้อย 
 3.3.2 นำแบบประเมินความพึงพอใจเสนอที ่ปรึกษา
พิจารณาตรวจสอบให้ข้อแนะนำ 
 3.3.3 ผู้ศึกษาแก้ไขแบบและเมินความพึงพอใจตามที่
ปรึกษาแนะนำ 
 3.3.4 พิมพ์แบบแบบประเมินความพึงพอใจฉบับ
สมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 

4. ผลการวิจัย 
 1. ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงศาสตร์
พระราชา เร่ือง งานของพระราชา พบว่า ได้ผลลัพธ์หลัก 3 อย่าง 
คือ 1) Maker โครงการพระราชดำริ จำนวน 4 ส่วน คือ ที่
จุดเริ่มต้นของโครการพระราชดำริ โครงการแหล่งน้ำแห่งแรก 
กำเนิดฝนหลวงและโครงการหลวง 2) โมเดล งานของพระราชา 
จำนวน 4 โมเดล คือ จุดเริ่มต้นของโครการพระราชดำริ โครงการ
แหล่งน ้ำแห ่งแรก กำเน ิดฝนหลวงและโครงการหลวง 3) 
แอพพลิเคชั่น AR King สามารถมองเห็นงานของพระราชา จาก 
Marker ศาสตร์พระราชา เรื ่อง งานของพระราชา ในรูปแบบ
โมเดล 3 มิติ และมีผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (x  =4.73, S.D.=0.52) 
ตารางที่ 1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพเทคโนโลยีเสมือนจริง
ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา 

หัวข้อประเมิน 

ผลการประเมิน 

x  S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1 . ด้านการออกแบบ 

    1.1 ภาพในหนังสือมีความ
สวยงาม 

5.00 0.00 
เหมาะสมมาก

ที่สุด 

  1.2 ภาพในหนังสือสื่อ
ความหมายได้ 

5.00 0.00 
เหมาะสมมาก

ที่สุด 

หัวข้อประเมิน 

ผลการประเมิน 

x  S.D. 
การแปล

ความหมาย 

  1.3 ตัวอักษรอ่านง่าย 4.33 0.58 เหมาะสมมาก 
  1.4 ความถ กต องของเน  อหา                      

4.67 0.58 
เหมาะสมมาก

ที่สุด 
  1.5 เน  อหา       มคีาวมน่าสนใจ 

4.67 0.58 
เหมาะสมมาก

ที่สุด 

2 . ด้านแอพพลิเคชั่น    
   2.1  โมเดลใน AR ม ความ  ี    

สวยงาม 
4.33 0.58 

เหมาะสมมาก 

   2.2 เส ยงบรรยายม ความ   ี          ี    
เหมาะสม 

4.33 1.15 
เหมาะสมมาก 

   2.3  ส่วนประกอบใน
แอพพลิเคชั่นมีความเหมาะสม 

5.00 0.00 
เหมาะสมมาก

ที่สุด 
   42. แอพพลิเคชั่น AR ศาสตร์

พระราชา ใช้งานง่าย 
5.00 0.00 

เหมาะสมมาก
ที่สุด 

   2.5 แอพพลิเคชั่น AR ศาสตร์
พระราชา มีประโยชน ์

5.00 0.00 
เหมาะสมมาก

ที่สุด 
รวม 

4.73 0.52 
เหมาะสมมาก

ที่สุด 

 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อเทคโนโลยีเสมือน
จริงศาสตร์พระราชา เร ื ่อง งานของพระราชา ในรูปแบบ
แอพพลิเคชั ่น AR King จากนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 
โรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 30 คน มีระดับความ

พึงพอใจในระดับมาก (x  =2.79, S.D.=0.41)  
ตารางที่ 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจเทคโนโลยีเสมือนจริง
ศาสตร์พระราชา เรื่อง งานของพระราชา 

ที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

x   S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1 หนังสือ AR ศาสตร์
พระราชา เร่ือง งาน
ของพระราชา มีความ
น่าสนใจ 

2.77 0.43 

พึงพอใจมาก 
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ที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

x   S.D. 
การแปล

ความหมาย 

2 การนำเสนอเนื้อหา
เข้าใจง่าย 

2.73 0.45 
พึงพอใจมาก 

3 การนำเสนอมีความ
น่าสนใจ 

2.80 0.41 
พึงพอใจมาก 

4 ตัวอักษรและสีสันของ
หนังสือสวยงาม 

2.83 0.38 
พึงพอใจมาก 

5 แอพพลิเคช่ัน AR 
ศาสตร์พระราชา ใช้
งานง่าย 

2.83 0.38 
พึงพอใจมาก 

6 เสียงประกอบมีความ
เหมาะสม 

2.73 0.45 
พึงพอใจมาก 

7 ผู้ใช้ได้ความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีเสมือนจริง
ศาสตร์พระราชา เรื่อง 
งานของพระราชา 

2.80 0.41 

พึงพอใจมาก 

8 ผู้ใช้ได้รับความเพลิน
เพลินจากส่ือ
เทคโนโลยีเสมือนจริง
ศาสตร์พระราชา เรื่อง 
งานของพระราชา 

2.80 0.41 

พึงพอใจมาก 

 รวม 
2.79 0.41 

ความพึง
พอใจมาก 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

1. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงศาสตร์พระราชา เร่ือง งาน
ของพระราชา ครั้งนี้ได้ผลลัพธ์หลัก 3 อย่าง 1)Marker โครงการ
ของพระราชา 2)Output งานของพระราชา จำนวน 4 โมเดล 3)
แอพพลิเคชั ่น AR The King ในรูปแบบไฟล์ .apk และผลการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
สืบเนื่องจากผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูล เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงมาเป็นอย่างดี 
และได ้ม ีการวางแผนการดำเน ินงานอย ่างเป ็นข ั ้นตอน 

ประกอบด้วย ขั ้นตอนการออกแบบ Marker ขั ้นตอนการทำ 
Output และขั้นตอนการเขียนโปรแกรม โดยในแต่ละขั้นตอน ผู้
ศึกษาได้ให้ที ่ปรึกษาเป็นผู ้ตรวจสอบและให้คำแนะนำอย่าง
ต่อเนื่องและผู้ศึกษานำคำแนะนำกลับมาปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้
ผลลัพธ์จากกระบวนการพัฒนาดังกล่าวได้ร ับการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของอัฉรา
วุฒิ ศรีประไหม และ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์.2560, )MCG44-
MCG48).ได้พัฒนา งานวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือน
จริงส่งเสริมการท่องเที ่ยววัดมหาธาตุสุโขทัย โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของทรงศักดิ์ บูรณะ )2558, 46-48) 
ได้ พัฒนางานวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริม
หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นตามแนว พระราชดำริ โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อเทคโนโลยีเสมือน
จริงศาตร์พระราชา เรื ่อง งานของพระราชา ต่อนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 
30 คน พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจ

มาก)x   = 2.79, S.D.= 0.41) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้ศึกษามีการ
ทำงานเป็นขั้นตอนและได้ขอคำแนะนำเพิ ่มเติมจากที่ปรึกษา
อย่างสม่ำเสมอ และได้ศึกษาข้อมูลของโครงการของพระราชา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงมา
เป็นอย่างดี และเนื่องจากตัวอักษร สีสันของหนังสือที่ออกแบบมี
ความสวยงามและโมเดลโครงการของพระราชาที่ออกแบบมี
ความสวยงามน่าดึงดูดให้เด็กเกิดความสนใจ และแอพพลิเคชั่น
AR The King ใช้งานง่ายซึ่งทำให้เด็กสนุกสนามเพลิดเพลินกับ
การใช้งาน ส่งผลให้ผลลัพธ์จากกระบวนการการพัฒนาดังกล่าว
ได ้ร ับการประเมินค ุณภาพอยู ่ในระด ับพึงพอใจมากที ่สุด 
สอดคล้องกับการศึกษาของ)อดิศักดิ์ แก้วทะชาติ .2562) ได้ทำ
การวิจัยเรื ่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวปราสาทหินพนมรุ้ง โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้ง 
โดยมีภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 
 
 

1693



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
ก้องเกียรติ วิจิตขจี ) .2558 .) การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง

ส่งเสริมการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ.( .ปริญญานิพนธ์
วท.บ .มหาสารคาม , มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม). 
กิตติภัทร เจตสิกทัต ณัฐสิริ ตันติขจร และอภิญญา ถนอมทรัพย์ .

)2553 .) เรื ่องสารานุกรม 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีการ
สร้างภาพวัตถุเสมือนจริง 3 D Encyclopedia bay 

Augmented Reality Technology.   
ณัฐวี อุตกฤษฏ์ และ นวพล วงศ์วิวัฒน์ไชย ) .2554 .) เรื่องการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อช่วยในการ
สอนเรื่องตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z. 

ทรงศักดิ ์ บูรณะ ) .2558 .) การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง
ส่งเสริมความรู้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นตามแนว
พระราชดำริ . ) ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต )เทคโนโลยี
ม ัลต ิม ีเด ียและแอนิเมชัน) , มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ).  
พจน์ศิรินทร์  ลิมปินันทน์ .)2560). เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
 ส่งเสริมความคงทนในการจำ 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ .วารสารวิชาการการจัดการ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  .คณะเทคโนโลยี
 สารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  .ปีที่ 4  

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560, )หน้า 7-16.) 
พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์. (2562). การส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว
 จังหวัดมหาสารคามโดยใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริง.
 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 นวัตกรรม .ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2562, 
 หน้า 8-16. 
อัฉราวุฒิ ศรีประไหม และ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ .)2560). 

การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการท่องเท่ียว
วัดมหาธาตุ .The 5th ASEAN Undergraduate 
Conference on Computing (AUC2) 2017 MCG, 
Thailand, 20-22 April 2017 , (pp MCG44-
MCG48). 
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การพัฒนาโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 
The Development Motion Graphic to Promote Cultural Tourism in Roi Et 

Province 
 

*ปัฐวีกรณ์ มาขุมเหล็ก1 และ พจนศ์ิรินทร์ ลิมปินันทน์1 
 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
Emails : patthaweekorn6032@gmail.com, potsirin.li@rmu.ac.th  

 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักท่องเที ่ยว กลุ ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีมัลติม ีเด ียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จำนวน 30 คน โดยสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ 1)
สื่อโมชันกราฟิก 2)แบบประเมินคุณภาพ3)แบบประเมินความพึง
พอใจ สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่าโมชันกราฟิกที่พัฒนาขึ้นมีความยาว 3.47 
นาที นำเสนอเนื ้อหาเกี ่ยวกับแหล่งท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 5 แห่ง คือ  1)กู่พระโกนา 2)กู่กา
สิงห์ 3) เจดีย์เมืองหงส์ 4)กำแพงเมืองและคูเมืองร้อยเอ็ด 5)
ปราสาทหนองกู่ และมีผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอยู่
ในระดับมาก และนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อโมชันกราฟิก
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 
คำสำคัญ: โมชันกราฟิก, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

ABSTRACT 
The purposes of this project were 1) to develop motion 
graphic to promote cultural tourism in Roi Et province; 
2) to study the students’ contentment on the motion 
graphics. The target group was 30 students in Major of 
Multimedia Technology and Animation, Faculty of 
Information Technology, Rajabhat Maha Sarakham 

University. The used tools are consisted of 1) motion 
graphic; 2) quality assessment form and 3) students’ 
satisfaction form. The statistics used are the mean and 
standard deviation.  

The results concluded as following:  
1.The motion graphic to promote cultural tourism in 

Roi Et province have a length of time 3.47 minute. The 
motion graphic consisting of 5 place are 1) Kupakona 
2)kukasing; 3) muanghong pagoda; 4)moat in Roi Et and 
5)Nong Ku Castle. The results of the export with motion 
graphic at the high level.  

2. Students are satisfied with motion graphic at the 
high level.  
 
Keywords: Motion graphic, Cultural Tourism, Roi Et 

Province 
 

1. บทนำ 
จังหวัดร้อยเอ็ดเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ยุค

ก่อนประวัติศาสตร์ โดยปรากฏชื่อในตำนานอุรังคธาตุว่า “สาเก
ตนคร” หรือ “เมืองร้อยเอ็ดประตู” อันเนื่องมาจากเป็นเมืองที่มี
ความเจริญรุ่งเรื่องโดยที่มีเมืองขึ้นจำนวนมาก จังหวัดร้อยเอ็ดพบ
หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทั่วไปในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มี
การขุดพบแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัวซึ่งสันนิษฐานว่า ชุมชน
โบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบมีอายุประมาณ 1,800-
2,500 ปีมาแล้ว อิทธิพลของพุทธศาสนาภายใต้วัฒนธรรมทวาร

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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วดีได้เข้ามาเมื ่อปลายพุทธศตวรรษที่ 12-15 มีหลักฐานสมัย
ทวารวดีที่สำคัญ นอกจากนี้ยังปรากฏวัฒนธรรมจากอาณาจักร
ขอมที่ได้แพร่เข้ามาในพุทธศตวรรษที่ 16 ปรากฏหลักฐานอยู่
มาก เช ่น สถาปัตยกรรมในร ูปแบบของปราสาทหิน และ
ประติมากรรมที ่เป็นรูปเคารพทางศาสนาที ่เป็นเครื ่องใช้ใน
ชีวิตประจำวันที่ทำจากหินทรายและโลหะเป็นจำนวนมาก  จะ
เห็นได้ว่า จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นมีทุนทางแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน
วัฒนธรรมและมีมรดกทางด้านประวัติศาสตร์มากมาย แต่จังหวัด
ร้อยเอ็ดขาดสื่อมัลติมีเดียในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่
ช่วยกระตุ้นความสนใจแก่นักท่องเท่ียว 

สื่อในปัจจุบันมีหลายรูปแบบที่เข้ามามีบทบาทในการ
ดำเนินชีวิตเรา และสื่อสื่อโมชันกราฟิกเป็นสื่อหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมและได้รับความสนใจในทุก ๆ ระดับการศึกษา นอกจากนี้ยัง
เป็นสื ่อทางเลือกหนึ่งที ่สามารถสร้างแรงจูงใจได้เป็นอย่างดี 
สามารถเพิ่มเทคนิคลักษณะที่สามารถสร้างจิตนาการช่วยดึงดูด  
ความสนใจได้ดีและสร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบันเราจะ
พบเห็นสื่อที่ทันสมัย และโมชันกราฟิกก็เป็นสื่ออีกทางเลือกที่  
ได้รับความนิยม เพราะโมชันกราฟิกเป็นศิลปะการเคลื่อนไหวที่
เล่าเรื ่องด้วยภาพท่าทาง จากเหตุผลข้างต้น ผู ้ศึกษาจึงเกิด
แนวคิดที่จะพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ในรูปแบบโมชันกราฟิกที่ผสมผสาน 
ภาพนิ่ง ตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ วีดีทัศน์ เพื่อ
นำเสนอแหล่งท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป ให้รู้จักและสนใจแหล่งท่องเท่ียวดังกล่าวมากขึ้น 
โดยจัดทำสื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้ สวยงามมีสีสันที่น่า
ดึงดูดแก่ผู้ที่ได้รับชม  

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีคุณภาพ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อโมชัน
กราฟิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
 

3. วิธีดำเนินการวจิัย 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จำนวน 30 คน  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
1) สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
2) แบบประเมินคุณภาพ เรือ่ง การพัฒนาโมชันกราฟิก

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ 

3.3 วิธีดำเนินการสร้างเครื่องมือ 
3.3.1 การดำเนินการจัดทำสร้างโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  ตามหลัก 3P ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production) 
1.1)  การศึกษาและรวบรวมข้อมูล ศึกษาจัดทำรูปแบบโม

ชันกราฟิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด โดย แบ่งออกเป็น 5 สถานที่ คือ 1) กำแพงเมือง
และคูเมืองร้อยเอ็ด 2) เจดีย์เมืองหงส์ 3) กู่กาสิงห์ 4) ปราสาท
หนองกู่ 5) กู่พระโกนา 

1.2) เขียนบท ผูศ้ึกษาได้จัดทำบททาสคริป 
1.3) สตอรี่บอร์ด ผู้ศึกษาได้ทำการวาดสตอรี่บอร์ดตามบท

ที่วางไว้ 
1.4) การบันทึกเสียง ผู้ศึกษาได้ทำการบันทึกเสียงตามบท

บรรยายภาพ ในสตอรี่บอร์ด 
2) ขั้นตอนการผลติ (Production) 

2.1) ออกแบบกราฟิกของแต่ละซีนตามสตอรี่บอร์ด 
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2.2)  การกำหนดหลักการเคลื่อนไหวในแต่ละซีน 
 
 
 
 

2.3) การเตรียมเสียงประกอบและเสียงบรรยาย 
2.4)  การนำส่วนประกอบทั้งหมดมาประกอบกัน โดยการ

ตัดต่อและใส่เสียง 
2.5  Export file ออกมาเป็นนามสกุล mp4 

3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
3.1) ทดลองแล ้วปร ับปร ุงแก ้ ไขโมช ันกราฟ ิกเร ื ่อง

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
3.2) ขอคำแนะนำจากทีป่รึกษา 
3.3) เก็บรายละเอียดของงานทั้งหมด 
3.4) Export file ออกมาเป็นนามสกุล mp4 

3.3.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาโมชัน
กราฟิกการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ด จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 

1)  ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูลการทำแบบประเมินและปรับปรุงมา
จากแบบประเมินคุณภาพสื่อของ ธีรพันธ์ มุลม่อม และ พจน์ศิ
รินทร์ ลิมปินันทน์ (2561 : 2766-2770) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาอินโฟกราฟิก เร่ือง ร่างกายเศร้าเหล้าทำพิษ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดย
กำหนดเกณฑ์การประเมินแปรผลตามค่าเฉลี ่ย (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545) ดังนี้ 

4.51 – 5.00  มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50   มีความเหมาะสมในระดับมาก 
2.51 – 3.50   มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50   มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
0.51 – 1.50   มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

2)  นำแบบประเมินคุณภาพที่ออกแบบแล้วเสนอที่ปรึกษา
พิจารณาตรวจสอบให้ข้อแนะนำ 

3)  ผู้ศึกษาแก้ไขแบบประเมินคุณภาพที่ที่ปรึกษาแนะนำ 
4)  พิมพ์แบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
 

3.3.3 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของการ
พัฒนาโมชันกราฟิกการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรร
จังหวัดร้อยเอ็ด จากกลุ่มเป้าหมาย 

1)  ศึกษาสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท โดยอ้างอิงจากงานวิจัย
เรื่องการพัฒนาอินโฟกราฟิก เรื่อง ร่างกายเศร้าเหล้าทำพิษ  มี
การกำหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

4.51 – 5.00  มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50  มีความพึงพอใจระดับมาก 
2.51 – 3.50  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจระดับน้อย 
0.51 – 1.50  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

2)  นำแบบประเมินความพึงพอใจที่ออกแบบแล้วเสนอที่
ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบให้ข้อแนะนำ 

3)  ผู้ศึกษาแก้ไขแบบประเมินความพึงพอใจตามที่ท่ีปรึกษา
แนะนำ 

4)  พิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์เพื่อ
นำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 
4. ผลการวิจัย 

4.1  ผลการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า ได้สื่อโมชันกราฟิก
ที ่มีความยาว 3.47 นาที เป็นการนำเสนอเรื ่องราวสถานที่
ท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยภาพกราฟิกที่
ออกแบบให้สื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยว  5  แห่ง  ประกอบด้วย  1) กู่
พระโกนา 2) กู่กาสิงห์  3) เจดีย์เมืองหงส์  4) กำแพงเมืองและคู
เมืองร้อยเอ็ด  และ  5) ปราสาทหนองกู่  มีผลการประเมินจาก

ผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
4.44, S.D. = 0.64) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างโมชันประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
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4.2  ผลการประเมินคุณภาพของโมชันประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด จากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มี
ผลการประเมินดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพ 

 
จากตารางที ่1. พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อ

โมชันกราฟิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ 
= 4.44 , S.D. = 0.64) เม ื ่ อพ ิจารณาเป ็นรายด ้าน พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านเทคนิค

วิธีกา (x̅ = 4.56, S.D. = 0.73) รองลง คือ ด้านการออกแบบ

ความเหมาะสมในระดับมาก (x̅ = 4.44, S.D. = 0.73) และ ด้าน

เนื้อหาความเหมาะสมในระดับมาก (x̅ = 4.33, S.D. = 0.50) 
ตามลำดับ 

4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ศึกษาได้ทำ
การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบประเมิน
ความพึงพอใจผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

จากตารางที ่ 4.2 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของ 
กลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมาก (x̅ = 4.39, S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ความสวยงามของฉาก มีระดับความพึงพอใจ

มากท่ีสุด ( x̅ = 4.55, S.D.= 0.63) รองลงมาคือ ความเหมาะสม

ของสีที ่ใช้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (x̅ = 4.55, S.D.= 

0.63) และ การนำเสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีระดับ
ความพึงพอใจมาก ที่สุด (x̅ = 4.48, S.D.= 0.57) ตามลำดับ 
 

 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมิน 

x̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านเนื้อหา 4.33 0.50 มาก 
ด้านการออกแบบ 4.44 0.73 มาก 
ด้านเทคนิควิธีการ 4.56 0.73 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.44 0.64 มาก 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมิน 

x̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความน่าสนใจของด้าน
เน้ือหา 

4.24 0.74 พึงพอใจมาก 

2. การนำเสนอเน้ือหาเข้าใจ
ง่าย ไม่ซับซ้อน 

4.48 0.57 พึงพอใจมาก 

3. ความสวยงามของฉาก 4.55 0.63 
พึงพอใจมาก
ที่สุด 

4. ความเหมาะสมของสีที่ใช้ 4.52 0.57 
พึงพอใจมาก
ที่สุด 

5. ความเหมาะสมของ
เสียงดนตรีประกอบ 

4.48 0.63 พึงพอใจมาก 

6. ความเหมาะสมของเสียง
ที่ใช้ในการบรรยาย 

4.07 0.65 พึงพอใจมาก 

7. ได้รับความคิดเพลิดเพลิน
ในการชมสื่อโมชันกราฟิก 
เรื่อง การพัฒนาสื่อโมชัน
กราฟิกประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
4.34 

 
0.77 

 
พึงพอใจมาก 

8. ได้รับความรู้จากสื่อโมชัน
กราฟิกเรื่องการพัฒนาสื่อโม
ชันกราฟิกประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
4.45 

 
0.69 

 
พึงพอใจมาก 

เฉลี่ยรวม 4.39 0.67 พึงพอใจมาก 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 1.การพัฒนาสื ่อโมชันกราฟิก เรื ่อง ประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นนั้น 
ได้รับการประเมินจากผู้เชี ่ยวชาญ พบว่า การพัฒนาสื ่อโมชัน
กราฟิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด

ร้อยเอ็ด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.44, S.D. = 
0.64) การที่สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระด ับมาก อาจสืบเน ื ่องจากผู ้ศ ึกษาได ้ดำเนินการโดยใช้
กระบวนการ 3P ในการผลิต โดยในขั้นตอนการเตรียมการผลิต 
(Pre-Production)  ผู้ศึกษาจัดทำสตอรี่บอร์ดและบทดำเนินเรื่อง
เก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 5 สถานที่ 
และมีการนำสตอรี่บอร์ดกับบทสคริปเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
และปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง  จนสามารถนำสู่
ขั้นตอนการผลิต (Production) ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษาจัดทำสื่อโม
ชันกราฟิก เรื ่อง ประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ดตาม  สตอรี่บอร์ดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ผู้
ศึกษาได้จัดเตรียมเสียงไว้สำหรับทำโมชันกราฟิก ประกอบด้วย 
เสียงบรรยาย เสียงบรรเลง เสียงเอฟเฟคต่างๆ ตามจังหวะการ
เคลื่อนที่ของโมชั่นกราฟิกเพื่อทำให้สื่อมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น เมื่อ
แล้วเสร็จตามสตอรี ่บอร์ดผู ้ศึกษาทำการเรนเดอร์งานตามซีน
ต่างๆ จนครบ และนำสู่ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
ผู้ศึกษานำซีนที่ได้จากขั้นตอนการผลิตประกอบให้ตรงตามสตอรี่
บอร์ด ตรวจเช็คความถูกต้องของงานและจัดแสงเพิ่มเติมให้กับ
ชิ้นงาน จากนั้นนำชิ้นงานเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุง
แก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจึงทำการ Export  
สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด ในรูปแบบไฟล์ MP4 อีกทั้งผู้ศึกษามีการปรับแก้
สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้ได้สื่อโม
ชันกราฟิก เรื ่อง ประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีความสวยงาม และ น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเทพสุดา  วงศ์ภักดี (2558).  ได้ทำงานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาโมชันกราฟิกเรื ่องกำเนิดเมืองมหาสารคาม มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของธีรพันธ์ มุลม่อมและพจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ 
(2561, 2766-2770) ได้ทำงานวิจัยเรื่องการพัฒนาอินโฟกราฟิก 

เรื ่อง ร่างกายเศร้าเหล้าทำพิษ ผลการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ
เบญจวรรณ จุปะมะตัง (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาโม
ชันกราฟิก เร่ือง ตำนานพระธาตุขามแก่น มีผลการประเมินความ
พึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก 

2.การประเมินความพึงพอใจของโมชันกราฟิก  เร ื ่อง
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อ
นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จำนวน 30 คน พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู ่ใน

ระดับมาก (x̅ = 4.39, S.D.= 0.67) ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้
อ ันเน ื ่องมาจาก โมชันกราฟิก เร ื ่อง ประชาสัมพันธ ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มีความสวยงามและ
ความเพลิดเพลินเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ทั้งเสียงบรรยายที่ชัดเจน 
ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทพสุดา  วงศ์ภักดี (2558, 
บทคัดย่อ).  ได้ทำงานวิจัยเรื่องการพัฒนาโมชันกราฟิกเรื่อง
กำเนิดเมืองมหาสารคาม มีผลการประเมินความพึงพอใจ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีร
พันธ์ มุลม่อมและพจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ (2561, 2766-
2770) ได้ทำงานวิจัยเรื ่องการพัฒนาอินโฟกราฟิก เรื ่อง 
ร ่างกายเศร ้าเหล ้าทำพ ิษ ผลการประเม ินค ุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงประชาสัมพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยวจงัหวัดมุกดาหาร 
The Development of Augmented Reality to Promote Tourism Mukdahan 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร 2)เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
คือนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 
30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ1) AR Mukdahan 2) แบบ
ประเมินความพึงพอใจ 3) แบบประเมินคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่าสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ได้ผลลัพธ์ 3 อย่าง คือ 1) 
Maker ในรูปแบบแผ่นพับ 2) การแสดงผลในรูปแบบมัลติมีเดีย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารจำนวน 7 แห่ง 
และมีผลการประเมินคุณภาพจากผู้ เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  AR Mukdahan มีผลการประเมินความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 
คำสำคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง, มัลติมีเดีย, จังหวัดมุกดาหาร 
 

ABSTRACT 
This study aims 1) to development of augmented 
reality to promote tourism Mukdahan Province; 2) to 
study satisfaction in augmented reality. The target 
group was 30 undergraduate learners in major of 
Multimedia Technology and Animation at Rajabhat 
Mahasarakham University. The used tools are 

consisted of 1) AR Mukdahan; 2) Quality assessment 
form and 3) Tourist’ satisfaction form. The statistics 
used are the mean and standard deviation. 

The results concluded as following:  Augmented 
Reality Promote Tourism Mukdahan Province had 3 
results include 1)  Maker format brochures Promote 
Tourism Mukdahan Province 2)  Show results of of 
Augmented Reality Promote Tourism Mukdahan 
Province a total of 7 place 3) Android application “AR 
Mukdahan”  and the quality of the expert reviews is 
highest level.  The results showed that tourist’ 
satisfaction with AR Mukdahan at The high level.  

 
Keywords: Augmented Reality, Multimedia, Mukdahan 

1. บทนำ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยในปี 
2560 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายได้รวมจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เป็นจำนวนเงิน 2.75 ล้านล้านบาท [1] เห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ให้กับประเทศเป็น
จำนวนมหาศาลการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบทันสมัยเพื่อให้
นักท่องเท่ียวได้รับข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวที่เร้าใจ เชิญชวน 
และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
การจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบทันสมัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเท่ียวที่เร้าใจ เชิญชวน และเป็นข้อมูลที่
ถู กต้ อ งเป็ น การประชาสัมพั น ธ์แหล่ งท่ องเที่ ย ว [2] การ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ประชาสัมพันธ์จึงมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
น่าสนใจและเป็นประโยชน์เพราะนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่นิยมหา
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและวางแผนการเดินทาง  
ดังนั้น ส่ือประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักท่องเท่ียว [3] 

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาคือ AR (Augmented 
Reality) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง 
(Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านอุปกรณ์ทางด้าน
ฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเกิดแนวคิดในการนำเทคโนโลยี
เสมือนจริงเข้ามามีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว
จังหวัดมุกดาหารเพื่อให้การประชาสัมพันธ์เกิดประสิทธิ์ผล เป็น
การใช้สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ให้สร้างประโยชน์แก่การท่องเท่ียวเท่ียว 
สอดคล้องกับยุคสมัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวจังหวัดมุกดาหารที่มีคุณภาพ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจนักท่องเท่ียวที่มีต่อเทคโนโลยีเสมือน
จริงประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร 
 

3. วิธีดำเนินการวจิัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชาการในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม      
ปีการศึกษา 2562  จำนวน 178 คน   

กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562
จำนวน 30 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

1) สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร 

2) แบบประเมินคุณภาพ 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. วิธีการดำเนินการสร้างเครื่องมือ 
3.1 การสร้างสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ผู้ศึกษาดำเนินงานครั้งนี้ โดยยึด
หลักการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริง ดังนี้ 

3.1.1 การออกแบบ Marker  
1) ผู้ศึกษาทำการออกแบบ Marker ในรูปแบบแผ่นพับ 

จำนวน 2 หน้า ดังรูปที่ 1.-2. 

  
ภาพที่ 1. Mock up และ Design  Marker ตาม Mock up หน้า A 

 
ภาพที่ 2. Mock up และ Design  Marker ตาม Mock up หน้า A 

2) ผู้ศึกษาทำการ Generator Marker ผ่านเว็บไซต์ Vuforia 
3.1.2 การออกแบบOutputแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร 

ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียง 
ภาพเคล่ือนไหว และวิดีโอ ดังรูปที่ 3. 

 
ภาพที่ 3.  Output ในรูปแบบมัลติมีเดีย 
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3.1.3 การเขียนโปรแกรม 
1) เขียนโปรแกรมโดยใช้ Vuforia ในการพัฒนา 
2) Import Output ใน รูป แบบ มั ลติ มี เดี ยทั้ งห มด เข้ า

โปรแกรม unity 
3) Export Program ชื่ อ  AR Mukdahan ออกมาอยู่ ใน

รูปแบบไฟล์ .apk เพื่อนำไปใช้งานกับระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ดังรูปที่ 4. 

 
ภาพที่ 4.  แอพพลิเคชั่น AR Mukdahan   

 
3.2 ผู้ศึกษาดำเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพ 
3.2.1 ผู้ศึกษาดำเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพโดย

ศึกษาและปรับปรุงมาจากแบบประเมินคุณภาพสื่อของอัฉราวุฒิ 
ศรีประไหม และ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์.[4] ที่ได้ทำการวิจัย
เรื่องการ พัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการท่องเที่ยววัด
มหาธาตุเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินแปรผลตามค่าเฉล่ีย 
ดังนี้ [5] 

4.51 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50 มีความเหมาะสมในระดับมาก 
2.51 – 3.50 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
0.51 – 1.50 มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
3.2.2 นำแบบประเมินคุณภาพที่ปรับปรุงแล้วเสนอที่ปรึกษา

พิจารณาตรวจสอบ  
3.2.3 ผู้ศึกษาแก้ไขแบบประเมินคุณภาพตามที่ปรึกษา

แนะนำ และพิมพ์แบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป   

3.3 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

3.3.1 ผู้ศึกษาดำเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อสื่อ เทคโนโลยี เสมือนจริงส่ งเสริม
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร โดยอ้างอิงจาก
งานวิจัยเร่ือง การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามโดย
ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง [2] เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้ [5]  

4.51 – 5.00 มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 มีระดับความพึงพอใจมาก 
2.51 – 3.50 มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50 มีระดับความพึงพอใจน้อย 
0.51 – 1.50 มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
3.3.2 นำแบบประเมินความพึงพอใจเสนอที่ปรึกษาพิจารณา

ตรวจสอบให้ข้อแนะนำและแก้ไขแบบประเมินตามคำแนะนำของ
ที่ปรึกษา 

3.3.3 พิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์เพื่อ
นำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวจังหวัดมุกดาหาร ได้ผลลัพธ์ 3 อย่าง คือ  

1) Maker ในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร  

2) การแสดงผลของเทคโนโลยี เสมือนจริงในรูปแบบ
มัลติมีเดียประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารจำนวน 
7 สถานที่ ประกอบด้วย  

2.1) วัดรอยพระบาทภูมโนรมย์  
2.2) ตลาดอินโดจีน  
2.3) อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ  
2.4) วัดศรพระมหาโพธิ์  
2.5) หมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
2.6) หอแก้วมุกดาหาร  
2.7) สะพานมิตรไทย-ลาว แห่งที่2  
3) แอพพลิเคชั่น AR Mukdahan สำหรับระบบปฎิบัติการ

แอนดรอยส์ และมีผลการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( =4.63, S.D.= 0.36) 
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4.2 ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อ
เทคโนโลยีเสมือนจริง ดังตาราง 1. 
ตาราง 1. ผลประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อ
เทคโนโลยีเสมือนจริงประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
มุกดาหาร 

จากตาราง 1. พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของ 
นักท่องเที่ยวที่มีต่อเทคโนโลยีเสมือนจริงประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึง

พอใจมาก ( =4.06, S.D.= 0.75) 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย  
1. การพัฒนาส่ือเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารได้ผลลัพธ์หลัก 3 อย่าง  1) Marker 
แผ่นพั บประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร 2) Output สื่ อ

มัลติมีเดียประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร 3)
แอพพลิเคชั่น AR Mukdahan และมีผลการประเมินคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากผู้
ศึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูล เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงมาเป็นอย่างดี และได้มีการวาง
แผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนการ
ออกแบบ Marker ขั้นตอนการทำ Output และขั้นตอนการ
เขียนโปรแกรม โดยในแต่ละขั้นตอน ผู้ศึกษาได้ให้ที่ปรึกษาเป็น
ผู้ตรวจสอบและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องและผู้ศึกษานำ
คำแนะน ำกลับมาปรับป รุ งแก้ ไข  ส่ งผล ให้ ผลลัพ ธ์จ าก
กระบวนการพัฒนาดังกล่าวได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการท่องเที่ยววัดมหาธาตุสุโขทัย [4]  
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารที่มีคุณภาพและเพื่อการศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีต่อการท่องเที่ยว
วัดมหาธาตุสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่ามีผลการประเมินคุณภาพ
จากผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทรงศักดิ์ บูรณะ [6] ได้พัฒนางานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้น
ตามแนวพระราชดำริโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
เสมือนจริงส่ งเสริมหลักเกษตรทฤษฎี ใหม่ขั้นต้นตามแนว
พระราชดำริ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ผลการวิจัยพบว่าผลการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศักดิ์ แก้วทะชาติ [7] ที่ได้
ทำงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการ
ท่องเที่ ยวปราสาทหินพนมรุ้ ง  มี วัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนา
เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของปราสาทหิน
พนมรุ้งให้มีคุณภาพและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคามที่มีต่อสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้งและมีผลการประเมินคุณภาพสื่อ
เทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้ง
จากผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมิน 

x̅ S.D . ระดับความ
พึงพอใจ 

1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร มีความ
สวยงาม 

4.37 0.67 มาก 

2. ท่านชื่นชอบแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
มุกดาหาร 

4.20 0.61 มาก 

3. ตัวอักษรและสีสันของแผ่นพับ 4.07 0.74 มาก 

4.แอพพลิเคชั่น AR มุกดาหารใชง้าน
ง่าย 

4.10 0.66 มาก 

5.แอพพลิเคชั่น AR มุกดาหาร มี
หน้าจอที่สวยงาม 

3.93 0.87 มาก 

6.แอพพลิเคชั่น AR มุกดาหาร มี
ความน่าสนใจ 

3.97 0.73 มาก 

7.แอพพลิเคชั่น AR มุกดาหาร มี
ประโยชน์กับท่าน 4.10 0.76 

มาก 

8.ท่านมีความประทับใจ 
แอพพลิเคชั่น AR มุกดาหาร 

3.79 0.73 มาก 

9. Video Content AR มุกดาหาร 
อธิบายเน้ือหาได้เป็นอย่างดี 

3.87 0.82 มาก 

10.แอพพลิเคชั่น AR มุกดาหาร ทำ
ให้ท่านได้รับความรู้เก่ียวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร 

4.20 0.76 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.06 0.75 มาก 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารต่อนักศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 30 คน มี
ระดับความพึงพอใจในระดับ เหมาะสมมาก ท้ังนี้สืบเนื่องมาจาก
ผู้ศึกษามีการทำงานเป็นขั้นตอนและได้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมจาก
ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ และได้ศึกษาข้อมูลของสถานที่
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงมาเป็นอย่างดีส่งผลให้ผลลัพธ์จาก
กระบวนการการพัฒนาดังกล่าวได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ กิติภัทร 
เจตสิกทัตณัฐสิริ ตันติขจร และอภิญญา ถนอมทรัพย์ (2553 : 
40-42) ได้ทำงานวิจัยเรื่องสารานุกรม 3 มิติด้วยเทคโนโลยีการ
สร้างภาพวัตถุเสมือนจริง 3D Encyclopedia  by Augmented 
Reality Technology พบว่าระบบสารานุ ก รม 3 มิติ  ด้ วย
เทคโนโลยีการสร้างภาพวัตถุ เสมือน ประกอบด้วนตัวเล่ม
สารานุกรมซึ่งเป็นสารานุกรมเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และ
โปรแกรมแสดงภาพวัตถุ 3 มิติ และสอดคล้องกับ  พจน์ศิรินทร์ 
ลิมปินันทน์ (2561, 44-47) ได้ทำการวิจัยเร่ือง การส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงท่องเที่ยง
จังหวัดมหาสารคาม และ 2) เพื่อศึกษาการยอมรับและความพึง
พอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเสมือนจริงจังหวัดมหาสารคาม และ 
ผลการยอมรับและพึงพอใจของนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อ
แอพพลิเคชั่นเสมือนจริงแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการออกแบบโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์
เส้นทางสายบุญถิ่นพุธมณฑลอีสานจังหวัดมหาสารคามและเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จำนวน 30 คน โดยสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้  1)สื่อโมชันกราฟิก 2)แบบประเมิน
คุณภาพ 3)แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่าโมชันกราฟิกที่พัฒนาขึ้นนำเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคาม 
จำนวน 10 แห่ง คือ 1) พระพุทธกันทรวิชัย 2)วัดป่าวังน้ำเย็น 3)
วัดป่าวังเกาะ 4)พระพุทธมิ่งเมือง 5) พระพุทธมงคล 6)วัดป่า
หนองชาด 7)วัดป่าหนองซอน 8)วัดวังปลาโด 9)พระบรมธาตุนา
ดูน 10)วัดหนองหูลิง มีผลการประเมินคุณภาพสื่ออยู่ในระดับ
มาก และนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 

 
คำสำคัญ: โมชันกราฟิก, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ,จังหวัด
มหาสารคาม  
 

ABSTRACT 
This research presents the design motion graphic 
promote cultural tourism in Mahasarakham province 
and study the satisfaction of students. The samples in 
this study are 30 undergraduate learners in major of 

Multimedia Technology and Animation at Rajabhat 
Mahasarakham University. The used tools are 
consisted of 1) motion graphic; 2) quality assessment 
form and 3) students’ satisfaction form. The statistics 
used are the mean and standard deviation. 
The research findings showed that : Motion graphics to 
promote cultural tourism in Mahasarakham province  
consisting of 10 place include 1)  Buddha Kanthara 
wichai; 2) Wangnamyen Temple; 3) Wangko Temple; 4) 
Buddha Mingmueang;5)Buddha Mongkhon6) Nongchad 
Temple; 7) Nongson temple; 8) Wangplado Temple; 9) 
Phrathat Nadoon and 10) Nonghuling Temple and the 
results of the export with motion graphic at the high 
level and the students are satisfied with motion 
graphic at the high level. 
 
Keywords: Motion graphic, Cultural Tourism, 
Mahasarakham 

 
1. บทนำ 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถูกกำหนดในการประชุมสภาการ
โบราณสถานระหว่างประเทศ ( International Council on 
Monuments and Sites: ICOMOS) ที่ เมืองออกซ์ฟอร์ด  ใน 
พ.ศ. 2512 หรือ ค.ศ. 1969 [1] ปัจจุบันประเทศไทยนำโดย

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม มี
นโยบายด้านท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้
กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและต้องการจูงใจนักท่องเที่ยวให้หัน
มาสนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้นนั้นเป็นภารกิจสำคัญ
อย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามี
บทบาทในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยว[2] สร้างแรงกระตุ้นให้แก่นักท่องเที่ยวต้องการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น 

จังหวัดมหาสารคามเป็นเมืองมีคำขวัญประจำจังหวัดที่ขึ้นต้น
ว่าเป็นเมือง "พุทธมณฑลอีสาน" ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าจังหวัด
มหาสารคามเป็นจังหวัดที่มีความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
สำนักงานท่องเที่ยววัดในจังหวัดมหาสารคามแต่ละแห่งล้วนมี
ศิลปะที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว งดงามในแบบของตนเอง
ตามอัตลักษณ์ของชุมชน จากแนวนโยบายการท่องเที่ยวเมือง
รองของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมหาสารคามจึงได้
จัดการท่องเที่ยวสายบุญ จำนวน 10 แห่งสำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดมหาสารคามต้องการให้นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่หัน
มาสนใจและเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนี้ แต่จะ
เห็นได้ว่าจังหวัดฯ ยังขาดสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงกลุ่มเยาวชนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์กระตุ้น ดึงดูดใจ และให้ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว
สายบุญที่เหมาะแก่นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ 

จาก เห ตุ ผ ลข้ า งต้ น ผู้ ศึ ก ษ า เล็ ง เห็ น ค ว าม ส ำคั ญ ใน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเส้นทางสายบุญของจังหวัด
มหาสารคาม โดยผู้ศึกษามีแนวคิดในการนำสื่อดิจิทัลในรูปแบบ
โมชันกราฟิกที่มีการผสมผสานงานออกแบบกราฟิกที่สวยงามทั้ง 
2 มิติ และ 3 มิติ มาใช้ในการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัด
มหาสารคาม ดังที่ ธีรพันธ์ มุลม่อม [3] กล่าวว่า โมชันกราฟิก
เป็นส่ือที่มีความน่าสนใจ ดึงดูดใจผู้รับได้ได้ดี สามารถกระตุ้นการ
รับรู้ของผู้ชมสื่อได้ดีมาก อีกทั้งโมชันการฟิกสามารถนำเนื้อหาได้
หลากหลายมิติ มีความสวยงาม แทรกสาระและความเป็นมาของ
เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอได้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษาจึงทำการพัฒนา
โมชันกราฟิ กเส้นทางสายบุญถิ่นพุ ธมณฑลอีสานจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเท่ียวเส้นทางสายบุญ
จังหวัดมหาสารคาม และเพื่อให้เป็นต้นแบบสื่อดิจิทัลยุคใหม่สืบ
ต่อไป 

 
 

2. วัตถุประสงค ์
1.เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์เส้นทางสายบุญถิ่นพุธ
มณฑลอีสานจังหวัดมหาสารคามท่ีคุณภาพ  
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีโมชันกราฟิก
ประชาสัมพันธ์เส้นทางสายบุญถิ่นพุธมณฑลอีสานจังหวัด
มหาสารคาม 
 

3. วิธีดำเนินการวจิัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชาการในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม      
ปีการศึกษา 2562  จำนวน 178 คน   

กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562
จำนวน 30 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

1) สื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์เส้นทางสายบุญถิ่นพุธ
มณฑลอีสานจังหวัดมหาสารคาม 

2) แบบประเมินคุณภาพ 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. วิธีการดำเนินการสร้างเครื่องมือ 
3.1 การสร้างสื่อโมชันกราฟิกเส้นทางสายบุญถิ่นพุธมณฑล

อีสานจังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาดำเนินการสร้างตามหลัก 3P 
ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-Production 
1.1)  การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเนื้อหาโดยแบ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวเป็น 10 แห่ง คือ พระบรมธาตุนาดูน วัดป่า
หนองชาด วัดป่าวังเกาะเก้ิง วัดป่าวังน้ำเย็น พระกันทรวิชัย พระ
พุทธมิ่งเมือง พระพุทธมงคล วัดหนองหูลิง วัดป่าหนองซอน วัด
วังปลาโด 

1.2) ศึกษาได้จัดทำการเขียนบทดำเนินเร่ืองและจัดทำสตอรี่
บอร์ดตามบทที่วางไว้ 

1.3) การบันทึกเสียงตามบทบทดำเนินเรื่องเพื่อใช้ในการ
ดำเนินงานขึ้นต่อไป 

2) ขั้นตอนการผลิต (Production) 
2.1 สร้างกราฟิกแต่ละซีนตามสตอรี่บอร์ด ดังรูปที่ 1. 
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ภาพที่ 1. ตัวอย่างการออกแบบกราฟิกตามสตอรี่บอร์ด 

2.2) การกำหนดการเคลื่อนไหวตามเสียงบรรยายในแต่ละซีน 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2. ตัวอย่างการสร้างการเคลื่อนไหวตามสตอรี่บอร์ด 

2.3) Render งานที่สร้างเรียบร้อยตามสตอรี่บอร์ด เป็น
นามสกุล mp4 ให้ครบทุกซีน เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป 

3) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
3.1) นำซีนที่ได้จากขั้นตอนการผลิตมาเรียงต่อกันให้ครบและ

ทำการเพิ่มเสียงบรรเลงและเสียง effect  
3.2) ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาและนำสื่อโมชันกราฟิกที่ได้

ขอรับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 
3.3) แก้ไขสื่อตามคำแนะนำของที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ 
3.4) Export file สื่อโมชันกราฟิกเป็นนามสกุล mp4  

 
 
ภาพที่ 3. ตัวอย่างสื่อโมชันกราฟิกกราฟิกเส้นทางสายบุญถิ่นพุธมณฑล
อีสานจังหวัดมหาสารคาม  

3.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพ 
1) ผู้ศึกษาทำการปรับปรุงมาจากแบบประเมินคุณภาพสื่อ

ของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาอินโฟกราฟิก เรื่อง ร่างกายเศร้า
เหล้าทำพิษ [3] เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม

วิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินแปรผลตาม
ค่าเฉลี่ย [4] ดังนี้ 

4.51 – 5.00  มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50   มีความเหมาะสมในระดับมาก 
2.51 – 3.50   มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50   มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
0.51 – 1.50   มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
2)  นำแบบประเมินคุณภาพที่ออกแบบแล้วเสนอที่ปรึกษา

พิจารณาตรวจสอบให้ข้อแนะนำ 
3) ผู้ศึกษาแก้ไขแบบประเมินคุณภาพที่ที่ปรึกษาแนะนำ 
4) พิมพ์แบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลต่อไป 
3.3 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ศึกษาดำเนินการ
สร้างแบบประเมินดังนี้ 

1)  ศึกษาสร้างแบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท โดยอ้างอิงจากงานวิจัย
เร่ืองการพัฒนาอินโฟกราฟิก เรื่อง ร่างกายเศร้าเหล้าทำพิษ [3] 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินแปรผลตามค่าเฉลี่ย [4] 
ดังนี้ 

4.51 – 5.00   มีความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50   มีความพึงพอใจมาก 
2.51 – 3.50   มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50   มีความพึงพอใจน้อย 
0.51 – 1.50   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
2) นำแบบประเมินความพึงพอใจที่ออกแบบ นำเสนอที่

ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบให้ข้อแนะนำ 
3) ผู้ศึกษาแก้ไขแบบประเมินความพึงพอใจตามคำแนะนำ

ของที่ปรึกษา 
4) พิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้

เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

4. ผลการวิจัย 
1. สื่อโมชันกราฟิกกราฟิกเส้นทางสายบุญถิ่นพุธมณฑลอีสาน
จังหวัดมหาสารคาม ที่มีความยาว 5.10 นาที นำเสนอเรื่องราว
สถานที่ท่องเที่ยวทำบุญในจังหวัดมหาสารคาม 10 แห่ง พร้อม
การเล่าเรื่องในรูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ ประกอบด้วย 1) พระ

1708



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 
 
พุทธกันทรวิชัย  2) วัดป่าวังน้ำเย็น  3) วัดป่าวังเกาะ 4) พระ
พุทธมิ่งเมือง 5) พระพุทธมงคล 6) วัดป่าหนองชาด 7) วัดป่า
หนองซอน 8) วัดวังปลาโด 9) พระบรมธาตุนาดูน และ10) วัด
หนองหูลิง และมีผลการประเมินคุณภาพสื่อจาก ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ความเหมาะสมของโมชันกราฟิกกราฟิก
เส้นทางสายบุญถิ่นพุธมณฑลอีสานจังหวัดมหาสารคาม 

จากตารางที่1. พบว่าผลวิเคราะห์การประเมินคุณภาพโมชัน
กราฟิกเส้นทางสายบุญถิ่นพธุมณฑลอีสานจังหวัดมหาสารคาม

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.26, S.D.= 0.94) 
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโมชัน
กราฟิกประชาสัมพันธ์เส้นทางสายบุญถิ่นพุธมณฑลอีสานจังหวัด
มหาสารคาม ดังตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่2 ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

จากตารางที่ 2. พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของ 
นักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์เส้นทางสาย
บุญถิ่นพุทธมณฑลอีสานจังหวัดมหาสารคามโดยภาพรวมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =4.15, S.D.= 0.79) 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
1. การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกประชาสัมพันธ์เส้นทางสายบุญถิ่น
พุทธมณฑลอีสานจังหวัดมหาสารคาม มีผลการประเมินคุณภาพ
สื่ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากผู้ศึกษาใช้กระบวนการ
3P ในการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก ประกอบไปด้วยขั้นตอนการ
เตรียมการผลิต (Pre-Production) ผู้ศึกษาจัดทำสตอรี่บอร์ด
และบทสคริปเกี่ยวกับเส้นทางสายบุญถิ่นพุทธมณฑลอีสาน
จังหวัดมหาสารคาม10สถานที่และนำสตอรี่บอร์ด กับ บทสคริป
นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ศึกษาปรับปรุงสตอรี่บอร์ดและ
บทสคริปตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาขั้นตอนการผลิต

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมิน 

x̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านเนื้อหา 4.67 0.71 มากที่สุด 
ด้านการออกแบบ 3.78 0.83 มาก 
ด้านเทคนิควิธีการ 4.33 1.12 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.26 0.94 มาก 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมิน 

x̅ S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1 .ความน่าสนใจของด้ าน
เน้ือหา 

4.30 0.84 มาก 

2.การนำเสนอเน้ือหาเข้าใจ
ง่าย ไม่ซับซ้อน 

4.07 0.74 มาก 

3.ความสวยงามของฉาก 4.40 0.67 มาก 

4.ความเหมาะสมของสีที่ใช้ 4.43 0.63 มาก 

5.ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ข อ ง
เสียงดนตรีประกอบ 

4.07 0.64 มาก 

6.ความเหมาะสมของเสียงที่
ใช้ในการบรรยาย 

3.60 1.00 มาก 

7.ได้รับความคิดเพลิดเพลิน
ในการชมสื่อโมชันกราฟิก 
เรื่อง เส้นทางสายบุญถิ่น
พุทธมณฑลอีสานจังหวัด
มหาสารคาม 

 
4.20 

 
0.71 

 
มาก 

8.ได้รับความรู้จากสื่อโมชัน
กราฟิกเรื่องเส้นทางสายบุญ
ถิ่นพุทธมณฑลอีสานจังหวัด
มหาสารคาม 

 
4.17 

 
1.05 

 
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.15 0.79 มาก 
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(Production) ผู้ศึกษาจัดทำสื่อโมชันกราฟิกเรื่อง เส้นทางสาย
บุญถิ่นพุทธมณฑลอีสานจังหวัดมหาสารคามตามสตอรี่บอร์ด 
และผู้ศึกษาจัดเตรียมเสียงไว้สำหรับทำโมชันกราฟิก เพื่อทำให้  
โมชันกราฟิกนั้นได้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นขั้นตอนหลังการผลิต 
(Post-Production) ผู้ศึกษานำเสนอสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 
เส้นทางสายบุญถิ่นพุทธมณฑลอีสานจังหวัดมหาสารคามกับ 
อาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่
ปรึกษา แล้วจึงทำการ Export  สื่อโมชันกราฟิก เส้นทางสายบุญ
ถิ่นพุทธมณฑลอีสานจังหวัดมหาสารคามในรูปแบบไฟล์MP4 
นอกจากนี้ผู้ศึกษามีการปรับแก้สื่อโมชันกราฟิกเร่ืองเส้นทางสาย
บุญถิ่นพุทธมณฑลอีสานจังหวัดมหาสารคามตามคำแนะนำของ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน จึงทำให้ได้สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง เส้นทางสาย
บุญถิ่นพุทธมณฑลอีสานจังหวัดมหาสารคามที่มีความสวยงาม 
และ น่าสนใจและสำเร็จภายในระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเทพสุดา วงศ์ภักดี [5] ที่ได้ทำการวิจัย
เรื่องการพัฒนาโมชันกราฟิกกำเนิดเมืองมหาสารคาม และมีผล
การประเมินคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของธีรพันธ์ มุลม่อม [3] ทำงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
อินโฟกราฟิกร่างกายเศร้าเหล้าทำพิษ มีผลการประเมินคุณภาพ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
2. การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโมชัน
กราฟิกประชาสัมพันธ์เส้นทางสายบุญถิ่นพุทธมณฑลอีสาน
จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก อาจสืบเนื่องจากโมชันกราฟิกที่พัฒนาขึ้นมีการผสมผสาน
งานสามมิติและสองมิติร่วมในการเคลื่อนไหว และโมชันกราฟิกมี
ความสวยงามทั้งความสนุกสนาน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้ ประกอบไปด้วยการออกแบบรูปภาพ ฉาก และเสียงบรรยาย
ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจมากซึ่งสอดคล้องกับงานของ
เบญจวรรณ จุปะมะตัง [6] ได้ทำงานวิจัยเรื่องการพัฒนาโมชัน
กราฟิก เรื่อง ตำนานพระธาตุขาม มีผลจากความพึงพอใจจาก
กลุ่มเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะมาก และสอดคล้องกับ
ธีรพันธ์ มุลม่อม [3] ทำงานวิจัยเรื่องการพัฒนาอินโฟกราฟิก
ร่างกายเศร้าเหล้าทำพิษ มีผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่ม
นักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะมากที่สุด และสอดคล้องกับ
เทพสุดา วงศ์ภักดี [5] ที่ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาโมชัน
กราฟิกกำเนิดเมืองมหาสารคาม และมีผลการประเมินความพึง
พอใจจากกลุ่มเป้าหมายโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะมาก 
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เกมฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนมือถือ 
English Vocabulary Skill Training Game on Mobile 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาเกมฝึกทักษะ คำศัพท์
ภาษาอ ังกฤษ โดยระบบสำหร ับ สำหร ับน ักเร ียนต ั ้ งแต่
ประถมศึกษาและถึงชั้นมัธยมศึกษาโดยระบบ นี้ประกอบด้วย 2 
ระบบย่อยได้ด้วยระบบเรียงคำศัพท์ และเกมฝึกทักษะคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ สำวิธีการพัฒนาเกมมีขั้นตอนดั้งนี้ 1.หาคำศัพท ์ 2.
วิเคราะระบบ 3.ออกแบบระบบ 4.พัฒนาระบบ  5.ระบบนี้
พัฒนาออนไลน์ 
 
คำสำคัญ: เกมฝึกทักษะคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ, mit app 
inventor 
 

Abstract 
The purpose of this research was to develop skills 
training games. English vocabulary By system for For 
students from primary and secondary through the 
system This consists of 2 subsystems with the 
vocabulary sequencing system. And an English 
vocabulary skill game There are steps in how to 
develop the game. 1. Find vocabulary 2. System 
analysis 3. System design 4. System development 5. 
This system is developed online 
 
Keywords: Game, English vocabulary skill training 
game,mit app inventor 

 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการเรียนรู ้ศ ัพท์
ภาษาอังกฤษนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก  ประเทศไทย
(AEC)เข ้าส ู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ ียน (Asian Economic 
Community) ซ ึ ่ ง ใช ้ภาษาอ ังกฤษเป ็นภาษากลางในการ
ติดต่อสื่อสาร และการเรียนรู้จากหนังสือเรียนหรือแบบเรียนเดิม
นั้น ไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร ใช้ส่ือประเภทมัลติมีเดียมาเป็น
ตัวช่วยในการเรียนการสอน สามารถดึงดูดความสนใจในการ
เรียนรู้และการจดจำได้ดีกว่า  

ช่วยพัฒนาความรู้ และคำศัพท์ด้านกีฬาด้านผลไม้ ด้าน
สัตร์ ด้านอาชีพ ด้านห้องเรียน ด้านอุปกรณ์กาเรียน ปัจจุบันเกม
มีความสามารถหลากหลาย และมีการพัฒนาให้ทันสมัยและ
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น บริษัทผู้ผลิตเกมต่างๆ มีการแข่งขันกันมากขึ้นทุก
ปี อีกทั้งคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ
ต่างๆ รวมถึง เป็นส่ือในการให้ความบันเทิงได้ด้วย ผู้วิจัยคิดว่าคง
จะดีไม่น้อยถ้าสามารถพัฒนาเกมที่สามารถนำมาใช้ฝึกการเรียนรู้
ได้ โดยเกมที่พัฒนาขึ้นมาจะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กได้ฝึก
การเรียนรู้ในยามว่างได้ นอกจากนั้นยังช่วยเป็นตัวกระตุ้นใหเ้ด็ก
เกิดความสนใจอยากรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
จะมีการสอดแทรกเอาความรู้ภาษาอังกฤษเข้าไปอยู่ในเกม อีกท้ัง
มีการนำเสนอเกมให้สวยงามด้วยกราฟิก และสร้างวิธีการเล่นให้
ไม่ยากเพราะหากยากแล้วจะทำให้รู้สึกไม่สนุกต่อการเล่น เกมที่
ผ ู ้ว ิจ ัยพ ัฒนาขึ้นจะทำให้ผ ู ้ เล ่นได ้ร ับทั ้งความรู ้และความ
สนุกสนานไม่น่าเบื่อและมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากขึ้น 
 ผู้วิจัยคิดว่า คงจะดีไม่น้อยถ้าสามารถพัฒนาเกมที่ 
สามารถนำมาใช้ฝึกการเรียนรู้ได้ โดยเกมที่พัฒนาขึ้น มาจะเป็น

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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สื ่อการเร ียนรู ้ท ี ่ทำให้เด ็กได ้ฝ ึกการเร ียนรู ้ ใน ยามว่างได้ 
นอกจากนั้นยัง ช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้เด็ก เกิดความสนใจอยากรู้ 
โดยเฉพาะการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ จะมี การสอดแทรก
เอาความรู้ ภาษาอังกฤษเข้าไปอยู่ในเกม อีกทั้งมีการนำเสนอ 
เกมให้สวยงามด้วยกราฟิก และสร้างวิธีการเล่นให้ไม่ ยากเพราะ
หากยากแล้วจะ ทำให้รู้สึกไม่สนุกต่อการ เล่น เกมที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น จะทำให้ผู้เล่นได้รับทั้ง ความรู้และความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ
และมีความร ู ้  เก ี ่ยวก ับคำศ ัพท์ภาษาอ ังกฤษเพ ิ ่มมากขึ้น 
ผู้วิจัยพัฒนา โครงงาน นี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็น เกมที่เป็นสื่อในการ
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื ่อพัฒนาเกมฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษมือถือ (English 
Vocabulary  game on Mobile) 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับระบบงานทั้งหมดที่อยู่ใน
ส่วนบริหารจัดการเกมฝึกทักษะคำศัพท์ภาษอังกฤษ ได้ อย่างเช่น 
การเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่คำศัพท์ หรือคำศัพท์และการ
จัดการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์  
  ในการพัฒนาเกมฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษมือถือ
(English Vocabulary game on Mobile)โดยแบ ่ งขอบเขต
ออกเป ็นสองส ่วนค ือ ส ่วนของต ัวเกมฝ ึกท ักษะคำศ ัพท์
ภาษาอังกฤษ 
   โดยพัฒนา gameนี ้ภายในระบบ Android สามารถ
เล่นบนมือถือ Android ได้ 
 

4. วิธีการวิจัย 
การพัฒนาเกมฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แบ่ง วิธีการ
ดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  ขั้นตอนการพัฒนาเกม
ฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษมือถือ  ดังนี้ 
4.1 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบเกม ได้แก่การ ศึกษาทฤษฎีเกม, 
การศึกษาภาษา ที่จะนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมและเอกสาร
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 

ส่วนล่างของหน้ากระดาษ รูปภาพและตารางต้องมีคำ
บรรยายและหมายเลขกำกับเสมอ เขียนคำบรรยายรูปภาพไว้ใต้
รูปภาพ เขียนคำบรรยายตารางไว้ที่ส่วนบนของตาราง 

 
ภาพที่ 1 Activity diagram การเล่นเกม 

 

 
ภาพที่ 2 Sequence diagram การเล่นเกม 
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ภาพที่ 3 User case diagram 

 
4.2 โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มการเรียนรู้ 1.กลุ่มคำศัพท์ผลไม้  2.

กลุ่มคำศัพท์สัตร  3.กลุ่มคำศัพกีฬา 4.กลุ่มศัพท์อาชีพ 5.กลุ่ม
คำศัพท์ห้องเรียน            6.กลุ่มคำศัพอุปกรณ์การเรียนมภีาพ
และเสียงคำแปลรวคำศัพท์ทั้งหมด 180 คำ 

4.3 พัฒนาระบบโดยใช้ mit app inventor ในการพัฒนา
ระบบเกม 
    4.4 การออกแบบระบบงาน การออกแบบหน้าจอสําหรับผู้ใช้ 
 

 
ภาพที ่4 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5 แสดงหน้าจอการเลือกว่าจะเรียนหรือQuiz 

 

 
ภาพที ่6 แสดงหน้าการเรียนรู้ 

 

Player

Play Game

Exit

Game Over
<<include>>
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ภาพที ่7 แสดงหน้าจอเลือก career 

 

 
ภาพที ่8 แสดงหน้าจอการเรียน animal 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอการเรียน spot 

 

 
ภาพที ่10 แสดงหน้าจอ Quiz 
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ภาพที ่11 แสดงหน้าจอทดสอบการ Quiz 

 
4.5 การพัฒนาระบบงาน 
 จากขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ทำให้ภาพ
ที่ 4 แสดงการนำเข้าข้อมูลทราบถึงกระบวนการทำงานของ
โปรแกรมมากยิ ่งขึ ้น สำหรับขั ้นตอนการพัฒนาระบบนี ้เป็น
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ในการพัฒนาเกมฝึกทักษะคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ ผู้พัฒนาได้ใช้เคร่ืองมือและกระบวนการต่างๆ 
4.6 การติดตั้งและทดสอบ   

 การทดสอบเกมฝึกทักษะคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ 
ผู้พัฒนาระบบใช้วิธีการทดสอบ แบบ Black-Box Testing ซึ่ง
เป็นการทดสอบการทำงาน ของระบบโดยรวมทั้งหมดว่ามี
กระบวนการทำงาน ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ 
โดย ผู้พัฒนาระบบ 

 
5. ผลการพัฒนา 

การพัฒนาระบบ เกมฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู ้พ ัฒนาได้
ดำเนินการตามกระบวนการและขั ้นตอนต่างๆ รวมถึงการ
ประเมินประสิทธ ิภาพของระบบมีผ ู ้ประเม ินค ุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 30 คน แสดงผลการพัฒนาต่างๆ  เมื่อทดลองการ
ใช้งานผู ้ใช้งาน พึ ่งพอใจโดยรวม คะแนนเฉลี ่ย 3.66  ได้
ดังต่อไปนี้ 

 
 

6. สรุปผลการพัฒนา 
ผลจากการพัฒนาเกมฝึกทักษะคำศัพท์ภาษอังกฤษ พบว่าระบบ
สามารถใช้ได้กับเครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่ไม่ได้เชื ่อมต่ออยู ่กับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์และสามารถ
เรียกใช้ผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ ครอบคลุมผู้ใช้ 2 ส่วนดังนี้ 
  6.1 ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับระบบงาน
ทั้งหมดที่อยู ่ในส่วนบริหารจัดการเกมฝึกทักษะคำศัพท์ภาษ
อังกฤษ ได้ อย่างเช่น การเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่คำศัพท์ 
หรือคำศัพท์และการจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์  
      6.2 ผู ้ใช้งานทั ่วไปสามารถเข้าใช้งานระบบเกมฝึก
ทักษะคำศัพท์ภาษอังกฤษ เพื่อทดสอบความรู้ทางด้านคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
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ABSTRACT 

 

This study presents an alternative approach to display 

traditional multimedia with Projection Mapping—a 

technique which allows pictures and videos to be 

projected onto 3D objects to create more excitement and 

engagement among the audience.  A framework for the 

low-cost projection mapping was achieved in this work. 

Simple and complicated geometric objects were 

experimented with suitable videos. The audience felt 

engaged and were satisfied with the outcomes of this 

project. From the survey of 79 audiences, their overall 

satisfaction was 4.37 out of 5. Low-cost projection 

mapping could also assist in other useful applications 

such as providing technical training or studying guidance. 

 

Index Terms— Projection Mapping, Multimedia, Digital 

Media, AR, 3D 

 

1. INTRODUCTION 

 

Projection mapping has been popular and widely used 

internationally in festivals, concerts, and other activities. 

The principle of making projection mapping is to create 

computer-generated augmented reality objects and project 

those images onto three-dimensional objects such as 

boxes, buildings, and landscape. This technique generates 

excitement among the audience because it could turn 

irregularly shaped objects into a display surface instead 

of a white flat screen for normal video projection. An 

object is spatially mapped on the virtual program which 

mimics the real environment it is to be projected on using 

specialized software. When such technique is used, it 

creates extra dimensions, optical illusions, and notions of 

movement onto static objects.  

 

The inspiration for this low-cost projection mapping 

project stemmed from the annual “Haunted House” 

festival. Each year, the undergraduate students majoring 

in Information Technology at Naresuan University host 

this extra-curricular activity as an outreach to local school 

kids for entertainment. The IT students would dress up as 

ghosts and ghouls to scare the young attendees. Creative 

multimedia technology could and should be incorporated 

with traditional methods to help those youngsters to be 

inspired about computer and technology. For this reason, 

projection mapping was selected for this study to help 

make the annual Haunted House more interactive, 

exciting, and inspiring.  

 

This paper contains the following information: 

background of the technology in Section 2, the proposed 

framework in Section 3, experimental results in Section 

4, and the conclusion in Section 5. 

 

2. LITERATURE REVIEW 

 

Projectors have been used to display still and moving 

images. The most common type of projector used today is 

called a video projector which is an optical device that 

projects still or moving images onto a flat surface such as 

a projection screen. 

 

Projection mapping refers to the technique that uses a 

normal projector to project images on any surface. By 

mapping the images with the contours of the object, this 

technique can turn such object into a dynamic visual 

display. Instead of using a boring flat white screen, 

projection mapping can be used to bring buildings and 

objects to life --- creating immersive environments and 

providing audience with exciting interactive experiences 

[1]. This is why projection mapping is gaining more and 

more popularity in advertising, merchandise launch 

events, live concerts, and even weddings.  
 

Typical contents of projection mapping feature a mixture 

of computer animation and computer effects. To map 

these images onto any surfaces, a variety of different 

methods can be employed to achieve the desired effect. 

Nonetheless, projection mapping always involves a 

combination of a creativity and complexed planning.  

 

Narita [2] created a methodology for dynamic projection 

mapping onto deforming non-rigid surface using 

deformable dot cluster marker with a high-speed 

technique for tracking non-rigid surfaces. The speed of 

the mapping must be sufficiently high such that a human 

does not perceive any misalignment between the target 

object and the projected images. To achieve this, a high-

speed technique for tracking non-rigid surfaces is needed. 

A high-speed projector was used to perform the dynamic 

projection mapping onto a deformed sheet of paper and a 

T-shirt with a speed sufficiently high that the projected 

images appear to be printed on the objects. While 

Narita’s research is mathematically and computationally 

intriguing, this study was not planned to use non-rigid 

surfaces for projection mapping. And more importantly, 

the limited funding is a major concern. 

* Corresponding Author… 
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Walt Disney Imagineering and Disney Research Zürich 

published a research on projection-based augmented 

reality (AR) in Disney Theme Parks [3]. The study 

presents the motivation and methodology on how to build 

a projector- camera toolbox to create spatially augmented 

3D objects and interactive spaces that enhance the 

experience of the Disney theme park guests. Their 

projection-based AR typically uses one or more 

projectors arranged around an object or distributed 

throughout a 3D space. The images displayed with 

multiple projectors can be independent of one another or 

blended together. To achieve the most dramatic visual 

impact, the images should be precisely aligned with 

physical objects, especially on the surface features. This 

way the projected images can copy the colors and 

features of the surface to yield high dynamic range 

(HDR) results. Again, with limited funding this study was 

not able to acquire more than one digital video projectors. 

However, the technique of precisely mapping the features 

to get the most HDR and dramatic visual impact was 

followed in this study, manually.  

 

Projection mapping is also used locally in Thailand. The 

“Projection-Mapping on Models for the 3rd Arbhorn 

Exhibition”, developed by Chingchuang [4], used the 

projection mapping technique creatively to lit up 

mannequins and human models with digital images. The 

technique was used in that exhibition for advertising the 

show attractions and impressing the participants as shown 

in Figure 1. Despite the similarity, the images used in that 

exhibition were static while this project aimed to create 

dynamic moving images for 3D objects. 

 

 
 

 

Figure 1. Preparation of the 3rd Arbhorn Exhibition [4]. 

 

Aleksandersen [5] helps artists, programmers, advertisers, 

and event organizer understand the psychology and allure 

of using projection mapping for as a marketing tool in a 

book, “The Marketers’ Guide to Projection Mapping” --- 

how to catch the audience’s attention and leave lasting 

impression of the products through this form of 

multimedia.  The materials in the book stress the 

importance of projection mapping as an immersive media 

that would enhance the audience’s experience for this 

study. 

 

Projection Mapping Central [6] is an excellent 

community resource for projection-mapping related 

materials. The website is a good starting point for novices 

to learn and be inspired by this technology. It is an 

equivalent to GitHub or Stack Overflow for projection 

mapping. 

3. DESIGN AND IMPLEMENTATION 

 

A. Framework 

As mentioned in the previous section, projection mapping 

involves a combination of a creativity and complexed 

planning. This study proposed a framework of how to 

easily achieve projection mapping on a budget as shown 

in Figure 2.  

 

The first step is to start from finding a suitable 3D object. 

This could simply be a box, a tiered cake, or a 

mannequin. This physical objects should be light color, 

e.g., nude or white. 

 

After acquiring the desired object and set it at the display 

location, the distance and point of view must be set. This 

will determine the audience field of view.  

 

Next, we could proceed with generating computer 

graphic images in software such as Adobe Photoshop and 

Adobe After Effects. Both allow editing and adding 

animated effects to these images. To ensure that the 

generated images would be precisely mapped to the 

physical objects, an actual photography of the object in 

the scene which the audience would see is recommend. 

Otherwise, the created images might not be mapped with 

the model perfectly, as will later be discussed.   

 

Finally, the software for video mapping can be used with 

the projector to display the computer generated images 

onto that physical object. There are several tools to 

choose from [6]. This project uses MadMapper [7] 

because it offers easy to use interface as well as extensive 

tutorials.   

 

 
 

Figure 2. Projection mapping framework. 

 

B. Implementation 

 

The first projection mapping video created for this 

projection was inspired by a projection mapping of a 

wedding cake found in [7]. It was a perfect starting point 

to learn and test our projection mapping framework. 

Instead of a two-tiered wedding cake, two white boxes 

stacked on top of each other were used. Several 

animations were created for this 3D object. An example 
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of it which was displayed at the most recent year Haunted 

House activity is shown in Figure 3. 

 
 

Figure 3. Simple animation with projection mapping on two boxes. 

 

After experimenting with simple 3D objects, the attention 

was turned to something more complicated to create more 

exciting experience. A car model was selected because it 

is similar to a square box yet contains multiple corners 

and angles for interesting illusion. 

 

A car model and animation was created without carefully 

measuring distance and angles of the object. Thus when 

projecting the computer graphic image onto the car, the 

projection did not fit the model perfectly, as shown in 

Figure 4. This was due to the disproportions of the 

physical object and the created image.  

 

 
 

Figure 4. Misaligned projection mapping  

 

After carefully following the proposed framework and the 

recommendation by precisely setting the audience’s 

distance as well as point of view, and taking several 

reference pictures from the point of view, Adobe 

Photoshop was used to create the car’s components and 

Adobe After Effects was used to create animation and 

render it into a video. MadMapper perfectly projects the 

images onto the car model as shown in Figure 5. 

 

 
 

Figure 5. Projection mapping precisely registered on the physical 

object. 

 

The main contribution of this work was to propose and 

verify the simple projection mapping framework. By 

following each step, a video could be mapping to 3D 

physical object.  
 

4. TESTING AND RESULTS 

 

Video images displayed on physical objects using the 

proposed projection mapping framework were shown to 

the audience at the most recent Haunted House event. 

After they have been viewed, the audience’s feedback 

was requested via a questionnaire on Google Form. 
Figure 7 shows the fellow IT students viewing the 

projection mapping videos to give comments and 

suggestion before deploying at the actual event. 

 

  
(a) (b) 

Figure 6. Suggestion gathering before deployment of (a) video 

projection mapping on boxes, and (b) on a car. 

 

The obtained questionnaire results from the target 

audience shows a valuable insight on how to improve this 

low-cost projection mapping project. Seventy-nine school 

childrend and college students answered the survey. The 

summary of the questionnaire is shown in Table 1 with 

the overall satisfaction of 4.37. 
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Table 1. Summary of the questionnaire on projection mapping (5 being 

most significant). 

Questions �̅� 

1. How much do you like the projected 

images on the 3D objects? 

2. How interesting are the videos? 

3. How appropriate are this videos? 

4. How clear are the image and video 

quality? 

5. Should the video be reused? 

6. Were you entertained? 

7. How appropriate were the audio tracks 

used for the videos? 

4.49 

 

4.30 

4.38 

4.34 

 

4.49 

4.67 

3.95 

Overall satisfaction 4.37 

 

Furthermore, the comments and suggestions provided in 

writing and verbally were recorded and summarized in 

Table 2. 

 
Table 2. Summary of comments and suggestions at the end of the test. 

Positive Negative 

- Very cool. 

 

- Good. 

 

- Like a car actually 

running. 

 

- This should be used 

for something more 

useful. 

- When viewing from 

different angles, the 

projected image does not 

match the car model. 

 

- The background image 

was hard to see clearly. 

 

The two negative feedbacks can be addressed as follows. 

The projection mapping works under certain condition, 

i.e. from the correct viewing angle. This problem was to 

be expected. The second comment could be fixed by 

using lighter shade of background. 

 

As for the last positive feedback, projection mapping has 

been using in industry [9], [10]. The development of a 

mixed reality, both virtual and augmented, assistance 

system permits real-time support in manual operations 

and help shortening the training time for assembly jobs.    

 

5. CONCLUSION 

 

This study presents an easy to follow steps for creating 

projection mapping videos an immersive experience for 

the viewers.  A framework for the low-cost projection 

mapping was achieved in this work. Simple and 

complicated geometric objects were experimented with 

suitable videos. The audience felt engaged and were 

satisfied with the outcomes of this project. Future of this 

could be to create AR training assistance system using 

projection mapping technique. 
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บทคัดย่อ 

การอ อก แบ บ เกม พัฒ น าทัก ษะ ความ จ า ขอ งผู ้สู ง อ า ยุ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงให้เกิด
ภาวะความจ าเสื่อมในผู้สูงอายุ และน าผลที่ได้มาออกแบบเกม
พัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบเกม
พัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุ โดยใช้การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบตามหลักทฤษฎีวัฏจักรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งตามกระบวนการน้ี จะใช้ 
4 ข้ันตอน เพ่ือให้ได้มาในเรื่องของการออกแบบ คือ ข้ันตอนที่ 1 
เข้าใจป ัญหา (Problem Recognition) ขั ้นตอนที ่ 2 ศ ึกษา
ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ขั้นตอนที ่ 3 วิเคราะห์ 
(Analysis) และขั้นตอนสุดท ้ายค ือการออกแบบ (Design) 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบจ าลองกระบวนการท างาน (Process Model) 
เมื่อได้ผลแล้วน ามาสร้างผังการไหลของข้อมูล (Flow Chart) 
แล้วน ามาออกแบบผังบริบท (Context Diagram) เมื่อออกแบบ
ครบแล้วจึงท าการออกแบบหน้าเมนูการใช้งาน พร้อมลักษณะ
และรายละเอียดของเกมพัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุ 
 
ค าส าคัญ: เกม/ความจ า/ผู้สูงอายุ 

 
Abstract 

The designing game for development skills for the 
olderly people. Aimed to analyze the reasons of 
senile dementia in the older people and created this 
game from the result analysis. The researchers created 
and developed this game by using a System 
Development Life Cycle (SDLC). There are 4 steps for 
creation: 1. Problem Recognition 2. Feasibility Study  
3. Analysis and finally Design. The researcher had 

created the Process Model, then created Flow Chart 
and created Context Diagram. When researchers 
created all of them already. The researchers started 
to create the Graphical User Interface (GUI), character 
and details of Memory development game for the 
older people. 
 
Key words: game/ memory/ older/ older people 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กระทรวงสาธารณสุข [1] เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทย
กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ เน่ืองจากมีสัดส่วนผู้สูงอายุ ร้อยละ 17 
คาดว่าในปี 2562 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่สัดส่วน
ผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็ก และภายใน 3 ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่
สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 มีผู้สูงอายุ  
อายุ 70 ปี ข้ึนไป 4.6 ล้านคน และคาดว่าในปี 2583 จะมี
ผู้สูงอายุมากถึง 20.5 ล้านคน หรือร้อยละ 32 ของประชากร
ทั้งหมด ขณะที่ประชากรวัยแรงงานมีเพียง 35.18 ล้านคน เมื่อ
เทียบกับจ านวนวัยแรงงานในปี 2553 ที่มีอยู่ 42.74 ล้านคน 
หรือ ลดลง 7.6 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศใน
อนาคต เมื่อมีผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน จ านวนผู้ป่วยก็จะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน
ตามไปด้วย หน่ึงในน้ัน คือ ภาวะสมองเสื่อม [2] เป็นกลุ่มอาการ
ที่เกิดจากระบบการท างานของสมองที่ค่อย ๆ เสื่อมลงหรือมี
ความบกพร่อง ซึ่งผู้ป่วยไม่ได้มีเพียงแค่ความบกพร่องในด้าน
ความทรงจ าเท่าน้ัน แต่จะรวมถึงด้าน  อื่น ๆ ด้วย ได้แก่ การใช้
ความคิด การตัดสินใจ ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ การเรียนรู้ การใช้
ภาษา หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ เป็นต้น โดยข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2561 พบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
สมองเสื่อม จ านวนสูงถึงกว่า 800 ,000 คน โดยเฉลี่ยจาก

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ผู้สูงอายุจ านวน 100 คน พบว่ามีจ านวน 8 คน ที่มีพฤติกรรมที่
ไม่ปกติสูงถึงร้อยละ 90 ซึ่งพบได้ 9 อาการ [3] คือ 1) เฉยเมยไม่
สนใจสิ ่งรอบตัว  2) ภาวะซึมเศร้า 3) หงุดหงิด โกรธง่าย  
4) มีปัญหาด้านการกินและนอน 5) ท าอะไรซ้ า ๆ 6) หูแว่ว 
7) เรียกร้องความสนใจ 8) อาการหลงผิด และ 9) ไม่สามารถ
ยับย้ังพฤติกรรมได้  โดยปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดภาวะสมองเสื่อม
ประกอบด้วย อายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 65 ปี ข้ึนไป พันธุกรรม 
มีประวัติคนในครอบครัวเป็นสมองเสื่อม มีความบกพร่องของ
ส ม ร ร ถน ะ ท า ง ส ม อ ง  ม ีภ า ว ะ ป ัญ ญ า อ ่อ น  ( Down 
Syndrome) และปัจจัยอื ่น  ๆ เช ่น  โรคหลอดเล ือดและ
หัวใจ โรคซึมเศร้าการสูบบุหรี ่ หรือการด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ปริมาณมาก 

จากเหตุข้างต้นจึงเป็นที่มาของออกแบบเกมพัฒนาทักษะ
ความจ าของผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลดความเสี่ยง
ภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน 
 

2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะความจ า
เสื่อมในผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือออกแบบเกมพัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุ 
 

3. วิธกีารด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมุ่งออกแบบเกมพัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุ
โดยการวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะความจ า
เสื่อมในผู้สูงอายุ เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดภาวะความจ าเสื่อมใน
ผู้สูงอายุ โดยศึกษาส่วนต่าง ๆ ของสมอง ลักษณะของเกมน้ันจะ
เป็นแบบเกมรูปแบบต่าง ๆ รวมเข้าด้วยกัน พร้อมกับใช้หลักการ
วิเคราะห์ระบบจากทฤษฎีวัฏจักรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) [4] เน่ืองจากระบบงาน
ภายใน ไม่ได้มีขนาดใหญ่และความซับซ้อนมาก กอปรกับ
ระบบงานที่เน้นการใช้งานหน้าจอ (User Interface) เป็นหลัก 
จึ งได้ เลือกใช้ทฤษฎี ดั งกล่ าว  โดยมี กระบวนการทั้ งหมด  
7 ขั้นตอน แต่ในที ่นี ้ผู ้ว ิจ ัยได้น าเสนอเพียง 4 ขั ้นตอน ค ือ  
1) เข ้าใจป ัญหา (Problem Recognition) 2) ศ ึกษาความ
เป็นไปได้ (Feasibility Study) 3) วิเคราะห์ (Analysis) และ 
4) การออกแบบ (Design) โดยหลังจากออกแบบเกมตาม  

วัฎจักรแล้ว ผู้วิจัยจะด าเนินการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมิน
เกมที่สร้างข้ึนต่อไป  
 ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบเกมพัฒนาทักษะความจ าของ
ผู้สูงอายุ ตามข้ันตอนของวัฏจักรการพัฒนาระบบ เพ่ือแสดง
กิจกรรมพ้ืนฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ใน 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
 1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) ผู้วิจัยท าการ
ก าหนดขอบเขตของ ปัญหา สาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนในการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน  
 2 . ศ ึก ษ า ค ว า ม เ ป ็น ไ ป ไ ด ้ ( Feasibility Study) 
ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง ระบบ และการก าหนด
ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
 3. การวิเคราะห์ (Analysis) ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานของระบบใน ปัจจุบัน เพ่ือจัดท าแผนผังบริบท 
(Context Diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram) 
 4. การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยท าการออกแบบหน้าจอ 
ซึ่งได้จากการวิเคราะห์การด าเนินงานของระบบในปัจจุบัน 
 และยังมีการใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบเชิง
วัตถุ (Unified Modeling Language : UML) [5] ซึ่งเป็นโมเดล
ที่ ใ ช้ ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ เชิ ง วั ต ถุ  ( Object Oriented 
Programming : OOP) การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุยูเอ็ม
แอล คือ โมเดลที่ใช้หลักการออกแบบเชิงวัตถุ รูปแบบของ ภาษา
การวิเคราะห์ และออกแบบจะมีสัญลักษณ์  ที่ น ามาใช้ ใน
แบบจ าลอง รูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์และ ออกแบบเชิงวัตถุ
จะมีข้อก าหนดต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรม ดังน้ันการน าการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ เชิ ง วัตถุไปใช้จะต้องทราบ
ความหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีมีความจ าเป็น
อย่างย่ิงต่อการตีความ และการออกแบบ ระบบก่อนน าไปใช้งาน
กับระบบงานจริง  ซึ่ งจะมาท างานควบคู๋กับการออกแบบ
ฐานข้อมูล[6] ที่ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ท าให้ผู้ ใช้สามารถใช้ ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องในระบบงาน ต่าง ๆ 
ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะ
ถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยฐานข้อมูล 
(Database) คือ แหล่งรวมของข้อมูลหรือไฟล์ ต่ าง  ๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์กันเก็บอยู่ในที่ เดียวกันเพ่ือประยุกต์ใช้งานหลาย ๆ 
งานที่จ าเป็นต้องใช้ ข้อมูลร่วมกัน ในระบบไฟล์ของแต่ละ
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โปรแกรม จะต้องมีไฟล์ข้อมูลแยกเก็บเป็นของตนเอง ซึ่งอาจจะมี
ความซ้ําซ้อนกันของไฟล์ข้อมูลในแต่ละโปรแกรม จากปัญหา
ความซ้ําซ้อนของข้อมูลน้ีจะท าให้เกิดปัญหาตามมาคือ เกิดความ
ขัดแย้งของข้อมูล (Data Inconsistency) ข้ึนในระบบฐานข้อมูล 
แต่จะมีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการฐานข้อมูลเรียกว่า DBMS 
(Database Management System) ซึ่ ง เป็ นซอฟต์แวร์ที่ ท า
หน้าที่สร้างและปรับปรุงไฟล์ ระบบฐานข้อมูล คือ โครงสร้าง
สารสนเทศ (Information) ที่ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
ข้อมูล ลูกค้าของบริษัท ข้อมูลรายการสินค้า เป็นต้น ซึ่งข้อมูล
เหล่าน้ีสามารถรวมเป็นหัวข้อที่สัมพันธ์กันได้ ระบบฐานข้อมูลได้
สร้างวิธีการส าหรับการรวบรวมรายการ ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงาน
น้ัน ๆ เข้าด้วยกัน สร้างวิธี ส าหรับการเก็บและบ ารุงรักษาข้อมูล
เหล่าน้ัน การออกแบบฐานข้อมูล (Designing Database) มี
ความส าคัญ ต่อการจัดการระบบฐานข้อมูล  (DBMS) ทั้ ง น้ี
เน่ืองจาก ข้อมู ลที่ อ ยู่ภ ายในฐานข้อมู ล  จะ ต้องศึ กษาถึง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล โครงสร้างของ ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล 
และกระบวนการที่ โปรแกรมประยุกต์จะเรียกใช้ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับระบบและรูปแบบความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล (Relation Data Model) เป็นลักษณะการออกแบบ
ฐานข้อมูลโดย จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางที่มีระบบคล้าย
แฟ้ม โดยที่ข้อมูลแต่ละแถว (Row) ของตารางจะแทนเรคคอร์ด 
(Record) ส่วนข้อมูลในแนวด่ิงจะแทนคอลัมน์ (Column) ซึ่ง
เป็นขอบเขตของข้อมูล (Field) โดยที่ตารางแต่ละตารางที่สร้าง
ข้ึนจะเป็นอิสระ ดังน้ันผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องมีการวางแผน
ถึงตารางข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ 
 โดยการพัฒนาการออกแบบเกมพัฒนาทักษะความจ าของ
ผู้ สู งอ ายุ  (The Designing Game for Development Skills 
for Olderly People) ได้น าความหมายของเกม[7] ที่ว่าเกมน้ัน
เป็นลักษณะของกิจกรรมของมนุษย์เพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่าง
หน่ึง เช่น เพ่ือความสนุกสนานบันเทิง เพ่ือฝึกทักษะ และเพ่ือการ
เรียนรู้  เป็นต้น และในบางครั้งอาจใช้ เพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษาได้ เกมประกอบด้วยเป้าหมาย กฎเกณฑ์ การแข่งขัน
และปฏิสัมพันธ์ เกมมักจะเป็นการแข่งขันทางจิตใจหรือด้าน
ร่างกาย หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดพัฒนาการของ
ทักษะ ใช้เป็นรูปแบบของการออกก าลังกาย หรือการศึกษา 
บทบาทสมมุติและจิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเกมที่ผู้วิจัยได้มีแนวคิด
ในการพัฒนาน้ันมีส่วนช่วยเพ่ือฝึกทักษะ และน าไปประกอบ

การศึกษาต่อไป โดยเกมจะต้องประกอบด้วย 1. ผู้ เล่นตาม
จ านวนของเกมน้ัน ๆ ที่ก าหนด บางเกมหากผู้เล่นไม่ครบตาม
จ านวนก็ไม่สามารถเล่นได้  2. อุปกรณ์การเล่นเกมน้ัน ๆ 3. 
เป้าหมายของเกม ซึ่งอาจมีเป้าหมายเดียวหรือหลายเป้าหมาย 
โดยผู้เล่นสามารถเลือกวิธีการเล่นได้ 4. กฎ กติกา และแนวทาง
ของเกม ที่ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตาม ในส่วนประเภทของเกมจะ
ประกอบไปด้วย กีฬา, เกมการละเล่น, เกมกระดาน, เกมพนัน, 
เกมไพ่, เกมการ์ด, เกมบุค , เกมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกมพัฒนา
ทั กษ ะความ จ าขอ งผู้ สู ง อ า ยุ  (The Designing Game for 
Development Skills for Olderly People) เป็นเกมประเภท
เกมอิเล็กทรอนิกส์ 

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรคือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับอายุต้ังแต่ 65 ปีข้ึนไป  
2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุและอยู่ในชุมชนเขตธนบุรีจ านวน 
30 ท่าน เพ่ือมาวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยของผู้สูงอายุที่เข้าสู่ภาวะ
ความจ าเสื่อม 

5. เคร่ืองมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เค รื่ อ งมื อก า ร วิ จั ยแ ล ะก าร เก็ บ รวบ รวม ข้ อ มู ล  ไ ด้ แ ก่  
การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ และน าผลที่ได้มาออกแบบตามหลัก 
วัฏจักรการพัฒนาระบบ โดยใช้ 4 ข้ันตอนแรก เพ่ือให้ได้มาใน
เรื่องของการออกแบบ คือ ข้ันตอนที่ 1 เข้าใจปัญหา ขั้นตอนที่ 
2 ศึกษาความเป็นไปได้ ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ และขั้นตอน
สุดท้ายคือการออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้สร้างแบบจ าลอง
กระบวนการท างาน (Process Model) [8] เมื่อได้ผลแล้วน ามา
สร้างผังการไหลของข้อมูล (Flow Chart) แล้วน ามาออกแบบ 
ผังบริบท (Context Diagram) เมื่อออกแบบครบแล้วจึงท าการ
ออกแบบหน้าเมนูการใช้งาน พร้อมลักษณะและรายละเอียดของ
เกมพัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุ 

6. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผู้ วิจัยได้ท าการสร้างแบบจ าลองกระบวนการท างานของ 
เกมพัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 แบบจ าลองกระบวนการท างานของเกมพัฒนาทักษะความจ าของ

ผู้สูงอายุ 

 
 หลังจากการออกแบบจ าลองกระบวนการท างานของเกม
พัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุแล้ว ผู้วิจัยท าการออกแบบ 
ผังการไหลของข้อมูล  (Flow Chart) ของเกมพัฒนาทักษะ
ความจ าของผู้สูงอายุในแต่ละเกม ดังภาพที่ 2 ถึง 4 ตามล าดับ 

 
ภาพท่ี 2 ผังการไหลของข้อมูล (Flow Chart)  [9] ของ 
เกมพัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุ (เกมคิดเลขเร็ว) 

 
ภาพท่ี 3 ผังการไหลของข้อมูล (Flow Chart) ของ 

เกมพัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุ (เกมจ าค าศัพท์) 

 
ภาพท่ี 4 ผังการไหลของข้อมูล (Flow Chart) ของ 

เกมพัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุ (เกมบอกชื่อสี) 
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 เมื่ อ อ อ ก แบ บ ผั ง ก า ร ไห ล ขอ ง ข้ อ มู ล เส ร็ จ สิ้ น คื อ  
การออกแบบแผนผังบริบท (Context Diagram) และแผนภาพ
กระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram) ของเกมพัฒนา
ทักษะความจ าของผู้สูงอายุดังภาพที่ 4 ถึง 5 ตามล าดับ  
 

 
ภาพท่ี 4 แผนภาพการออกแบบแผนผังบริบท (Context -Diagram) ของ

เกมพัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุ 

 
ภาพท่ี 5 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram) ของเกม

พัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุ 

 
 หลังจากที่ออกแบบออกแบบแผนผังบริบท (Context -
Diagram) และแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (Data Flow 
Diagram) [10] เรียบร้อยแล้ว ส่วนถัดมา คือ การออกแบบ
หน้าจอเกมดังภาพที่ 6 ถึง 10 ตามล าดับ 
 

 
ภาทที ่6 การออกแบบหน้าเมนูหลัก 

 

 
ภาพท่ี 7 การออกแบบหน้าเล่นเกม 

 

 
ภาพท่ี 8 การออกแบบหน้ากรอกข้อมูลเพื่อท าแบบทดสอบ 
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ภาพท่ี 9 การออกแบบหน้าเลือกเกม 

 

 
ภาพท่ี 10 การออกแบบหน้าต้ังค่า 

 
 เมื่อข้ันตอนการวิเคราะห์เสร็จสิ้น จึงเป็นการออกแบบ 
หน้าจอหลักและหน้าจอต่าง ๆ ดังภาพที่ 11-16 

 
ภาพท่ี 11 ตัวอย่างหน้าจอหลักที่ได้ออกแบบ 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 12 หน้าเลือกเกม 

 

 
ภาพท่ี 13 หน้าเกมคิดเลขเร็ว 

 

 
ภาพท่ี 14 เกมจ าค าศัพท ์

 

 
ภาพท่ี 15 เกมบอกชื่อส ี
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ภาพท่ี 16 หน้าการต้ังค่า 

 
6.1 ลักษณะและรายละเอียดของเกม 
เกมพัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุน้ี เป็นเกมส่งเสริมทักษะ
ความจ าที่ประกอบไปด้วย เกมคิดเลขเร็ว เกมจ าค าศัพท์ และ
เกมบอกชื่อสี 
การออกแบบเกมน้ี ใช้ผู้เล่นจ านวน 1 คนโดยก่อนที่จะเล่นเกมได้
น้ัน ผู้เล่นทุกคนที่เป็นผู้เล่นใหม่จะต้องเข้าไปที่ส่วนของเริ่มเล่น 
เพ่ือท าการเลือกเซฟเกมที่จะบันทึกข้อมูล และเข้าสู่หน้าการ
กรอกข้อมูลท าแบบทดสอบ เพ่ือเป็นการตรวจสอบระดับของ 
ผู้ เล่ น ว่า  อ ยู่ ในระ ดับไหน  เพ่ื อที่ จ ะ ใช้ ในการ ติดตามผล 
การทดสอบต่อไป โดยจะต้องกรอกชื่อ  อายุและเพศ ตามที่ 
ตัวเกมน้ันได้ท าการก าหนดเอาไว้ 
การเล่นเกมหลังจากได้ท าแบบทดสอบเพ่ือวัดระดับแล้ว ผู้เล่น
จ าเป็นต้องเลือกเล่นเกมพัฒนาทักษะเกมใดเกมหน่ึง จากทั้ง  
3 เกม คือ 1) เกมคิดเลขเร็ว 2) เกมจ าค าศัพท์ 3) เกมบอกชื่อสี 
โดยการแบ่งระดับของทั้ง 3 เกมน้ัน จะมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ 
ไม่สามารถเลือกด่านที่จะเล่นได้ และจะต้องเล่นแต่ละด่านผ่านไป
เรื่อย ๆ โดยเมื่อหยุดเล่นเกมและออกจากเกมไปน้ัน ระบบจะ
บันทึกข้อมูลล่าสุด ซึ่งผู้เล่นสามารถกลับมาเล่นต่อจากด่านเดิมได้ 
จากการเข้าส่วนของเริ่มเล่นและเลือกเซฟเดิมที่ได้เลือกไว้ต้ังแต่
การเริ่มเกมครั้งแรก ทั้งในส่วนของค าถามและตัวเลือก มีการเพ่ิม
ระดับความยากข้ึนเรื่อย ๆ ในด่านที่สูงข้ึนตามล าดับ เมื่อเล่นผ่าน
ในแต่ละด่านไปแล้ว จะแสดงผลสรุปของคะแนนในแต่ละด่าน 
พร้อมกับระยะเวลาในการเล่นที่ดีที่สุดของแต่ละด่านที่ท าได้ หาก
ผู้เล่นไม่พอใจกับระดับคะแนนที่ได้ ผู้เล่นสามารถเล่นซ้ าด่านเดิม 
เพ่ือให้ได้ผลคะแนนและระยะเวลาที่ดีที่สุด เมื่อผู้เล่นเล่นจนจบ
ด่านสุดท้าย คะแนนสรุปทุกด่านจะถูกรวบรวมและปรากฎให้
เห็นบนหน้าจอพร้อมแสดงระยะเวลาเฉลี่ยทั้งหมดที่ผู้เล่นท าได้ใน
แต่ละด่าน ซึ่งผู้เล่นสามารถน าค่าผลคะแนนที่ปรากฎ มาประเมิน

ได้ว่ามีการพัฒนาการด้านความจ าท่ีดีข้ึนหรือไม่ และเป็นตัวชี้วัด
ว่าเกมพัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุน้ัน สามารถลดภาวะ
ความจ าเสื่อมในผู้สูงอายุได้จริงหรือไม่ 
ผู้เล่นสามารถท าการต้ังค่าการเล่นเกมได้ในส่วนของเสียง เช่น 
การเปิดปิดเสียงดนตรีประกอบภายในเกม โดยสามารถที่จะลด 
เพ่ิม ตามท่ีผู้เล่นต้องการ 
 

7. สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยในครั้งน้ี เกิดข้ึนจากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับทราบข้อมูลจาก
กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทยก าลัง
เพ่ิมจ านวนสูงกว่า 800,000 คน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบ
เกมพัฒนาทักษะความจ าของผู้สูงอายุ โดยวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่
เป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะสมองเสื่อม และน ามาออกแบบเกม 
ทั้ง 3 แบบ คือ   1) เกมคิดเลขเร็ว 2) เกมจ าค าศัพท์ 3) เกมบอก
ชื่ อ สี  ซึ่ ง ใช้ ท ฤ ษ ฎี วั ฏ จั ก ร ก าร พั ฒ น าร ะ บ บ  (System 
Development Life Cycle: SDLC) เน่ืองจากระบบงานภายใน 
ไม่ได้มีขนาดใหญ่และความซับซ้อนมาก กอรปกับระบบงานที่
เน้นการใช้งานหน้าจอ (User Interface) เป็นหลัก จึงได้เลือกใช้
ทฤษฎีดังกล่าว โดยมีกระบวนการทั้งหมด 7 ข้ันตอน แต่ในที่น้ี
ผู้วิจัยได้น าเสนอเพียง 4 ข้ันตอน คือ 1) เข้าใจปัญหา (Problem 
Recognition) 2) ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  
3) วิเคราะห์ (Analysis) และ 4) การออกแบบ (Design) โดย
หลังจากออกแบบเกมตาม วัฎจักรแล้ว ผู้วิจัยจะด าเนินการส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินเกมที่สร้างข้ึนต่อไป 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจากงานวิจัยเรื่องการออกแบบเกมพัฒนาทักษะความจ า
ของผู้สูงอายุ (The Designing Game for development 
skills for olderly people) น้ีเป็นเพียงแนวคิดของผู้วิจัยซึ่งหาก
ได้รับการยอมรับในด้านต่าง ๆ พร้อมกับความเป็นไปได้ในการใช้
งานจริงแล้วจึงจะด าเนินการพัฒนาเกมออกมาใช้งาน และน าไป
เสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือที่จะได้ท าการประเมินเกมดังกล่าวต่อไป 
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เกม 2 มิต ิฮาร์ดแวร์ ดิ แอดเวนเจอร์ 
Hardware the Adventure 2D Game 

*ภัทรพงษ์ แสนทวีสุข1 และ ธนรัฐ โชติพันธ์1

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
Emails: Pattarapong.scs59@ubru.ac.th, Tanarat.c@ubru.ac.th

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์น้ันมีบทบาทที่ส าคัญต่อมนุษย์ในยุคน้ี
มากท าเพราะคอมพิวเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต
ประจ าวัน ใช้ในงานอาชีพต่างๆ เป็นเครื่องมือในการอ านวย
ความสะดวกในการท างาน ใช้เพ่ือความบันเทิง  และอื่นๆ อีก
มากมาย แต่ยังมีคนอีกจ านวนมากที่ใช้คอมพิวเตอร์ แล้วยังไม่รู้
เก่ียวกับระบบฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ ซึ่งคนส่วนน้อย
ที่จะมีการเรียนรู้  ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์เหล่าน้ี 

ซึ่งทาง ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาและพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์ที่เล่นแล้วสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบ
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อีกทั้งยังมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
เพราะเน่ืองจากปัจจุบันน้ีเกมเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย มีทั้งเกม
ที่เล่นแล้วเกิดประโยชน์ต่อผู้เล่นและเกมที่เล่นแล้วเกิดผลเสียต่อ
ผู้เล่น อีกทั้งเกมยังเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายท าให้เกิดปัญหาเด็กติด
เกมมากข้ึน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์น้ีข้ึน 
เพ่ือช่วยให้ผู้เล่นน้ันเกิดการเรียนรู้ในขณะที่ก าลังเล่นเกมอยู่ได้ 

ค าส าคัญ: เกม 2 มิติ, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์, เกม
การศึกษา 

Abstract 
Nowadays, Computer technology become big parts of 
our lives. Because computers are involved in daily life 
used in various professions, that is a tool to facilitate 
work use for entertainment and others. But there are 
many people who use computers and do not know 
about the hardware system of the computer. There are 
few people who are learning understand these 
computer hardware systems. 

That is reason of researcher is interested in 
studying and developing computer games that are 

played and able to learn about computer hardware 
and also have fun. Nowadays, games are widely 
popular. There are both games that are already 
beneficial to the players and games that have a 
negative impact on the players. Games are also easily 
accessible, causing more problems for children with 
addiction. The researcher had the idea of creating this 
computer game. To help the players learn while they 
are playing the game. 

Keywords: Game 2D, Hardware, Educational games 

1. บทน า
การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่ 
ก าลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนจะสามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและส่งผล ต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
ปัจจุบันเกิดแนวคิดในการท าให้การเรียนการสอนมีความ
สนุกสนานและดึงดูดความ สนใจของผู้เรียน  โดยใช้การเรียนรู้ผ่าน
เกม (Games Based Learning) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา 
ที่น าเอาความสนุกสนานของเกม และเน้ือหาบทเรียนวิชาต่างๆ มา
ผสมผสาน และ ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบใหม่เข้าด้วยกัน ท าให้
ผู้ เรียนได้รับทั้ งความรู้ และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน 
โดยเฉพาะในลักษณะของเกมจ าลองสถานการณ์ ที่มีการสร้าง
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ท าให้การเรียนรู้ไม่
น่าเบื่อ และมีความท้าทาย  การเรียนรู้ผ่านเกม (Game-based 
learning) ถือเป็น e-learning อีกรูปแบบหน่ึงที่ให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง อีกทั้งในปัจจุบันคอมพิวเตอร์น้ันมี
บทบาทที่ส าคัญต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของสังคมไทย ใน
ยุคน้ีมากเพราะเน่ืองจากคอมพิวเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ใช้เป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกใน
การท างาน ใช้เพ่ือความบันเทิง เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และ
อื่นๆ อีกมากมาย แต่ยังมีผู้คนอีกจ านวนมากที่ใช้คอมพิวเตอร์ และ* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ยังไม่รู้หรือไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ ซึ่งคนส่วนน้อยที่จะมีการเรียนรู้และท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เหล่าน้ี 
ซึ่งทางผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ที่เล่น
แล้วสามารถเรียนรู้เก่ียวกับเรื่องของระบบของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์อีกทั้งยังมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพราะเน่ืองจาก
ปัจจุบันน้ีเกมเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมีทั้งเกมที่เล่นแล้วเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เล่นและเกมที่เล่นแล้วเกิดผลเสียต่อผู้เล่น อีกทั้งเกม
ยังเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายท าให้เกิดปัญหาเด็กติดเกมมากข้ึน ผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์น้ีข้ึนเพ่ือช่วยให้ผู้เล่นน้ัน
เกิดการเรียนรู้ในขณะที่ก าลังเล่นเกมอยู่ได้ 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการค้นคว้า ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของการพัฒนาระบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดังน้ี 

2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
การเรียนรู้  คือ กระบวนการของประสบการณ์ที่ส่ งผลต่อ
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวรโดยจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเน่ืองมาจากประสบการณ์ที่คนเรามี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือ จากการฝึกหัด ซึ่งมนุษย์เรา
สามารถเรียนรู้ได้จาก การเห็น ได้ยิน สัมผัส รวมถึงผ่านการใช้ สื่อ 
อุปกรณ์เครื่องมือ เป็นเป็นตัวช่วยในการส่งผ่านที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ 
2.2 สื่อการเรียนรู้ 

 สื่อการเรียนรู้หมายถึง อุปกรณ์เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่ผู้สอนน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือถ่ายทอด
ความรู้และทักษะไปยังผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์โดยบทบาทของสื่อ 
2.3 โปรแกรม Unity 

โปรแกรม Unity คือ เกมเอนจิ้นส าหรับการสร้างเกม 
ที่พัฒนาข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ในช่วงแรก ท่ีรองรับการพอร์ท
เกมลงบน windows, OS X และเว็บเท่าน้ัน แต่ปัจจุบันได้เพ่ิม
ความสามารถในการพอร์ทลงบน IOS, Android และ 
แพลตฟอร์มอื่นๆ เกือบทุกแพลตฟอร์ม ปัจจุบันโปรแกรม Unity 
สามารถท างานได้ทั้งบน Windows และ OS X และยังมีเวอร์ชั่น
ฟรีให้ใช้ 

Unity เน้นจุดเด่นในด้านความง่ายและสะดวกสบายใน
การใช้งาน ความสามารถในการพอร์ทลงบนแพลตฟอร์มต่างๆที่
หลากหลาย คุณภาพของเกมที่ได้ก็อยู่ในระดับสูงอีกด้วย มีการ
รับรองการใช้งานฟรีส าหรับผู้สนใจ และยังมีราคาที่ถูกเมื่อเทียบ

กับEngine อื่นๆ ท าให้เกมส่วนมากใน App Store และ Google 
Play จะท ามาจาก Unity ด้วยคอนเซปของ Unity ที่ไม่ได้ผูกมัด
กับเกมรูปแบบใด รูปแบบหนึ่งเป็นพิเศษ เราจึงสามารถใช้ Unity 
สร้างเกมได้หลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นแนวเดินหน้ายิง (First-
Person Shooting) แนววางแผน (Strategy) แนวไขปริศนา 
(Puzzle) และอื่นๆ 
2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

อรทัย พรหมอุตม์ ได้พัฒนา ชุดเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนสะกดค ายาก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. 
เพ่ือพัฒนาชุดเกม คอมพิวเตอร์ เพ่ือเสริมความสามารถในการ
เขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 
ใช้ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตราฐาน 80/80 2. เ พ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยชุด
เกมคอมพิวเตอร์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนสะกดค า
ยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3. เพ่ือ
ศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี 1 ที่มีต่อการเรียนการ
สอนด้วยชุด เกมคอมพิวเตอร์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
สะกดค ายาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้
ในการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
ตาลโกน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 (อรทัย พรหมอุตม์, 2554) 

วิภาวี ใจยะวัง ได้ท าการพัฒนาสื่อประสมเพ่ือรณรงค์
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยวัตถุประสงค์คือ 1. เ พ่ือพัฒนาสื่อ
ประสมเพ่ือรณรงค์การเล่นเกม คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยม ต้นในจังหวัดเชียงใหม่  2.  เ พ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพสื่อ ประสมเพ่ือรณรงค์การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมต้นในจังหวัดเชียงใหม่ โดย 
กลุ่มตัวอย่างในการค้นคว้าแบบอิสระเพ่ือพัฒนาสื่อประสมเพ่ือ
รณรงค์การเล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่าง สร้างสรรค์ครั้ง น้ีคือ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียง
ใหมจ านวน 50 คนที่เล่น เกมเกินกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน โดย
ทดลองใช้กับกลุ่มประชากร 50 คน และ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญสาขาที่
เกี่ยวข้อง กับสื่อประสมและแอนิเมชัน 3 คน  ผลการวิเคราะห์
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อประสมเพ่ือ รณรงค์การ
เล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์พบว่าระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มประชากรต่อสื่อประสม เพ่ือรณรงค์เรื่องการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมต้นอยูใน
เกณฑ์ดีผลการ วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เล่นเกมมากเกินไป และ ทัศนะคติหลังจากการใช้สื่อประสม 
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รณรงค์เพ่ือการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมต้น
พบว่ากลุ่มประชากรมีความตระหนัก เรื่อง ผลกระทบของการ
เล่นเกมมากเกินไปมากข้ึน ท าให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับ
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไป ในทางที่ดีข้ึน (วิภาวี ใจยะวัง, 2551) 

3. วิธีการออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบ ผู้ วิจัยได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นในการพัฒนาระบบ โดยงานวิจัยน้ีผู้ วิจัยได้ก าหนด
วิธีด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 

ระบบงานเดิมของการที่จะเรียนรู้เก่ียวกับองค์ประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์(ฮาร์ดแวร์) น้ัน ผู้ที่จะศึกษาจะต้องหา
อ่านจากหนังสือหรือหาอ่านจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจจะไม่เกิด
แรงจูงใจในการอ่านมากนัก หรืออ่านไปนาน ๆ เกิดการเบื่อ
เกิดข้ึน 
3.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 

ระบบงานใหม่น้ัน ได้ใช้เกมเข้ามาเป็นสื่อกลางในการที่
จะท าให้ผู้เล่นน้ัน สามารถเรียนรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์(ฮาร์ดแวร์) ได้อย่างสนุกสนานมากย่ิงข้ึน 
3.3 การออกแบบ 

การออกแบบ เกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ฮาร์ดแวร์ ดิ 
แอดแวนเจอร์ เป็นการออกแบบให้มีการแสดงภาพแบบ 2 มิติ มี
มุมมองจากด้านข้าง โดยที่ผู้เล่นต้องเดินไปตามด่านต่างๆ เพ่ือ
เก็บไอเทมรูปอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ แล้วจะมีชื่อของ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์น้ันๆเด้งข้ึนมา เมื่อเก็บจนครบตามเกมก าหนด
จะมีหน้าต่างของไอเทมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่เก็บมา
ทั้งหมดเด้งข้ึน เพ่ือให้ผู้เล่นอ่านและท าการเรียนรู้ แล้วกดปุ่ม
ด่านต่อไป เพ่ือที่จะผ่านไปยังด่านต่อๆไป ในด่านแต่ละด่านน้ัน
จะมี ศัตรูและอุปสรรค ยากง่ายแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้วิจัยได้
ออกแบบส่วนประกอบต่างๆของเกม ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของเกม 

3.3 Use Case Diagram 
Use Case Diagram  แสดงการท างานของระบบ โดยผู้ใช้และ
ความสัมพันธ์กับระบบย่อย ดังภาพที่ 1 

ภาพที ่1 แสดง Use Case Diagram 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการพัฒนาและทดสอบเกม 2 มิติ ฮาร์ดแวร์ ดิ แอดเวนเจอร์ 
มีดังน้ี
4.1 ผลการพัฒนาระบบเกม 
จากการพัฒนาเกม 2 มิติ ฮาร์ดแวร์ ดิ แอดเวนเจอร์ มีผลการ
พัฒนาระบบแสดงได้ ดังน้ี 

4.1.1 หน้าแรกของเกม 2 มิติ ฮาร์ดแวร์ ดิ แอดเวน
เจอร์ 

ภาพที ่2 หน้าแรกของเกม 
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4.1.2 หน้าจอด่านที่ 1 

ภาพที ่3 หน้าจอด่านที่ 1

4.1.3 ไอเทมประจ าด่านที่ 1 

ภาพที ่4 หน้าจอไอเทมประจ าด่านที่ 1 

4.1.4 ศัตรูและอุปสรรคประจ าด่านที่ 1

ภาพที ่5 ศัตรูและอุปสรรคประจ าด่านที่ 1 

4.1.6 ประตูผ่านด่านที่ 1 

ภาพที ่6 ประตูผ่านด่านที่ 1

4.1.7 หน้าต่างสรุปไอเทมฮาร์ดแวร์ประจ าด่านที่ 1 

ภาพที ่8 หน้าต่างสรุปไอเทมฮาร์ดแวร์ประจ าด่านที่ 1 

4.1.8 หน้าข้อมูลฮาร์ดแวร์ด่านที่ 1 

ภาพที ่9 หน้าข้อมูลฮาร์ดแวร์ด่านที่ 1 
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4.1.9 หน้าหยุดเกมชั่วคราว 

ภาพที ่10 หน้าหยุดเกมชั่วคราว 

4.1.10 หน้าจบเกม 

ภาพที ่11  หน้าจบเกม 

4.1.11 หน้าเลือกด่าน 

ภาพที ่12  หน้าเลือกด่าน 

4.1.12  หน้าข้อมูลเก่ียวกับฮาร์ดแวร์ 

ภาพที ่13 หน้าข้อมูลเก่ียวกับฮาร์ดแวร์ 

4.1.13 หน้าเลือกฮาร์ดแวร์ 

ภาพที ่14 หน้าเลือกฮาร์ดแวร์

4.1.14 หน้าข้อมูลฮาร์ดแวร์ 

ภาพที ่15 หน้าข้อมูลฮาร์ดแวร์ 
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4.1.16 ผังแสดงภาพรวมและความสัมพันธ์กันของ
หน้าจอ 

ภาพที ่16 ผังแสดงภาพรวมและความสัมพันธ์กันของหน้าจอ 

4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
      การประเมินความพึงพอใจของระบบเกม ผู้ วิจัยได้ให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 10 คนทดลองเล่นเกม แล้วตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจของเกม โดยแบ่งการประเมินความพึง
พอใจออกออกเป็น 2 ด้าน ดังน้ี 
      4.2.1 ด้านเน้ือหา ผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 เกมที่พัฒนาข้ึนมีความพึง
พอใจด้านเน้ือหาอยู่ในระดับดีมาก 
      4.2.2 ด้านการน าเสนอ ผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 เกมที่พัฒนาข้ึนมี
ความพึงพอใจด้านการน าเสนออยู่ในระดับดีมาก 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกม 2 มิติ ฮาร์ดแวร์ ดิ 
แอดเวนเจอร์ และหาความพึงพอใจของระบบที่ พัฒนาข้ึน 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ านวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
ในการใช้งาน เกม 2 มิติ ฮาร์ดแวร์ ดิ แอดเวนเจอร์ แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเน้ือหา และด้านการน าเสนอ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

เกม 2 มิติ ฮาร์ดแวร์ ดิ แอดเวนเจอร์ ที่พัฒนาข้ึน 
ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบเกมและให้ผู้ใช้งานจ านวน 10 คน 
ทดลลองใช้แล้วประเมินความพึงพอใจ โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจของระบบเกมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
      5.2.1 ผู้พัฒนาควรออกแบบเกมให้มีความหลากหลาย
มากกว่าเกมเวอร์ชั่นปัจจุบัน 

 5.2.2 ควรพัฒนาเกมให้ใช้ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม 
 5.2.3 ควรมีคู่มือส าหรับการเล่น 
 5.2.4 ควรพัฒนาให้สามารถเล่นกับผู้เล่นอื่นได้ 

เอกสารอา้งอิง 
[1] สุรางค์ โค้วตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา . กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 
2544. 

[2] ทักษะการใช้สื่อการเรียนรู้. [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก 
https://sites.google.com/site/krutubtib/withi-elea-
thaksa-kar-sxn/thaksa-kar-chi-sux-kar-reiyn-ru// 
(สืบค้นวันที่ 18 เมษายน 2562) 

[3] เกมการศึกษา. [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก 
http://taamkru.com/th/เกมการศึกษา/ (สืบค้นวันที่ 18 
เมษายน 2562) 

[4] วนิษา เรซ.  อัจฉริยะสร้างได้ .กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, พิมพ์
เมื่อปี พ.ศ. 2550 

[5] ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ [ออนไลน์] เข้าถึงได้
จาก https://www.gotoknow.org/posts/214461 
(สืบค้นวันที่ 18 เมษายน 2562) 

[6] อรทัย พรหมอุตม์. ชุดเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนสะกดค ายาก  : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2554 

[7] วิภาวี ใจยะวัง. การพัฒนาสื่อประสมเพ่ือรณรงค์การเล่นเกม
คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น. เชียงใหม่  : วิทยานิพนธ์ พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2551 

[8] ศรีสุดา ด้วงโต้ด. การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการ คณิตศาสตร์ : วารสารวิชาการ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พิมพ์
เมื่อปี พ.ศ.2554 

[9] ติรศักด์ิ สิงห์หนสาย. การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือรณรงค์
การไม่สูบบุหรีส่ าหรับเด็ก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ส านักวิทยบริการ พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2553 

[10] วรเศรษฐ์ อาเขต, (2552) การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การฟ้ืนฟูเด็กสมองพิการ /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.  

[12] พงค์พัฒน์ ศรีทิพงศ์. (2551) เกมคอมพิวเตอร์ต่อต้านยา
เสพติด . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. 

1734



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

[13] สายชล ครอบกลาง. (2555) การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 
มิติเพ่ือรณรงค์การดูแลสุขภาพช่องปากส าหรับเด็กแบบ
ออนไลน์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,: มหาสารคาม 

[14] Game Engine คืออะไร. [ออนไลน์]  เข้าถึงได้จาก 
http://prasansoft.com/web-content-game43.php 
(สืบค้นวันที่ 22 เมษายน 2562) 

[15] Microsoft Visual Studio คืออะไร. [ออนไลน์]  เข้าถึงได้
จาก https://sites.google.com/site/kachapot1150/1-
1-microsoft-visual-studio-khux-xari (สืบค้นวันที่ 22 
เมษายน 2562) 

1735



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าเรื่องระบบเฝ้าระวังโดยการจดจ าใบหน้า มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบสืบค้นใบหน้าบุคคลจาก
กล้องเว็บแคม หรือกล้องวงจรปิด ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การเฝ้าระวังความปลอดภัย และแนะน าวิธีเพ่ิมค่าความแม่นย า 
ค่าความถูกต้อง ค่าความเชื่อมั่นที่เหมาะสมต่อระบบ โดย
ทดสอบระบบโดยการเพ่ิมจ านวนคนให้มากข้ึนโดยใช้ข้อมูล
จ านวนเท่าๆ กัน จากน้ันบันทึกผล สิ่งที่ส าคัญส าหรับระบบน้ัน
คือฐานข้อมูลในวิจัยน้ีจะแนะน าการเตรียมข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้
ระบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปรียบเทียบความเร็วในการรู้
จดใบหน้าและตรวจจับใบหน้าระหว่าง CPU (Central 
Processing Unit) กับ GPU (Graphic Processing Unit) ใช้
งาน GPU โดยใช้ CUDA (Compute Unified Device 
Architecture) พัฒนาโดยบริษัท Nvidia เพ่ือให้นักพัฒนาและ
วิศวกรซอฟต์แวร์สามารถดึงศักยภาพในการประมวลผลแบบ
ขนานของ GPU ส าหรับการประมวลผลในงานต่างๆ สุดท้ายท า
การเปรีบยเทียบประสิทธิภาพของ Openface กับระบบอื่นเพ่ือ
ใช้ในการตัดสินใจ 
ค ำส ำคัญ:  เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ / ตรวจจับใบหน้า / การรู้จ า
ใบหน้า

Abstract 
Study and research on surveillance systems by face 
recognition the objective is to study the development 
of a face tracking system using a webcam. Or CCTV 
Help facilitate security surveillance and suggest 
methods for increasing accuracy. Accuracy Confidence 
values that are appropriate for the system by testing 
the system by increasing the number of people using 
equal amount of data then recording the results the 
important thing for the system is that the database in 
this research will introduce the initial data preparation. 
To make the system more efficient and compare 
facial recognition speed and face detection between 
CPU (Central Processing Unit) and GPU (Graphic 

Processing Unit). Use GPU using CUDA (Compute 
Unified Device Architecture) developed by Nvidia so 
that developers and software engineers can Bringing 
the power of parallel processing of the GPU for 
processing in various applications Finally, compare the 
performance of Openface with other systems in order 
to make decisions. 
Keywords: Real-time monitoring / Face detection / 
Face Recognition 

1. บทน ำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพ ก าลังเป็นเรื่องที่ น่า
ความสนใจ และเป็นเทคโนโลยีที่สามารถน ามาสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมากมาย โครงงานน้ีจึงได้หยิบน า
เทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้าของมนุษย์ โดยจะมี dlib และ 
OpenCV ที่สามารถตรวจหาใบหน้าได้ในรูปภาพ วิดีโอ หรือ
กล้องแบบเรียลไทม์ ผสมผสานกับเทคโนโลยี OpenFace – 
Free and open source ใช้เครือข่ายประสาทลึก (ชื่อ
ภาษาอังกฤษ: deep neural networks ตัวย่อ: DNNs) จ าจด
สถานที่ ส าคัญบนใบหน้า  อั ล กอริทึ มกา รมอง เห็ นของ
คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นแกนหลักของ OpenFace แสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ที่ทันสมัยในงานดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด นอกจากน้ี
เครื่องมือของเรามีความสามารถในการท างานแบบเรียลไทม์และ
สามารถเรียกใช้จากเว็บแคมที่เรียบง่ายโดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ 
ใด ๆ ในที่สุด OpenFace ช่วยให้สามารถรวมเข้ากับ
แอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านระบบการ
ส่งข้อความท่ีมีน้ าหนักเบา 

2. วิธีด ำเนินกำรวิจัย
   2.1 กำรศึกษำทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงำนวิจัย 

ผู้จัดท าได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับ
การตรวจจับใบหน้าแบบเรียลไทม์(Facial Detection) ท าการ
มาร์คจุดสถานที่ส าคัญบนใบหน้า(Facial landmarks) เพ่ือดึง
ลักษณะเฉพาะ (Feature Extraction) ไปใช้ในการพิสูจน์ตัวตน 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 

ระบบเฝ้ำระวังโดยกำรจดจ ำใบหน้ำ 
Face Recognition Surveillance System 
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(Personal Authentication) และได้ศึกษาการรู้จ าใบหน้า 
(Face Recognition) โดยใช้ Deep Neural Networks ของ 
Openface น าค่าท่ี Openface วิเคราะห์เสร็จมาสร้างเป็นระบบ
เฝ้าระวังโดยการจดจ าใบหน้าท าการค านวณในกระบวนการอื่นๆ 
ต่อไป 
   2.2 กำรรวบรวมและเตรียมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลรูปภาพใบหน้าส าหรับการ
ฝึกอบรม(training) จากการวิจัยพบว่าจ าเป็นต้องมีลักษณะ
ใบหน้าหลายรูปแบบส าหรับหน่ึงบุคคล เพ่ือให้ระบบรู้จ าใบหน้า
มีความถูกต้องแม่นย าเพ่ิมมากข้ึนทั้งหมด 
   2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำและออกแบบระบบ 

1) อูบุนตู (Ubuntu) เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
เป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดซึ่งมีพ้ืนฐานบนลินุกซ์ดิสทริบิวชันที่
พัฒนาต่อมาจากเดเบียน การพัฒนาสนับสนุนโดยบริษัท 
Canonical Ltd ซึ่งเป็นบริษัทของนายมาร์ก ชัทเทิลเวิร์ธ ชื่อ
ของดิสทริบิวชันน้ันมาจากค าในภาษาซูลู และภาษาโคซา (ภาษา
ในแอฟริกาใต้) ว่า Ubuntu ซึ่งมีความหมายในภาษาอังกฤษคือ 
"humanity towards others" 

2) Terminal คือ Linux command line เป็นส่วนต่อ
ประสานข้อความกับคอมพิวเตอร์ของคุณ มักเรียกว่า Shell, 
Terminal, Console, Prompt หรือชื่ออื่น ๆ ใช่ส าหรับป้อน
ชุดค าสั่ ง ให้ กับคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบั ติการ อูบุน ตู 
(Ubuntu) 

3) Text Editor (gedit) เป็นตัวแก้ไขข้อความ GUI
เริ่มต้นในระบบปฏิบัติการ Ubuntu มันเป็น UTF-8 ที่รองรับ
และสนับสนุนคุณลักษณะแก้ไขข้อความมาตรฐานส่วนใหญ่
เช่นเดียวกับคุณสมบัติข้ันสูงมาก ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการ
สะกดค าหลายภาษาการสนับสนุนการเน้นไวยากรณ์และปลั๊กอิน
จ านวนมากอย่างเป็นทางการและบุคคลที่สามจ านวนมาก 

4) Libreoffice calc เป็นโปรแกรมสามัญประจ าเครื่องที่
มีประโยชน์มากมาย ใช้ช่วยงานทางธุรกิจได้มากมาย หากใช้ได้
อย่างคล่องแคล่ว และใช้งานความสามารถของมันได้อย่าง
ครบถ้วนLibreoffice calc เป็นโปรแกรมทางด้านตารางค านวณ 
หรือที่เรียกว่า เสปรตชีต (Spreadsheet) เป็นโปรแกรมในชุด 
Libreoffice มีความสามารถในด้านการสร้างตาราง การค านวณ 
การวิเคราะห์ การออกรายงานในรูปแบบตารางและกราฟ 
   2.4 กำรออกแบบหน้ำจอเว็บแอปพลิเคชันของระบบ 
       2.4.1 กำรออกแบบสถำปัตยกรรมของระบบ 

     การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบเฝ้าระวังโดย
การจดจ าใบหน้า พร้อมอธิบายข้ันตอนการท างานของ
ระบบ ดังภาพที่ 1 

     ภำพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 2.4.2 กำรออกแบบอินเตอร์เฟซ (Interface) ของระบบ 
    หน้าจอน้ี ผู้ใช้ท าการระบุชื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
พร้อมจัดท่าทางลักษณะใบหน้าที่ ต้องการใช้ในการ
ฝึกอบรม(Training) และสามารถเลือกดูไฟล์รูปภาพที่ใช้
ฝึกอบรม(Training) ของแต่ละบุคคลในระบบ เพ่ือเตรียม
ภาพส าห รับฝึ กอบรม ( Training) และสามารถกด 
Training พร้อมทั้งกด Start system เพ่ือเริ่มใช้งาน
ระบบเฝ้าระวังโดยการจ าจดใบหน้า ดังภาพที่ 2 

     ภำพที่ 2 หน้าอินเตอร์เฟซของโปรแกรม 

   2.5 วิธีใช้งำนโปรแกรม 
หน้าจอแสดงผลโปรแกรม ดังภาพที่ 3 

ภำพที ่3 หน้าจอแสดงผล 

กระบวนการท างานได้ดังน้ี 
1) คลิกปุ่ม Capture โดยไม่ได้ระบุชื่อใน Textbox

ระบบจะไม่ท า งาน แต่ถ้าระบุชื่ อ ระบบจะสร้า งไฟล์ ชื่ อ 
“ training-images” และสร้ าง ไฟล์ ด้ วยชื่อที่ ไ ด้ระบุ ใน 
“Textbox” ลงในไฟล์ training-images เพ่ือใช้ใส่รูปภาพ
ใบหน้าจากการ Capture ของแต่ละบุคคล เมื่อชื่อซ้ าจะท าการ
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ระเว้น Error ใส่รูปภาพไปในไฟล์ชื่อใน Textbox โดยไม่ท าการ
สร้างไฟล์ข้ึนมาใหม่ 

2) คลิกปุ่ม Capture ท าตามกระบวนการข้อที่ 1
จากน้ันจะบันทึกภาพจากกล้องเว็บแคม Logitech c930e ลงใน
ไฟล์ชื่อที่ได้ระบุใน Textbox วนลูปบันทึกจ านวน 4 รูป โดยใช้
ชื่อ Opencv ตามด้วยตัวเลย 0-100 แบบสุ่มจะท าให้ชื่อไฟล์
ภาพไม่ซ้ ากัน เพราะไม่สามารถสร้างไฟล์ภาพที่ชื่อซ้ ากันได้  

3) คลิกปุ่ม Capture ท าตามกระบวนการข้อที่ 1 และ 2
จากน้ันโหลดภาพจากการบันทึกน ามาแสดงบนหน้าจอแสดงผล 
เพ่ือให้ User รู้ว่าภาพที่ได้ท าการบันทึกน้ันเป็นลักษณะแบบใด 
ดังภาพ 4 

 

 ภำพที่ 4 จอแสดงภาพจากการบันทึก 

ภำพที ่5 ไฟล์ข้อมูลภาพ 

4) คลิกปุ่ม select เลือกบุคคลที่ต้องการจะดูข้อมูล
จากน้ัน คลิกปุ่ม View เพ่ือให้ระบบเปิดไฟล์ข้อมูลรูปภาพ
ทั้งหมดของบุคคลที่เลือก ดังภาพที่ 5 และสามารถเพ่ิมรูปภาพ
ของแต่ละบุคคลเข้าไปในไฟล์เพ่ือใช้ฝึกอบรม (Training) ได้เลย 

5) เตรียมข้อมูลลักษณะใบหน้าพร้อมแล้วสามารถคลิก
Training เพ่ือให้ระบบรู้จ าใบหน้า จากน้ันคลิก Start system 
เพ่ือแสดงระบบเฝ้าระวังโดยการจดจ าใบหน้า ดังภาพที่ 6 

ภำพที ่6 ระบบเฝ้าระวังโดยการจดจ าใบหน้า 

3. ผลและอภิปรำย
   3.1 ทดสอบระบบค ำนวณหำค่ำควำมแม่นย ำ และคำ่ควำม
ถูกต้อง 

ทดสอบระบบโดยการค านวณหาค่าความแม่นย า ค่า 
ความถูกต้อง และวัดค่าความเร็วของระบบ โดยใช้รูปภาพใน 
การค านวณหาค่าความแม่นย า ค่าความถูกต้อง และค่า 
ความเร็วของระบบ แทนการใช้ภาพที่จากกล้องเว็บแคมมี 2 
ข้ันตอนดังน้ี 

1) ทดสอบวัดความเร็วระหว่าง CPU กับ GPU โดยวัด
จากลูปจ านวน 7 ลูป ผลการทดสอบความเร็วพบว่าการเปิด 
ใช้งานระบบโดยใช้ GPU ในการท างาน GPU ท างานใน 
ส่ วนของการ ดึ ง ข้อมู ลลั กษณะ ใบห น้า เ พี ยงอ ย่าง เ ดีย ว 
นอกเหนือจากน้ันจะเป็นหน้าที่ของ CPU ทั้งหมด ดังกราฟที่ 
1 

กรำฟที่ 1 เปรียบเทียมความเร็วระหว่าง CPU กับ GPU 

2) ค านวณหาค่าความแม่นย า ค่าความถูกต้อง เตรียม
ข้อมูลฝึกอบรมระบบ (Training) จ านวน 5กลุ่ม โดยต้ังค่า
เปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่น 5 กลุ่ม ไว้ที่ 0.80 เมื่อเกิน 0.80 ถึง 
จะถือว่าเป็นบุคคลคนน้ัน ผลการทดสอบ ดังกราฟที่ 2 
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กรำฟที่ 2 Openface model 

   3.2 เปรียบเทียบควำมแม่นย ำ และควำมถูกต้องกับระบบ 
อื่น 

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม แม่ น ย า  แ ล ะ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
face_recognition module ของ Python กับ Openface 
model โดยใช้ชุดข้อมูลเดียวกัน ผลที่ได้จาก face_recognition 
module ของ Python ดังกราฟที่ 3 เปรียบเทียบกับ กราฟที่ 2 
ผลของ Openface model 

กรำฟที่ 3 face_recognition module ของ Python 

4. สรุปผลกำรวิจัย
หลังจากการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโดยการจดจ าใบหน้า 

ผู้จัดท าได้พัฒนาระบบจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้จน
สามารถใช้งานได้ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังน้ี ความแตกต่าง
ระหว่าง face_recognition module ของ Python กับ 
Openface model โดยที่ face_recognition module ของ 
Python ไมร่ับรองให้ใช้ 1 คนต่อหลายๆรูป ในการเปรียบเทียบ
ใบหน้าได้ อีกทั้ง face_recognition module ของ Python ไม่
สามารถต้ังค่าความเชื่อมั่นได้ เมื่อ Openface รับรองให้ใช้ 1 คน
ต่อหลายๆรูป ในการเปรียบเทียบใบหน้าได้  และต้ังค่าความ
เชื่อมั่นได้จึงท าให้  Openface มีประสิทธิภาพมากกว่า 
face_recognition module ของ Python ส าหรับข้อจ ากัดของ
งานวิจัยระบบเฝ้าระวังโดยการจดจ าใบหน้า การต้ังค่าความ
เชื่อมั่นมีผลต่อระบบ เน่ืองจากค่าความแม่นย า และค่าความ
ถูกต้องจะน้อยลงตามจ านวนบุคคลที่มีอยู่ในระบบ ย่ิงมีคนอยู่ใน

ระบบจ านวนมากย่ิงส่งผลให้ค่าความแม่นย า และค่าความ
ถูกต้องน้อยลงตามไป ควรทดสอบระบบเพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นที่
ส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด การต้ังค่าความเชื่อมั่น
มากจนเกินไปส่งผลให้ระบบฝั่งใบหน้า Knows อาจผิดพลาดได้ 
เช่น ต้ังค่าความเชื่อมั่นไว้ที่ 0.90 ใบหน้า Knows ในบางลักษณะ
อาจมีค่าความเชื่อมั่นไม่ถึง 0.90 และถ้าต้ังค่าคววามเชื่อมั่นน้อย
จนเกินไปส่งผลให้ระบบฝั่งใบหน้า Unknows อาจผิดพลาดได้ 
เช่น ต้ังค่าความเชื่อมั่นไว้ที่  0.40 ใบหน้า Unknows ในบาง
ลักษณะอาจมีค่าความเชื่อมั่นเกิน 0.40 ได้ ดังน้ัน ไม่ควรต้ังค่า
ความเชื่อมั่นมากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไป ควรต้ังค่าความ
เชื่อมั่นไว้ที่ ๆ ระบบมีความถูกต้องมากที่สุดทั้งฝั่ง Knows และ
ฝั่ง Unknows ต่อชุดข้อมูลน้ัน ๆ สิ่งส าคัญคือจ านวนข้อมูล
ใบหน้าของแต่ละคนย่ิงมีข้อมูลมากจะส่งผลดีต่อระบบ และการ
ทดสอบระบบก่อนใช้งานจริงมีความจ าเป็นมากต่อระบบเฝ้าระวัง
โดยการจดจ าใบหน้า เพ่ือให้ได้ค่าความเชื่อมั่น ค่าความถูกต้อง 
และค่าความแม่นย าที่เหมาะสมต่อระบบ 
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สื่อการเรียนรู้โครงการอาชีพพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ 
Learning Multimedia of Bestowed on Occupation from the King 

Rama IX’s Project with Augmented Reality Technology on 
Android Operating System. 

ธนภรณ์  สอนมี1, โชติรส  เดชจ าเริญ1 และ *ลัดดา สวนมะลิ1 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
Emails: u5911011802038@gmail.com, u5911011802047@gmail.com, ladda_sua@dusit.ac.th 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี (1) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้
โครงการอาชีพตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริง (2) เพ่ือเผยแพร่โครงการอาชีพตามแนว
พระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้
หนังสือภาพ AR (Augmented Reality) เครื่องมือในการพัฒนา
แอปพลิเคชัน ได้แก่ Android Studio โปรแกรมออกแบบและ
ตัดต่อรูปภาพ โปรแกรมอัดเสียงและการตัดต่อเสียง โปรแกรม
การสร้าง Marker และภาพ 3 มิติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ผลการวิจัย พบว่า 
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันอยู่
ในระดับ มากที่สุด (�̅� = 4.37, S.D = 0.722) ด้านความง่ายต่อ
การใช้งาน อยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅� = 4.27, S.D = 0.722)  
ด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันอยู่ในระดับ มากที่สุด 
(�̅� = 4.33, S.D = 0.702) 

ค ำส ำคัญ: โครงการอาชีพพระราชทาน, เทคโนโลยีเสมือนจริง, 
แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ 

ABSTRACT 
The aims of this research are as follows: (1) to 
develop applications on the Android operating system 
learning media for career projects under the royal 
initiative of King Rama IX’s with virtual technology. (2) 
to publish the occupation projects according to the 
royal initiative of King Rama IX’s in the form of 
learning materials via picture books using AR 
(Augmented Reality) technology. Tools were used to 

develop applications including Android Studio 
program, graphic design, and multimedia program and 
marker creation program to create 3D images. The 
research tool was user satisfaction’s evaluation form. 
The sample size was 35 samples. The collected data 
was analyzed by the statistic application program to 
calculate the mean and standard deviation. The 
results showed that the overall satisfaction level in 
terms of the function requirement testing was very 
satisfied (�̅� = 4.37, S.D = 0.722), the usability testing 
also was very satisfied (�̅� = 4.27, S.D = 0.722), and 
regarding the satisfaction with the application, it was 
very satisfied (�̅� = 4.33, S.D = 0.702). 

Keywords: Royal Occupation Project, Virtual 
technology, Android Application 

1. บทน า
โครงการพระราชด าริเป็นโครงการที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย มีจ านวนถึง 4,447 โครงการ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงเล็งเห็นความส าคัญของการยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ว่าจะใกล้ไกลหรือล าบากแค่ไหน
พระองค์ก็ทรงเสด็จพระราชด าเนินไปด้วยพระราชอุตสาหะของ
พระองค์ เพ่ือฟังปัญหาความทุกข์ยากที่แท้จริงจากปากของ
ราษฎรเอง โครงการในพระราชด าริของพระองค์ล้วนเป็น
โครงการทางเกษตรกรรม ดิน หรือ น้ า เพ่ือแก้ปัญหาที่ดิน
ทุรกันดาร เพราะเป็นสิ่งที่จะท าให้ประชาชนสร้างอาชีพเลี้ยง

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ตัวเองได้ รวมถึงบรรเทาสาธารณภัยได้ซึ่งได้น าเสนอโครงการ
อาชีพพระราชด าริตามแนวพระราชด าริที่ส าคัญมาทั้งหมด 9 
โครงการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ได้ดังน้ี 1.หมวด
เกษตรกรรมมีทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่ โครงการหลวงพัฒนา
คุณภาพชีวิตชาวเขา ปลานิลจิตรลดา โคนมพระราชทาน กุ้งก้าม
แดงพระราชทาน พันธ์ุข้าวพระราชทาน และเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2.หมวดอาชีพมีทั้งหมด 4 
โครงการ ได้แก่ โรงเรียนพระดาบส ศูนย์ฝึกหัตถกรรมทอผ้าบ้าน
เขาเต่า ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน และโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงห่วงใยใน
ทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทยอยู่เสมอโดยเฉพาะปัญหาเรื่อง
ความทุกข์ยากของประชาชนที่ประสบกับความยากจนขาดแคลน
ความรู้และพ้ืนที่ท ากินด้วยเหตุน้ีพระองค์จึงทรงมุ่งพัฒนาให้
ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงสามารถพ่ึงตนเองได้ดังพระราชด ารัส
ตอนหน่ึงที่ว่า "การที่จะแจกสิ่งของหรือเงินแก่ราษฎรน้ัน เป็น
การช่วยเหลือชั่วคราว ไม่ย่ังยืน การที่จะให้ประชาชนอยู่รอดได้ก็
คือ การให้อาชีพ" พระราชด ารัส เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 
2542 จากพระราชด ารัสดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงพระราช
ปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชประสงค์ให้พสกนิกร
ชาวไทยสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ จึงก่อให้ เกิดโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริด้านการส่งเสริมอาชีพเป็นจ านวนมาก 
[3] [6] 

เทคโนโลยีเสมือนจริ งหรือเรียกว่าเทคโนโลยี AR 
(Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลกในความ
เป็นจริงและโลกเสมือนที่สร้าง ข้ึนมาผสานเข้าด้วยกันผ่า น
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง
ข้อมูลอีกข้อมูลหน่ึงที่เป็นส่วนประกอบบนโลกเสมือน (Virtual 
World) เช่น ภาพกราฟิก วิดีโอ รูปทรงสามมิติ และข้อความ 
ตัวอักษร ให้ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลกจริงที่ปรากฏบนกล้อง 
เทคโนโลยี AR แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบที่ใช้ภาพ
สัญลักษณ์และแบบที่ใช้ระบบพิกัดในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
สร้าง ข้อมูลบนโลกเสมือนจริ ง ซึ่ ง ในทางเทคนิคแล้วภาพ
สัญลักษณ์ที่ใช้จะนิยมเรียกว่า Marker หรืออาจจะเรียกว่า AR 
Code ก็ได้โดยใช้กล้องเว็บแคมในการรับภาพเมื่อซอฟท์แวร์ที่ใช้
งานอยู่ประมวลผลรูปภาพเจอสัญลักษณ์ที่ก าหนดไว้ก็จะแสดง
ข้อมูลภาพสามมิติที่ถูกระบุไว้ในโปรแกรมซึ่งสามารถที่จะหมุนดู
ภาพที่ปรากฏได้ทุกทิศทางหรือเรียกว่าหมุนได้ 360 องศา 
เทคโนโลยีเสมือนจริงยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนามากข้ึนควบคู่ไปกับ
เทคโนโลยี 4G หรือเทคโนโลยีเจนเนอเรชั่นที่ 4  (4 th 
Generation) ซึ่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ เป็นระบบ
เครือข่ายไร้สายความเร็วสูงพิเศษสามารถส่งผ่านข้อมูลใน
ค ว า ม เ ร็ ว ที่ ป ร ะ ม า ณ  2 0  – 4 0  เ ม ก ะ ไ บ ต์ ต่ อ วิ น า ที

(Mbps/Second) ท าให้ผู้บริโภคสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
รูปแบบพิเศษที่เรียกว่า AR (Augmented Reality) รวมถึง
ข้อมูลในรูปธรรมดาอื่น ๆ ข้อมูลภาพ ภาพยนตร์ การประชุมหรือ
สัมมนาที่ต้องมีโต้ตอบ (Real time) ได้อย่างสะดวก เพราะ
เทคโนโลยี 4G คือระบบการติดต่อ สื่อสารที่สามารถใช้งานได้
โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่ [2] 

จากความส าคัญของโครงการอาชีพพระราชทานและ
เทคโนโลยีเสมือนจริง ผู้พัฒนาจึงเห็นประโยชน์ในการน าเอา
เทคโนโลยี เสมือนจริ งมาช่วยในพัฒนาแอปพลิ เคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สื่อการเรียนรู้ โครงการอาชีพ
พระราชทานตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริง เพ่ือต้องการเผยแพร่โครงการพระราชด าริ
ด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพที่ส าคัญทั้งหมด 9 โครงการโดย
ในหนังสือภาพจะมีรูปภาพของโครงการอาชีพพระราชด าริ 
ประวัติความเป็นมาของโครงการและใช้แอปพลิเคชันน าเสนอ
เรื่องราวของโครงการพระราชด าริด้านการส่งเสริมการสร้าง
อาชีพซึ่งสามารถดูได้ในรูปแบบสื่อประสม (Multimedia) เพ่ือ
เผยแพร่โครงการให้น่าสนใจมากข้ึน โดยมีข้ันตอนกระบวนการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ได้แก่ การศึกษาและรวบรวมข้อมลู 
การวิเคราะห์และการออกแบบแอปพลิเคชัน จากน้ันท าการ
พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับ
สมาร์ตโฟน ได้แก่ โปรแกรม Android Studio โปรแกรม
ออกแบบและตัดต่อรูปภาพ โปรแกรมอัดเสียงและการตัดต่อ
เสียง โปรแกรม Unity ที่ใช้สร้าง Marker และภาพ 3 มิติ 
นอกจากน้ีคณะผู้พัฒนาได้ทดสอบแอปพลิเคชันโดยผู้ใช้งาน และ
ให้ผู้ร่วมทดสอบแอปพลิเคชันตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
แอปพลิเคชัน 

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สื่อ
การเรียนรู้โครงการอาชีพพระราชทานตามแนวพระราชด าริใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 
2. เพ่ือเผยแพร่โครงการอาชีพพระราชทานตามแนวพระราชด าริ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้หนังสือภาพเสมือน
จริง 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีคณะผู้พัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สื่อการเรียนรู้ โครงการอาชีพ
พระราชทานตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริงและหนังสือภาพ AR โดยการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน การ
พัฒนาแอปพลิเคชัน การออกแบบหนังสือภาพ AR จากน้ันน า
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แอปพลิเคชันและหนังสือภาพ AR ไปทดลองใช้โดยกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 35 คนเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน
และหนังสือภาพ AR สื่อการเรียนรู้โครงการอาชีพพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริง เพ่ือน าผลการทดลองใช้งานมาปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชัน
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคณะผู้ วิจัยมีข้ันตอนการ  ด าเนินงาน
ดังต่อไปน้ี 
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล
โครงการอาชีพพระราชทานตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในพัฒนาแอปพลิเคชัน 
โปรแกรม Android Studio โปรแกรมออกแบบและตัดต่อ
รูปภาพ โปรแกรมอัดเสียงและการตัดต่อเสียง โปรแกรม Unity 
ที่ใช้สร้าง Marker และภาพ 3 มิติ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
หนังสือ เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชัน 

1) วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนด
เน้ือหาความเหมาะสมของข้อมูลและข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน 

2) การออกแบบโครงสร้างแอปพลิเคชัน โดยใช้แผนภูมิ
ระดมสมอง แผนภูมิเรื่องสัมพันธ์ และแผนภูมิโครงข่ายเน้ือหา 
ดังภาพที่ 1-3 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิระดมสมอง 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิเร่ืองสัมพันธ์ 

ภาพท่ี 3 แผนภูมิโครงข่ายเน้ือหา  (Network Chart) 

3) การออกแบบหน้าจอและฟังก์ชันการท างานของแอป
พลิเคชัน จากการออกแบบโครงสร้างเน้ือหาและโครงร่างหน้าจอ
ของแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์โครงการอาชีพ
พระราชทานตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย
เทคโนโลยีเสมือนจริง คณะผู้พัฒนาได้สร้างสตอรีบอร์ดเพ่ือแสดง
รายละเอียดแต่ละเฟรมต้ังแต่เฟรมแรกถึงเฟรมสุดท้ายเพ่ือแสดง
วิธีการน าเสนอข้อมูล ดังตัวอย่างภาพที่ 4  
เน้ือหาหน้าแรกของเมนู 9 

โครงการอาชีพ
พระราชทาน 

เฟรมที่ 3 

โครงร่างหน้าจอ สื่อและปฏิสัมพันธ์ 
พื้นหลัง : ลายไทยสีเหลืองขาว 
ข้อความ : ๙ โครงการอาชีพ กล้อง 
AR ที่มาของโครงการ คณะผู้พัฒนา 
รูปภาพ : ไอคอน ๙ โครงการอาชีพ 
ไอคอนกล้อง AR ไอคอนที่มาของ
โครงการ ไอคอนคณะผู้พัฒนา 
ภาพเคลื่อนไหว : - 
เสียง : - 
ปฎิสัมพันธ์การโต้ตอบ 
ผู้ใช้เลือก  
(1) ไอคอน ๙ โครงการอาชีพ 
(2) ไอคอนกล้อง 
(3) ไอคอนที่มาของโครงการ 
(4)ไอคอนคณะผู้พัฒนา 
การเชื่อมโยง 
(1) แสดงหน้าสารบัญหนังสือ 
(2) เปิดกล้อง 
(3) แสดงหน้ารายละเอียดที่มาของ
โครงการ 
(4) แสดงหน้ารายละเอียดคณะ
ผู้พัฒนา 

ภาพท่ี 4 ตัวอย่างสตอรีบอร์ด 
4) ออกแบบกราฟิกที่ใช้ประกอบเน้ือหาในแอปพลิเคชัน
5) พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยมีขอบเขต ได้แก่ การรวบรวม

โครงการพระราชด าริด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพที่ส าคัญ
ทั้งหมด 9 โครงการไว้ในหนังสือภาพโดยมีการวาดภาพโครงการ
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ทั้ง 9 โครงการและเล่าประวัติความเป็นมาของโครงการ จัดท า
หนังสือภาพในรูปแบบของ AR (Augmented Reality) และ
น าเสนอเรื่องราวของโครงอาชีพพระราชตามแนวพระราชด าริใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบสื่อประสม (Multimedia) ซึ่งใช้
เครื่องมือในการพัฒนา ได้แก่  

1. อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่าย และ
เครื่องลูกข่ายได้แก่ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ตที่สามารถการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต รองรับ WI-FI หรือ Cellular 

2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วยซอฟต์แวร์
ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ดังน้ี 

2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้ในการพัฒนาระบบทดสอบ
การใช้งานรวมทั้งท าหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่ายเว็บจ าลอง ใน
ระหว่างข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรม 

2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ประกอบด้วย โปรแกรมพัฒนา
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้แก่ โปรแกรม 
Android Studio โปรแกรมออกแบบและจัดท าโปสเตอร์ โดยจะ
สร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น (Vector) สามารถท างาน
ออกแบบต่าง ๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณ่์ 

เว็บ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพ่ือใช้เป็น
ภาพประกอบในการท างานอื่น ๆ  เช่น การ์ตูน ภาพประกอบ

หนังสือ เป็นต้น [4] โปรแกรมอัดเสียงและการตัดต่อเสียงส าหรับ
การอ่านและเน้ือหาในแอปพลิเคชัน  และ โปรแกรม   Unity ที่ใช้
ใน การสร้า ง  Marker และท าการฝังวีดิทัศน์ลงใน Marker ที่
ก าหนดเพ่ือสร้างเป็นภาพ 3 มิติ 
ตัวอย่างแอปพลิเคชัน ดังภาพที่ 5-7 

ภาพท่ี 5 หน้าแรกโลโก้ของแอปพลิเคชัน 

ภาพท่ี 6 หน้าจอเมนู 

ภาพท่ี 7 หน้าจอแสดงรูปภาพประวัติความเป็นมาของโครงการอาชีพ 

6) ออกแบบหนังสือภาพ AR น้ันได้ใช้โปรแกรมในการ
ออกแบบทั้งหมด 2 โปรแกรมด้วยกัน คือ โปรแกรม Adobe 
Illustrator ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกที่มี
ลักษณะเป็นลายเส้นหรือที่เรียกว่า Vector จึงใช้ในการออกแบบ
ภาพการ์ตูนเพ่ือใช้ประกอบหนังสือภาพ AR และ โปรแกรม 
Unity ในการสร้าง Marker หรือ AR Code ซึ่ง Marker น้ันจะมี
ลักษณะเป็นลวดลายหรือภาพสีขาวด า เพ่ือใช้ก าหนดต าแหน่ง
ของวัตถุหรือรูปภาพเพ่ือให้โปรแกรมสามารถจับจุดต่างของสี
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แล้วประมวลเป็นรหัสภาพเพ่ือใช้ตรวจสอบในระบบฐานข้อมูล
ของ Marker และใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องวิดีโอหรือตัวจับ 
Sensor ในการมองต าแหน่งของ Marker ถ้าตรงกันกับในระบบ 
ระบบจะส่งข้อมูลเข้า AR Engine ซึ่งจะเป็นตัวส่งข้อมูลที่อ่านได้
ผ่านซอฟต์แวร์หรือส่วนประมวลผล เมื่อซอฟท์แวร์ที่ใช้งานอยู่
ประมวลผลรูปภาพเจอ Marker ที่ก าหนดไว้ก็จะแสดงข้อมูลภาพ
สามมิติที่ถูกระบุไว้ในโปรแกรมให้เห็น ซึ่งภาพเสมือนจริงน้ันจะ
แสดงผลผ่านหน้าจอแท็บเล็ต หรือหน้าจอสมาร์ตโฟน โดย
ภาพเสมือนจริ งที่ ปรากฏข้ึนจะแสดงทั้ งในลักษณะที่ เป็น
ภาพเคลื่อนไหว ภาพน่ิงสามมิติ หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียง 
ตัวอย่างหนังสือภาพ AR ดังภาพที่ 8-11 

ภาพท่ี 8 หนังสือภาพ 9 โครงการอาชีพ 

ภาพท่ี 9 หน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและวิธีการใช้งาน 

ภาพท่ี 10 หน้าประวัติความเป็นมาของโครงการและรูปภาพการ์ตูน AR 

ภาพท่ี 11 หน้าจอภาพการ์ตูน 3 มิติ  

การทดสอบแอปพลิเคชัน 
เพ่ือให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามระเบียบวิธีการ
พัฒนาต้นแบบการทดสอบแอปพลิเคชัน คณะผู้พัฒนาโดยแบ่ง
การทดสอบเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1. การทดสอบหน่วยย่อย (Unit Testing) เป็นการ
ทดสอบขณะท าการพัฒนาระบบซึ่งจะพิจารณาที่ความถูกต้องใน
การท างานของหน้าท่ีงานแต่ละหน้าท่ีว่าสามารถท างานได้ถูกต้อง
หรือไม่ โดยคณะผู้พัฒนาได้ท าการทดสอบโดยจ าลองตนเป็นผู้ใช้
ทุกระดับ 

2. การทดสอบแบบบูรณาการ (Integration Testing)
เป็นการทดสอบการท างานร่วมกันของหน่วยย่อยในระบบ เมื่อได้
ทดสอบหน่วยย่อยแล้วจึงมาตรวจสอบดูว่าเมื่อท างานร่วมกันจะ
ยังมีความถูกต้องหรือไม่ โดยคณะผู้พัฒนาได้ท าการทดสอบโดย
จ าลองตนเป็นผู้ใช้ทุกระดับ 

3. การทดสอบระบบ (System Testing) เป็นการ
ทดสอบที่กระท าหลังจากพัฒนาระบบเสร็จสิ้นครบทุกหน้าที่การ
ท าการแล้ว โดยคณะผู้พัฒนาได้ท าการทดสอบโดยจ าลองตนเป็น
ผู้ใช้ทุกระบบ เข้าใช้ระบบในทุกฟังก์ชันการท างาน การทดสอบ
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ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว เป็นการทดสอบการท างานของระบบโดย
การน าข้อดีของแอปพลิเคชันมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

4. การทดสอบเพ่ือยอมรับ (Acceptance Testing)
เป็นการทดสอบที่กระท าโดยกลุ่มผู้ใช้งานระบบจริง โดยท าการ
ทดสอบการท างานของระบบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการ
ท างาน และเสนอสิ่งที่ควรแก้ไข รวมทั้งท าการรวบรวมข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการท างานเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุง
ต่อไป โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
สื่อการเรียนรู้โครงการอาชีพพระราชทานตามแนวพระราชด าริ
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยมีวิธีการ
ด าเนินงาน ดังน้ี 

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเป็นบุคคลทั่วไปที่มี

อายุต้ังแต่ 6 ปี ข้ึนไปและที่มีสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตที่ ใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่
มีอายุต้ังแต่ 6 - 60ปี  ชาย - หญิง โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้
โครงการอาชีพพระราชทานตามแนวพระราชด าริของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ จากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 35 คน โดยคณะผู้วิจัยเลือกใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย หรือการเลือกแบบจ าเพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling)  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปน้ี คือ 

1) คณะผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามกับบุคคลทั่วไปที่มี
อายุต้ังแต่ 6 – 60 ปี

2) คณะผู้ วิจัยให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้แอป
พลิเคชัน และหนังสือภาพ AR พร้อมทั้งอธิบาย
วิธีการใช้งาน

3) คณะผู้ วิจัยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหา
ภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม 

4) คณะผู้วิจัย ได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมาย
และรอจนกระทั่ง ตอบค าถามครบถ้วน ซึ่งในระหว่างน้ันถ้า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อสงสัยเก่ียวกับค าถาม คณะผู้วิจัยจะตอบ
ข้อสงสัยน้ัน 

วิธีด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
คณะผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้

แบบสอบถามที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ การสร้างแบบสอบถาม 
ดังน้ี 

1) สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ
3 ส่วน ได้แก ่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้
โครงการอาชีพพระราชทานตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
และหนังสือภาพ AR โดยลักษณะของแบบสอบถามมี 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน ด้านความ
ง่ายต่อการใช้งานของแอปพลิเคชัน และด้านความพึงพอใจต่อ
แอปพลิเคชัน ท้ังน้ีในแต่ละด้านมีค าตอบให้เลือกจ านวน 5 ระดับ 
โดยมีค่าระดับคะแนน ดังน้ี 

5 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
3 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
1 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถแสดงความคิด เห็ นในการตอบ
แบบสอบถามได้ เพ่ือที่คณะผู้วิจัยจะน าไปแก้ไขและปรับปรุง
ต่อไป  

2) น าแบบสอบถามที่ได้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงและแก้ไข 

3) ท าการปรับปรุงแก้ไขละน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหน่ึงเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ
ก่อนแจกแบบสอบถาม 

4) น าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มเป้าหมายจ านวน 35 คน เพ่ือ
หาค่าความพึงพอใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
หลังจากผู้ใช้งานประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอป

พลิเคชัน จากน้ันน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณ่์การประเมิน
ระดับความพอใจซึ่งแปลผลตามแนวเกณ่์ ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.21 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.41 - 4.20 มาก 
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 น้อย 
1.00 - 1.80 น้อยที่สุด 

4. ผลการวิจัย
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดสอบใช้แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้
โครงการอาชีพพระราชทานตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง  แ ละหนังสือภาพ AR จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 35 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานแอป
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พลิเคชันและหนังสือภาพ AR แล้วตอบแบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันทั้งด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของ
แอปพลิเคชัน ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน และด้าน
ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน จากน้ันน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากน้ันเทียบเกณ่์และแปลผล แสดงดังตารางที่ 1-3 
ดังต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงาน
ของแอปพลิเคชัน 

ประเด็นประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
แอปพลิเคชันมีขั้นตอนการเข้าใช้
งานง่ายเหมาะสม  

4.49 0.507 มากที่สุด 

แอปพลิเคชันมีโครงการอาชีพให้
เลือกอ่านข้อมูลได้หลากหลาย
ตามที่ต้องการ 

4.29 0.789 มากที่สุด 

แอปพลิเคชันมีข้อมูลของโครงการ
อาชีพที่ครบถ้วนและถูกต้อง 4.26 0.886 มากที่สุด 

แอปพลิเคชันมีกล้อง ทีส่ามารถ
ส่องที่หนังสือจะเห็นเป็น ภาพ AR 
สามมิติได้ 

4.43 0.698 มากที่สุด 

แอปพลิเคชันมีประวัติความ
เป็นมาของที่มาโครงการอาชีพที่
ครบถ้วนและถูกต้อง 

4.37 0.731 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.37 0.722 มากท่ีสุด 
จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้านการท างานได้

ตามฟังก์ชันก์ของแอปพลิเคชัน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.722 
เมื่อวิเคราะห์รายประเด็น พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้
ทดลองใช้งาน 3 ล าดับแรก ได้แก่ แอปพลิเคชันมีข้ันตอนการเข้า
ใช้งานง่ายเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด 4.49 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.507 แอปพลิเคชันมีกล้องที่สามารถส่องที่หนังสือจะ
เห็นเป็นภาพ AR สามมิติได้ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.698 แอปพลิเคชันมีประวัติความเป็นมาของที่มา
โครงการอาชีพที่ครบถ้วนและถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยที่ 4.37 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.731 ตามล าดับ 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
แอปพลิเคชันและหนังสือภาพ AR 

ประเด็นประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
ภาพและสีของแอปพลิเคชันมีความ
สวยงาม 

4.20 0.759 มาก 

ภาพประกอบของแอปพลิเคชันมี
ความชัดเจนเข้าใจง่าย 

4.17 0.707 มาก 

ภาพการ์ตูนประกอบโครงการอาชีพ
มีความน่าสนใจและเหมาะสม 

4.11 0.867 มาก 

ประเด็นประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
ความเหมาะสมของหนังสือในการ
เลือกใช้ขนาดของตัวอักษรและง่าย
ต่อการอ่าน 

4.31 0.718 มากที่สุด 

การออกแบบหนังสือมีความ
เหมาะสมและมีความสวยงาม 

4.29 0.789 มากที่สุด 

ภาพ AR มีสีสันสวยงามสอดคล้อง
กับเน้ือหา เข้าใจง่าย 

4.43 0.655 มากที่สุด 

การจัดวางองค์ประกอบของภาพ 
AR มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย 

4.17 0.707 มาก 

เสียงบรรยายมีความชัดเจนฟัง
เข้าใจง่าย 

4.37 0.646 มากที่สุด 

เสียงบรรยายสอดคล้องกับเน้ือหา 4.40 0.651 มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.27 0.722 มากท่ีสุด 
จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้านความง่ายต่อ

การใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.722 เมื่อวิเคราะห์
รายประเด็น พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งาน 3 
ล าดับแรก ภาพ AR มีสีสันสวยงามสอดคล้องกับเน้ือหา เข้าใจ
ง่าย มีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.655 
เสียงบรรยายสอดคล้องกับเน้ือหา มีค่าเฉลี่ยที่ 4.40 ส่วน
เบี่ยงเบน 0.651 เสียงบรรยายมีความชัดเจนฟังเข้าใจง่าย มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.646 ตามล าดับ 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน 

ประเด็นประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
มีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.31 0.631 มากที่สุด 

เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สวยงามทันสมัย 4.37 0.690 มากที่สุด 
ภาพ AR ที่ใช้ในบทเรียนมีความ
น่าสนใจ สอดคล้องกับเน้ือหาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

4.29 0.667 มากที่สุด 

ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากแอปพลิเค
ชันเก่ียวกับโครงการอาชีพ
พระราชทาน 

4.37 0.731 มากที่สุด 

เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.29 0.789 มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.33 0.702 มากท่ีสุด 
จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจด้านความพึงพอใจ

แอปพลิเคชัน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.702 เมื่อวิเคราะห์ราย
ประเด็น พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งาน 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สวยงามทันสมัย มีค่าเฉลี่ยที่ 4.37 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.690 ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากแอป
พลิเคชันเกี่ยวกับโครงการอาชีพพระราชทาน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.37 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.731 มีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยที่ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.631 ตามล าดับ 
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5. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา แอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้โครงการอาชีพ
พระราชทานตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้วย

เทคโนโลยีเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  น ามา
อภิปรายผล ได้ดังน้ี 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน พบว่า
อยู่ในระดับ มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันมีข้ันตอนการ
ใช้งานง่ายเหมาะสม มีประวัติความเป็นมาของโครงการอาชีพที่
ถูกต้องครบถ้วน และมีกล้องที่ใช้ส่องหนังสือภาพให้แสดงเป็น
ภาพการ์ตูน 3 มิติ ท่ีเป็นภาพน่ิงและมีเสียงบรรยายเรื่องราวของ
โครงการอาชีพ ซึ่ง [7] ได้ศึกษาการท างานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบพิพิธภัณ่์เทคโนโลยีเสมือนจริง พิพิธภัณ่์ เสมือน  
(Virtual Museum) เป็นสื่อมัลติมีเดียรูปแบบหน่ึงที่เรียนรู้โดย
ผ่านระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีการน าเสนอ
ความรู้ทางออนไลน์ที่ชัดเจนเน้ือหาในการน าเสนอมีมากเพียงพอ
ในการศึกษามีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและกระตุ้น
ประสาทสัมผัสด้วยการเคลื่อนไหวจึงเป็นการสนับสนุนให้ผู้ใช้
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยและน าเสนอข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบ
ของข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ภาพ 3 มิติ  

ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่าอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ภาพและสีของแอปพลิเคชันมี
ความชัดเจนเข้าใจง่าย ภาพ AR มีสีสันสวยงามสอดคล้องกับ
เน้ือหา เสียงบรรยายมีความชัดเจน ขนาดตัวอักษรง่ายต่อการ
อ่าน ภาพการ์ตูนมีความน่าสนใจเหมาะสมกับเน้ือหา ซึ่ง [1] ได้
ศึกษาการท างานวิจัยเรื่อง การออกแบบหนังสือเทคโนโลยี
เสมือนจริง เรื่องการละเล่นของเด็กไทย มีจุดประสงค์เพ่ือ
ออกแบบหนังสือที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงซึ่งท าให้การอ่าน
หนังสือน่าสนใจมากข้ึนแนวคิดในการออกแบบคือ เป็นหนังสือที่
ด าเนินเรื่องราวเก่ียวกับการละเล่นของเด็กไทย 10 อันดับที่บอก
ถึงวิธีการเล่นและสาธิตการละเล่นแต่ละประเภทใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริง (Augmented Reality) ทุกหน้าสามารถดูผ่านกล้อง
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ท่ีมีแอปพลิเคชันท าให้ภาพประกอบใน
หนังสือสามารถเคลื่อนไหวได้มีความต่ืนตาต่ืนใจกับตัวละครและ
ฉากท่ีลอยออกมาจากหนังสือมีเสียงบรรยายและเพลงประกอบ
โดยน าเอาเทคโนโลยีเสมือนจริง AR (Augmented Reality) เข้า
มาใช้กับหนังสือในรูปแบบเดิมท าให้ดูไม่น่าเบื่อและดึงดูดความ
สนใจของเด็ก 

ด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน พบว่าอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันมีการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน เป็นสื่อ
การเรียนรู้ที่สวยงามทันสมัย ภาพ AR ที่ใช้ในบทเรียนมีความ
น่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ [5] ซึ่งได้ศึกษาการท างานวิจัย
เรื่อง การพัฒนาหนังสือภาพอิเล็กทรอนิกส์ชุดสัตว์หิมพานต์

ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดง
ข้อความ เสียง รวมถึงภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ถือเป็นสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ตอบสนอง
การเรียนแบบ e-Learning ที่สนับสนุนการศึกษาด้วยตนเอง 

6. ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาให้ภาพ 3 มิติน าเสนอเรื่องราวของโครงการอาชีพใน
รูปแบบภาพการ์ตูน Animation เคลื่อนไหวแบบต่อเน่ืองเพ่ือให้
มีเรื่องราวที่น่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีโครงการอาชีพ
พระราชทานตามแนวพระราชด าริมีมากกว่า 4 ,437 โครงการ 
สามารถน ามาพัฒนาแอปพลิเคชันอีกได้อีกหลายโครงการ 
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เกมงูบนไฟแอลอีด ี
Snake Game LED 
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บทคัดย่อ 
รูปแบบการเล่นเกมที่มี อ ยู่ ในปั จจุบันมีการแสดงผลอ ยู่
หลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเกมงู (Snake Game) มีทั้งการ
แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือเกมตู้ โดยผู้พัฒนามี
ความสนใจที่จะน ามาพัฒนาเป็นเกมบนแผงไฟ ที่ประกอบต่อกัน
ด้วย หลอดไฟ LED จ านวน 64 หลอด มีการต่อวงจรไฟฟ้า 
ทรานซิสเตอร์ ส าหรับอุปกรณ์แผงไฟ ต่อแผงวงจรควบคุม ชิฟท์รี
จิสเตอร์แบบอนุกรม เชื่อมต่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือให้
อุปกรณ์สามารถท างานได้ตามค าสั่ง และเขียนโปรแกรมเพ่ือให้
เกมสามารถเล่นได้บนอุปกรณ์ และควบคุมทิศทางของเกมผ่าน
ปุ่มกด 

จากการศึกษาและพัฒนา เกมงูบนไฟแอลอี ดี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกมงู พัฒนาการควบคุมการแสดงผล 
ผ่านแผงไฟแอลอีดี และประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกมงู ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จ านวน 20 คนจากการสุ่ม  

ผลจากการสร้างเกมงูบนไฟแอลอีดี ท าให้ได้เกมงูที่
สามารถบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ผ่านปุ่มกดเพ่ือให้เดินทางไปยัง
เป้าหมายได้ สามารถเพ่ิมขนาด และสุ่มหลอดไฟ และการท างาน
ที่ตรงตามเงื่อนไงของเกม และผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ 
เกมงูบนไฟแอลอีดี น้ีพบว่า ผู้ที่ได้ร่วมทดลองเล่นเกม มีความพึง
พอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งในด้านรูปแบบของ
เกมสามารถเข้าใจได้ง่าย มีความพึงพอใจสูงที่สุด อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 
4.75 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 
ค ำส ำคัญ: แอลอีดี, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ชิฟท์รีจิสเตอร์, 
ทรานส์ซิสเตอร์ 

ABSTRACT 
The current gaming style has a variety of displays. For 
example, the Snake Game has both the display on a 
computer screen, a mobile phone, or a kiosk game. 
The developers are interested to develop the game 
on a light panel. That is assembled with an 8x8 size 
LED light. There is a transistor circuit connection for 
the light panel device. Connect the control circuit 
Shift register serial Connect the microcontroller board 
to enable the device to work as instructed and write 
programs so that the game can be played on the 
device and control the direction of the game via 
pushbuttons 

From education and development Snake 
game on LED lights to develop Snake Games. 
Developing display controls Via LED light panel and 
assess the satisfaction of snake game players in which 
the sample is Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
students were randomly selected from 20 students. 

The result of creating a snake game on LED 
Gives us a snake game that can control the direction 
of movement through the button to travel to the 
target can increase the size And randomly lamp and 
working according to the conditions of the game and 
the result of satisfaction assessment with Snake game 
on LED lights found that those who try to play the 
game Satisfied In overall, it is at a very satisfactory 
level. In which the format of the game can be easily 
understood Highest satisfaction with an average of 
4.75 and a standard deviation of 0.44 
Keywords: LED, Microcontroller, Shift register, 
Transistor 
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1. บทน า
ปัจจุบันเทคโนโลยีเกม คือ กิจกรรมหรือรูปแบบการเล่นหรือสื่อ
บันเทิงชนิดหน่ึงที่มนุษย์ใช้ในการสร้างความบันเทิงและความสุข
มาอย่างยาวนาน อีกทั้ง เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
ความจ า ฝึกการสังเกต การฝึกไหวพริบและฝึกสมาธิให้แก่ผู้เล่น 
ซึ่งวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเกมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และถูกน าเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจในหลากหลาย
รูปแบบตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่ งจากการค้นคว้ารูปแบบ
เทคโนโลยีการแสดงผลที่มีอยู่มากมายและน่าสนใจ หน่ึงในน้ันคือ
การแสดงผลผ่านแผงไฟแอลอีดี ที่มีการแสดงผลแสง สี ออกมา
ผ่านทางหลอดไฟแอลอีดี (LED, Light-Emitting Diode) ขนาด
เล็กจ านวนมาก ที่น ามาต่อกันเป็นแผงไฟสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่รับ
ค าสั่งการแสดงผลจากตัวควบคุมหรือโปรแกรมได้ตามต้องการ 

เกมงู เป็นเกมที่มีการเล่นต้นก าเนิดบนเครื่องเกมกด
ขนาดเล็ก และมีการพัฒนามาเป็นเกมงูที่สามารถเล่นบน
จอคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ ซึ่งความน่าสนใจหรือรูปแบบการ
เล่นคือการบังคับทิศทางตัวงู ไปยังเป้าหมาย เพ่ือเก็บแต้มเพ่ิม
ขนาดตัวให้ยาวข้ึน ซึ่งความท้าทายจะอยู่ที่เมื่อความยาวของตัวงู
เพ่ิมข้ึน ย่ิงต้องบังคับทิศทางไม่ให้หัวของงูชนกับล าตัวของตัวเอง 
ซึ่งเป็นเกมงูเป็นเกมที่ถูกพัฒนามานานมากแล้ว ท าให้ความนิยม
ลดลง เน่ืองจากไม่มีการพัฒนาเกมเพ่ิมเติมให้มีความน่าสนใจ
ย่ิงข้ึนในปัจจุบัน 

จากรูปแบบเกมงูที่มีอยู่ส่วนใหญ่ท าให้ผู้ พัฒนามี
ความเห็นว่าหากน าเทคโนโลยีการแสดงผลอย่างไฟแอลอีดีมา
พัฒนาเข้ากับเกม เกมงู ที่ปกติจะแสดงผลบนหน้าจอให้เปลี่ยน
มาอยู่บนแผงไฟแอลอีดี ท าให้สามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง 
และบังคับทิศทางผ่านปุ่มกด ซึ่งผู้พัฒนาหวังว่าการพัฒนาจะท า
ให้ได้เกมงูที่แปลกใหม่และสร้างความน่าสนใจย่ิงข้ึนให้กับ
เทคโนโลยี LED ในโครงการที่ชื่อว่า “เกมงูบนไฟแอลอีดี” 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาการแสดงผลของไฟแอลอีดีให้มีความน่าสนใจ
2. เพ่ือพัฒนาเกมงูให้เล่นผ่านแผงไฟแอลอีดีได้
3. เพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจที่ดีจากการประเมินของผู้เล่น

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
ในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาครั้งน้ี ได้มีการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยเก่ียวกับระบบการท างานของไฟแอลอีดี ดังน้ี 

LED (light-emitting diode) หรือ ไดโอดเปล่งแสง 
เป็นหลอดไฟที่เมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้า จะปล่อยคลื่นแสงออกมา 
โดยความถ่ีของคลื่นแสงที่ต่างกัน จะท าให้มองเห็นสีของหลอดไฟ
ต่างกันไปด้วย จะท าจากสารกึ่งตัวน า Pและ N โดยจะมี 2 ขาใน
การใช้งาน (ยกเว้นบางประเภท เช่น LED แบบให้สีสองสีใน
หลอดเดียวกัน อาจจะมี 3 ขาได้) โดยขาของ LED จะมีชื่อเรียก 

คือ ขาแอโนท (Anode) ขาที่จะต้องป้อนไฟบวก (+) และ ขา
แคโทด (Cathode) โดยขาน้ีจะต้องป้อนไฟลบ (-) 

Arduino Uno เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ 
ATmega328 (แผ่นข้อมูล) มีอินพุต / เอาต์พุต 14 อินพุต (6 
สามารถใช้เป็นเอาท์พุท PWM), 6 อินพุตแบบอนาล็อก, ตัวเร
โซเนเตอร์เซรามิก 16 MHz, การเชื่อมต่อ USB, แจ็คไฟ, ส่วนหัว 
ICSP และปุ่มรีเซ็ต ซึ่งมีทุกอย่างที่จ าเป็นในการสนับสนุน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพียงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย
เคเบิล USB หรือใช้แบตเตอรี่ AC-to-DC เพ่ือเริ่มต้นใช้งาน 
Arduino Uno แตกต่างจากบอร์ดอื่นๆทั้งหมด เน่ืองจากไม่ได้ใช้
ชิปควบคุม USB แบบอนุกรมของ FTDI แต่มีคุณลักษณะของ 
Atmega16U2 (Atmega8U2 ถึงเวอร์ชัน R2) ซึ่งได้รับการต้ัง
โปรแกรมเป็นตัวแปลงสัญญาณแบบ USB-to-serialRevision 2 
ของบอร์ด Uno มีตัวต้านทานดึงสาย HWB 8U2 ไปยังพ้ืนท าให้
ง่ายต่อการใส่ลงในโหมด DFURevision 3 ของบอร์ด 

Shift Register 74HC595 เป็นไอซีที่ออกแบบมา
ส าหรับการใช้งานพอร์ตจ านวนมาก เช่น การน าไปขับ 7 
Segment หรือ LED Dot Matrix หรือป้ายไฟต่างๆ โดยใช้สาย
ต่อเข้ากับพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ และมีอีกทั้งยังมีการ
สั่งงานที่ง่าย 

ทรานซิสเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ มี
หน้าท่ีในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งคล้ายกับไดโอด 
แต่ทรานซิสเตอร์สามารถท าอะไรได้มากกว่า เพราะนอกจากจะ
ควบคุมทิศทางการไหลแล้ว ยังสามารถควบคุมปริมาณ
กระแสไฟฟ้าได้ด้วย ความสามารถดังกล่าวเกิดข้ึนได้เพราะสาร
กึ่งตัวน าภายในตัว 

เกมงู คือเกมตู้ที่ชื่อว่า ''Blockade'' พัฒนาโดยค่ายเกม
ชื่อว่า Gremlin ในปี 1976 หลังจากน้ันก็เกิดเกมฝาแฝดที่ชื่อว่า 
''Bigfoot Bonkers'' ในปีเดียวกันน่ันเอง ต่อมาปี 1977 ค่ายเกม
ชื่อ Atari ก็ปล่อยเกมตู้ที่ชื่อว่า Dominos ที่ได้แรงบัลดาลใจมาก
จาก Blockade นอกจากน้ี ยังมีเกมที่ชื่อว่า Surround บน
เครื่องเกม Atari 2600 อีกด้วย หลังจากน้ันก็มีเกมที่คล้ายๆกัน
ออกมาอีกชื่อว่า Checkmate บนเครื่อง Bally Astrocade และ
เกมงูเวอร์ชันแรกบน PC ชื่อว่า Worm เกิดข้ึนในปี 1978 โดย 
Peter Trefonas หลังจากน้ันก็มีอีกเวอร์ชันนึงบนเครื่อง Apple 
II ด้วย ในปี 1982 Dave Bresnen ได้พัฒนาเกมงูส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า BBC Mircro โดยใช้การบังคับทิศทางแบบ
ปุ่มลูกศรซ้าย-ขวา และเมื่อตัวงูยาวข้ึนความเร็วก็จะเพ่ิมข้ึนตาม
และถ้าตายก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเพราะมีชีวิตเดียว ปีเดียวกันเกม 
Nibbler ก็ได้เกิดข้ึนมา เกมน้ีเป็นเกมแบบ Single Player ที่งู
จะต้องเข้าไปอยู่ในฉากเขาวงกตแคบ ๆ ในปี 1991 เกม 
Nibbles ได้รวมเข้ากับ MS-DOS เพราะเป็นหน่ึงในโปรแกรม
ตัวอย่าง หลังจากน้ัน Nokia ก็ได้พัฒนาเกม Snake ข้ึนมาโดยได้
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แรงบันดาลใจมาจากเกมต่างๆเหล่าน้ี 
พงศ์ศิริ ศรีกาญจน์ (2557: บทคัดย่อ) โครงงานน้ี

น าเสนอการควบคุมการแสดงผลบนลูกบาศก์แอลอีดี โดยใช้
แอลอีดีชนิดที่แสดงผลได้หลายสีในหลอดเดียว น ามาต่อกันเป็น
ทรงลูกบาศก์ ใช้ส าหรับการแสดงผลที่ต้องการแบบสามมิติ มี
ขนาด กว้างแปดหน่วย สูงแปดหน่วย ลึกแปดหน่วย สามารถ
เ ป ลี่ ย น สี ไ ด้ ทั้ ง ห ม ด  7  สี  โ ด ย มี ก า ร ค ว บ คุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน่ ท่ีมีการเขียนโปรแกรมควบคุมจาก
คอมพิวเตอร์และใช้แหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์เพ่ือจ่ายไฟให้วงจร
ท างาน ซึ่งจากข้ันตอนการด าเนินงานทั้งหมด ท าให้ได้ RGB LED 
Cube ขนาด 8*8*8 ที่สามารถควบคุมได้ 7 สี ได้แก่ สีน้าเงิน สี
แดง สีเขียว สีเหลือง สีชมพูสีฟ้า และ สีขาว พร้อมทั้งมีการ
ออกแบบโปรแกรมเพ่ือควบคุมการแสดงผลแบบ RGB 3 มิติ ให้
สามารถแสดงผลตามข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้ สามารถเรียกใช้งานได้
จากการป้อนข้อมูลผ่านทาง Serial Monitor 

ธนิศร์พนธ์ ปาณิวรรณ, ศุภชัย ลาภอาภารัตน์ (2556: 
บทคัดย่อ) โครงงานน้ีน าเสนอการท าเกมงูที่เล่นบนมือถือลงบน 
LED ที่เรียงกันเป็น 3 มิติ โดยตัวงูจะแทนแสงไฟที่แสดงข้ึนไป
ตามแนวยาว ควบคุมด้วยปุ่มกดส าหรับเปลี่ยนทิศทาง จาก
ข้ันตอนการด าเนินงาน ท าให้ได้เกมงูที่สามารถบังคับทิศทางของ
เกมได้ผ่านทางปุ่มกด และแสดงผลบน LED ที่เรียงกันเป็น 3 มิติ
ได้ 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี
1.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผงไฟแอลอีดี 
     1.1.1 ศึกษาข้อมูลอุปกรณ์ของการท าแผงไฟ 
     1.1.2 ศึกษาถึงกระบวนการในการประยุกต์ใช้งานแผง LED 
1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
     1.2.1 ออกแบบภาพรวมการท างานของระบบ 

 ล าดับการท างานของโปรแกรม จะเริ่มการท างาน ท า
การออกแบบและเขียนโปรแกรมการแสดงผลและควบคุม แล้ว
ท าการอัพโหลดโปรแกรมลงสู่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดย 
Shift registers ท าก า ร รั บค่ า แบบอ นุกรมจ า ก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่งเป็นแบบขนาน ไปยัง LED ให้
ท างาน และส่วนของการควบคุมเกม ท าการรับค่าการควบคุม
ทิ ศ ท า ง จ า ก ปุ่ ม ก ด  แ ล้ ว ส่ ง ก า ร ท า ง า น ไ ป ยั ง บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดย Shift registers ก็จะท าการรับค่า
แบบอนุกรมจากไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่งไปยัง LED ให้
ท างานตามเงื่อนไขของโปรแกรม 

ภาพท่ี 1 ภาพรวมล าดับการท างานของโปรแกรม 

     1.2.2 ออกแบบการต่ออุปกรณ์แผงไฟ LED และท างาน 
 1.2.2.1  การต่อแผงไฟ LED ซึ่งใช้หลอดไฟ LED 

ทั้งหมด 64 หลอด แบ่งเป็น 8 แถว ซึ่งแต่ละแถวมี 8 หลอด 
น ามาต่อกันแบบอนุกรม 

 1.2.2.2  เชื่อมต่อแผงทรานซิสเตอร์ PN2222 ที่จะ
ควบคุมแต่ละชั้นของลูกบาศ์ก โดยแต่ละชั้นใช้ทรานซิสเตอร์ 2 
ตัว 

 1.2.2.3  เชื่อมต่อบอร์ดวงจรของ ไอซี 74HC595 
อนุกรมกัน 2 ตัว โดยใช้ไอซี 74HC595 มาอนุกรม กันทั้งหมด 9 
ตัว 

 1.2.2.4 ออกแบบการท างาน กติกาของเกมงู 
     1.2.3 ออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อเกมงู
แผงไฟ LED 
1.3 การพัฒนาระบบและทดสอบอุปกรณ์ 
     1.3.1  การสร้างแผงไฟแอลอีดี 
     1.3.2  ต่อวงจรไฟฟ้า และวงจรควบคุมต่างๆ ของแผงไฟ
แอลอีดี 
     1.3.3  การทดสอบการท างานของอุปกรณ์ 
1.4 การเขียนโปรแกรมและการทดสอบระบ 
     1.4.1  การเขียนเกมงูตามที่ออกแบบระบบไว้ 
     1.4.2  การทดสอบเกมงูบนแผงไฟแอลอีดี 
1.5 ประเมินและสรุปผลการท างาน 
     1.5.1 สรุปการท างานว่าแผงไฟแอลอีดี สามารถท างานได้
ปกติหรือตรงตามความต้องการ 
     1.5.2 สรุปผลการท างานว่าแผงไฟแอลอีดี สามารถแสดงผล
เกมงูออกมาตรงตามความต้องการ 

เร่ิมการท างาน 

Arduino รับโปรแกรมจาก Computer 

Shift register Transistor 

LED แสดงผล 

Arduino ส่งข้อมูลการแสดงผล รับ Input จากปุ่มกด 
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     1.5.3 สรุปผลการท างานว่าสามารถควบคุมการท างานของ
เกมงูบนแผงไฟแอลอีดีตรงความต้องการ 
     1.5.4 สรุปแบบประเมินของผู้ใช้พึงพอใจต่อเกมงูบนแผงไฟ
แอลอีดี 

2. เคร่ืองมือการวิจัย
2.1 ฮาร์ดแวร์ 
     2.1.1 หลอดไฟแอลอีดี ขนาด 5 มิลลิเมตร จ านวน 64 ตัว 
     2.1.2 1000 Ω Resistors 1/4 1% จ านวน 10 ตัว 
     2.1.3 470 Ω Resistors 1/4 1% จ านวน 20 ตัว 
     2.1.4 74HC595 จ านวน 2 ตัว 
     2.1.5 2N2222 Transistor จ านวน 10 ตัว 
     2.1.6 16-pin Sockets จ านวน 2 ตัว 
     2.1.7 0.1µF Capacitor จ านวน 2 ตัว 
     2.1.8 Male-Male Jumper Wires 
     2.1.9 สายไฟเล็ก 
     2.1.10 Prototyping Board 
     2.1.11 Arduino UNO 
     2.1.12 Mini Push Button Switch จ านวน 4 ตัว 
     2.1.13 AC Adapter 5V 
2.2 ซอฟต์แวร์ 
     2.2.1 โปรแกรม Arduino IDE 
     2.2.1 ภาษา C/C++ 
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบส ารวจโดยให้เลือก
ประเมินตามระดับในแต่ละรายการ 

3. กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 18-30 ปี ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
จ านวน 20 คน จากการสุ่ม 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่ าเฉลี่ ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) โดยน าผลที่ได้เทียบ
กับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2550 : 176) ดังน้ี  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 

5. ผลการวิจัย
1. ผลการท างานของแผงไฟแอลอีดี
ผู้พัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาระบบแผงไฟแอลอีดี ตามข้ันตอน
การพัฒนา  โดยน าข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดท า
ระบบแผงไฟแอลอีดีท าให้ได้ฮาร์ดแวร์ ส าหรับใช้แสดงผล ขนาด 
8*8 หลอด แสดงดังภาพที่ 2 

ภาพท่ี 2 ภาพแผงวงจรการท างานและการแสดงผลแผงไฟ 

จากภาพที่  2 แสดงให้ เห็นถึงการท าท างานของ
แผงวงจรที่ได้เชื่อมต่อกัน และการท างานของแผงไฟ การเปิดไฟ
ของหลอดไฟแต่ละดวง สามารถควบคุมให้หลอดไฟทุกหลอด
สามารถท างานได้ แต่ยังมีความผิดพลาดอยู่บ้างในบางจุด เช่น 
การบัดกรีขาสลับกัน ขาของหลอดไฟบางเส้นไม่ท างาน เป็นต้น 

2. ผลการท างานของโปรแกรมและเกมงู
ผู้พัฒนาด าเนินการทดลองใช้ระบบ โปรแกรมที่ได้เขียนข้ึน โดย
หลักๆ มีฟังก์ชันการเริ่มเกม ตัวละครเริ่มต้น การบังคับทิศ
ทางการเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เลี้ยวข้ึน เลี้ยวลง ฟังก์ชันการสุ่มจุด
หลอดไฟ และฟังก์ชันในการเพ่ิมจ านวนหลอดไฟหลังจากเข้า
เงื่อนไข เพ่ือแสดงการท างานของเกมงูที่พัฒนาข้ึน 

ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงการท างานของเกมที่เมื่อเริ่มเกม 
จะก าเนิดตัวละครงูจ านวน 2 หลอดไฟที่จะเดินเป็นเส้นตรงไป
เรื่อย ๆทะลุอีกด้าน จนกว่าจะมีการบังคับเลี้ยว และจุดอาหารที่
สุ่มต าแหน่งข้ึน จ านวน 1 หลอดไฟ 

ภาพท่ี 3 ผลการท างานการเร่ิมต้นของเกม 

เมื่อกดปุ่มควบคุมทิศทาง หลอดไฟที่เป็นตัวละครงู
สามารถเลี้ยวเพ่ือให้สามารถเดินไปยังจุดอาหารที่สุ่มข้ึน ไปตาม
ทิศทางที่ถูกต้องและท างานต่อไปได้ เมื่อตัวละครงูเดินไปถึงจุด
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อาหาร สามารถเพ่ิมขนาดของหลอดไฟที่เป็นตัวละครงูได้ และได้
ท าการสุ่มจุดอาหารที่ต าแหน่งใหม่ข้ึน และเมื่อทดสอบการเล่น
ไปได้ระยะหน่ึง 

ภาพท่ี 4 ผลการท างานเกมเมื่อกินจุดอาหารและสุ่มอาหารใหม ่

และบังคับทิศทางงูให้เดินชนล าตัวของตัวเอง เกมก็จะจบลงโดยมี
ไฟทุกดวงติดข้ึน แต่ยังมีข้อจ ากัด คือ ไม่สามารถท าการรีเซ็ตเกม
ข้ึนมาใหม่ได้หลังจากจบเกม หากไม่ท าการกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวของ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร ์

3. ผลการสรุปแบบประเมินความพึงพอใจเกมงูบนไฟแอลอีดี
ผู้พัฒนาด าเนินการโดยการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการทดสอบ
โครงงาน น้ี ซึ่ ง เป็นบุคคลทั่ วไป ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา จ านวน 20 คน และมีอายุระหว่าง 18-30 ปี โดยมี
การทดสอบการเล่นเกมงูบนไฟแอลอีดี และสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อระบบ จากน้ันน าผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน
เทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์หารค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนความพึงพอใจ 
ล าดับ รายการ x̄ S.D ระดับ 

1 โครงงานน้ีมีความ
แปลกใหม ่น่าสนใจ 

4.25 0.79 พึงพอใจมาก 

2 ขนาดของอุปกรณ์
เหมาะสมแก่การใช้งาน 

4.55 0.51 พึงพอใจมากที่สุด 

3 ความสวยงามของ
อุปกรณ์ 

4.45 0.51 พึงพอใจมาก 

4 ความสะดวกในการใช้
งานของอุปกรณ ์

4.45 0.60 พึงพอใจมาก 

5 อุปกรณ์สามารถ
ควบคุมการเล่นได้ง่าย 

4.60 0.50 พึงพอใจมากที่สุด 

6 รูปแบบของเกม
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

4.75 0.44 พึงพอใจมากที่สุด 

7 ภาพรวมของโครงงานน้ี 4.65 0.49 พึงพอใจมากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หารค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนความพึงพอใจต่อโครงงาน พบว่าเกมงูบนไฟแอลอีดี ได้

คะแนน โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจดังน้ี 1. 
โครงงานน้ีมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ คะแนนเฉลี่ย 4.25 2.
ขนาดของอุปกรณ์เหมาะสมแก่การใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 4.55 3. 
ความสวยงามของอุปกรณ์ คะแนนเฉลี่ย 4.45 4. ความสะดวกใน
การใช้งานของอุปกรณ์ คะแนนเฉลี่ย 4.45 5. อุปกรณ์สามารถ
ควบคุมการเล่นได้ง่าย คะแนนเฉลี่ย 4.60 6. รูปแบบของเกม
สามารถเข้าใจได้ง่าย คะแนนเฉลี่ย 4.75 และ 7. ภาพรวมของ
โครงงานน้ี คะแนนเฉลี่ย 4.65 

6. อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการพัฒนาท าให้เราได้อุปกรณ์แสดงผลให้เกมงู

บนหลอดไฟ LED ขนาด 8*8 หลอด  ออกมา ซึ่งการเปิดไฟของ
หลอดไฟแต่ละดวง สามารถควบคุมให้สามารถท างานได้ แต่ยังมี
ความผิดพลาดอยู่ในบางจุด เช่น หลอดไฟเสีย ไม่ติด การบัดกรี
ขาหลอดไฟสลับกัน ขาของหลอดไฟบางเส้นไม่ท างาน เป็นต้น 

2. จากการท าการบรรจุโปรแกรมที่ได้เขียนข้ึน โดย
หลักๆ มีฟังก์ชันการบังคับทิศทาง ฟังก์ชันการสุ่มหลอดไฟ และ
ฟังก์ชันในการเพ่ิมจ านวนหลอดไฟหลังจากเข้าเงื่อนไข เพ่ือแสดง
การท างานของเกมงู ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงการท างานของเกมได้
เป็นอย่างดี สามารถควบคุมทิศทางของหลอดไฟที่เป็นตัวละครงู
ได้ ให้สามารถเดินไปยังจุดอาหารที่สุ่มข้ึนได้ หลังจากน้ันสามารถ
เพ่ิมขนาดของหลอดไฟที่เป็นตัวละครงูได้ และเมื่อทดสอบการ
บังคับทิศทางงูให้เดินชนล าตัวของตัวเอง เกมก็จะจบลงโดยมีไฟ
ทุกดวงติดข้ึน แต่ยังมีข้อจ ากัด คือ ไม่สามารถท าการรีเซ็ตเกม
ข้ึนมาใหม่ได้หลังจากจบเกม หากไม่ท าการกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวของ
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกมงู ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายคือบุคคลทั่วไป โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็น 
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ านวน 20 คน 
อายุระหว่าง 18-30 ปี จากการสุ่ม มีเพศชายร้อยละ 45 และ
เพศหญิงร้อยละ 55 มีสถานภาพเป็นนักศึกษาได้ท าการทดลอง
เล่นและใช้งานอุปกรณ์ ท าการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
ซึ่งผลลัพธ์คือภาพรวมของผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก ซึ่งในด้านรูปแบบของเกมสามารถเข้าใจได้ง่าย มี
ความพึงพอใจสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.44 

7. ข้อเสนอแนะ
เกมงูบนไฟแอลอดี เมื่อแสดงผลเป็นเวลานาน อาจท าให้การ
แสดงผลผิดพลาดได้ เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ที่มีวงจรไฟฟ้าเข้ามา
เกี่ยวข้อง อาจเกิดการช็อตหรือเสียหายได้ง่าย และเน่ืองจาก
อุปกรณ์หลายๆชิ้นมีขนาดเล็กจึงอาจจะเกิดปัญหาในการดูแล
รักษา 
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แอปพลิเคชันความจริงเสริม สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว จังหวดัชลบุรี 
The Augmented Reality Application of Khao Kheow Open Zoo, 

Chonburi Province 

*ชนัญญา สัมฤทธิ์1, ปนัดดา อิ่มพรงาม1 และวีณา คงพิษ1
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันความจริง
เสริม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพ
ของแอปพลิเคชันความจริงเสริม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัด
ชลบุรี โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะศิลปศาสตร์
จ านวน 20 คน ที่ได้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันความจริงเสริมที่
พัฒนาข้ึน โดยมีวิธีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนหลัก 
ได้แก่ 1) ข้ันตอนก่อนการผลิต ค้นหาข้อมูลงานวิจัย ร่างภาพ
สัตว์ต้นแบบ ออกแบบ workflow และ wireframe ออกแบบ
หน้าจอแอปพลิเคชัน ออกแบบ Trigger หาข้อมูลอัดเสียง
บรรยาย 2) ข้ันตอนการผลิต สร้าง Trigger  สร้างภาพ 2 มิติ 
สร้างโมเดล 3 มิติ อัดเสียงบรรยาย สร้างแอปพลิเคชัน และ 3) 
ข้ันตอนหลังการผลิต ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้จัดท าได้
พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยใช้เว็บเบสของ Vidinoti โปรแกรม 
Adobe Illustrator และโปรแกรม Autodesk Maya 

จากผลการศึกษาคุณภาพแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.50, S.D. = 0.39) ผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (X̅ = 3.85, 
S.D. = 0.80) 
ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, เทคโนโลยีความจริงเสริม, สวนสัตว์
เปิดเขาขียว, จังหวัดชลบุรี 

ABSTRACT 
The purpose of this research were 1) to development 
of the augmented reality application of Khao Kheow 
Open Zoo, Chonburi province 2) to study the quality 
of the augmented reality application of Khao Kheow 
Open Zoo, Chonburi province by 3 experts, and 3) to 
study the satisfaction from 20 students, School of 
Information Technology and School of Liberal Arts, 

Sripatum University at Chonburi who have used the 
augmented 
reality application. The augmented reality application 
processes were as follows: 1) Pre-Production: research 
search, sketch animal’s image, design workflow and 
wireframe, designed lay out application, design trigger, 
sound search 2) Production: created trigger, create 3D 
model, create 2D images, sound recording, create 
application and 3) Post-Production: research validation 
by experts. The researchers has developed the 
application by using Vidinoti web-based, Adobe 
Illustrator and Autodesk Maya program. 

The results of this research were as follows: 
there was a very good level (X̅ = 4.50, S.D. = 0.39) of 
the quality of augmented reality application, and 
there was a good level of satisfaction (X̅ = 3.85, S.D. = 
0.80) in using the augmented reality application. 
Keywords: Application, Augmented Reality, Khao 
Kheow Open Zoo, Chonburi Province 

1. บทน า
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหน่ึงที่ส าคัญของ
จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ ให้ความรู้ในด้านของ
ทรัพยากรสัตว์ป่า โดยมีสัตว์ 5 ชนิดภายในสวนสัตว์ ได้แก่ สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก สัตว์น้ า และสัตว์
สะเทือนน้ าสะเทือนบก ที่อยู่ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัด
ชลบุรี [1] 

ในปัจจุบันนับว่าเทคโนโลยีมีความส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับชี วิตประจ าวันมากข้ึน ธุรกิจต่าง ๆ มีการผลัดเปลี่ยน 
หมุนเวียน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกันมากข้ึน อินเทอร์เน็ต สมาร์ต
โฟน และแท็บเล็ต เข้ามามีบทบาทส าคัญกับเราเป็นอย่างมาก 
และหน่ึงในเทคโนโลยีที่มาพร้อมกันน้ันก็คือ AR หรือ 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  ………………… 
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Augmented Realityซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานเอาโลกแห่ง
ความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) ที่น าเอา
ภาพเสมือน 3 มิติจ าลองเข้าสู่โลกจริงโดยผ่านอุปกรณ์ทางด้าน
ฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ท าให้สามารถมองเห็น
ภาพที่มีลักษณะเป็นวัตถุ (Object) และมีการประมวลผลโดย
การท าให้วัตถุ 3 มิติ (ภาพเสมือนจริง) ทับซ้อนเข้ากันกับภาพ
จริงเป็นภาพ ๆ เดียว โดยสามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรง มี
การแสดงผลที่แสดงวัตถุมีการเคลื่อนไหว ดูมีมิติมีความต่ืนเต้น
เร้าใจ โดยสามารถน ารูปแบบใหม่ของการน าเสนอโมเดล 3 มิติ
ลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการน าเสนอรูปแบบใหม่
ในโลกสังคมออนไลน์หรือการตลาดออนไลน์อีกทางหน่ึง ว่ากันว่า
น่ีจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าสื่อยุคใหม่ พอ ๆ กับเมื่อครั้ง
เกิดอินเทอร์เน็ตข้ึนในโลกก็ว่าได้ หากเปรียบสื่อต่าง ๆ เสมือน 
“กล่อง” แล้ว AR คือการเด้งออกมาสู่โลกใหม่ภายนอกกล่องที่
สร้างความต่ืนเต้นเร้าใจ ในรูปแบบ Interactive Media โดย
แท้จริง [2] 

ดังน้ัน ผู้พัฒนาจึงได้จัดท าแอปพลิเคชันความจริงเสริม 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยในรูปแบบของแอปพลิเค
ชัน โดยการน าเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีความจริงเสริม 
(Augmented Reality: AR) ในลักษณะของโมเดล 3 มิติ พร้อม
เสียงบรรยาย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทั้งเยาวชน และบุคคลทั่วไป
ได้รับความรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม สร้างความ
สนใจให้กับนักท่องเที่ยว และอีกทั้งยังเป็นการน าเสนอสถานที่
ท่องเท่ียวไปในตัวอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริม สวนสัตว์เปิดเขา
เขียว จังหวัดชลบุรี 
2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพของแอปพลิเคชันความจริงเสริม สวนสัตว์
เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได้ทดลองใช้งานของ
แอปพลิเคชันความจริงเสริม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 
ที่พัฒนาข้ึน จ านวน 20 คน 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1 สวนสัตว์เขาเขียวและสัตว์ชนิดต่างๆ 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ต้ังอยู่ 

235 ม.7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งหน่ึงที่ส าคัญของจังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ใน
จังหวัดชลบุรี เป็นสวนสัตว์ที่มีเน้ือที่มากที่สุดในโลกกว่า 5 ,000 
ไร่ ต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2521 โดยฟ้ืนฟูสภาพป่าเขาเขียวที่เสื่อมโทรม
ข้ึนใหม่ มีสัตว์ต่าง ๆ ให้ชมมากกว่า 300 ชนิด ที่ส่วนใหญ่จะอยู่

ในพ้ืนที่กว้างขวางซึ่งจัดสภาพธรรมชาติให้เหมาะสมแก่อุปนิสัย
ของสัตว์และให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินชมได้อย่างใกล้ชิด ทั้งมี
การน าชมสัตว์ในเวลากลางคืนด้วย [3] 

3.1.2 เทคโนโลยีความจริงเสริม 
AR ย่อมาจาก Augmented Reality ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีที่น าเอาภาพเสมือน 3 มิติจ าลองเข้าสู่โลกจริงผ่าน
กล้องและมีการประมวลผลโดยการท าให้ วัตถุ 3 มิ ติ 
(ภาพเสมือน) ทับซ้อนเข้ากันกับภาพจริงเป็นภาพๆเดียว โดยเรา
สามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรงเลย [4] 

3.1.3 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 
เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มักพบกันได้บ่อยในยุค

ปัจจุบัน เน่ืองจากการใช้โปรแกรมเป็นไปได้ง่ายและมีการน า
หลักการแบบ 2D เข้ามาผสมผสานกับตัวโปรแกรม ซึ่งท าได้ง่าย
และสะดวกในการแก้ไขและการแสดงผล ปัจจุบันมีซอฟแวร์ต่าง  ๆ
ที่สามารถช่วยในการท าภาพเคลื่อนไหวเช่น โปรแกรม 3DS 
Max, Maya, Adobe flash เป็นต้น วิธีน้ีเป็นวิธีที่ประหยัดเวลา
และลดต้นทุนการผลิตเป็นอย่างมาก จึงเป็นชนิดที่นิยมท ากัน
มาก 

3.1.4 ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ 
ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ คือ ภาพเคลื่อนไหว

แบบ 3 มิติ มองเห็นได้ทั้งความสูง ความกว้าง และความลึก ภาพ
ที่เห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากท่ีสุด [5] 
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1 การพัฒนาเว็บไซต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีความ
จริงเสริมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ การท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธ์ุ  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาเว็บไซต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการท่องเท่ียวจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีการส ารวจเว็บไซต์
ที่มีความน่าเชื่อถือ จ านวน 30 เว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วย
เว็บไซต์ต่างประเทศจ านวน 15 เว็บไซต์ และในประเทศจ านวน 
15 เว็บไซต์ ผลที่ได้จากการส ารวจน ามาพัฒนาเว็บไซต์ด้วย
หลักการพัฒนาเว็บไซต์ตามทฤษฎี SDLC วัดประสิทธิภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน และประเมินความพึงพอใจจาก
นักศึกษาที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ จ านวน 30 คน โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะ (Purposive Sampling) และสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพเว็บไซต์โดยรวมอยู่
ในระดับดี  (X̅= 4.48, S.D.= 0.53) และความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับดี (X̅= 4.16, S.D.= 0.73) ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า 
การพัฒนาเว็บไซต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริมเพ่ือ 
เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธ์ุสามารถน าไปใช้ได้ 
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จริง [6] 
3.2.2 ระบบสร้างเสริมประสบการณการเรียนรูด้าน 

อนุรักษและการทองเท่ียวในรูปแบบเสมือนจริง  
หน่ึงในเทคโนโลยีที่เริ่มมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน

อย่างเทคโนโลยีที่น าเอาภาพเสมือน 3 มิติ จ าลองเข้าสูโลกจริง
ผ่านกลองของสมาร์ทโฟนและมีการประมวลผลท าให้วัตถุ 3 มิติ
ทับซ้ อน เ ข้ ากั นกับภ าพจริ ง เป็ นภาพ  ๆ  เ ดีย ว  ซึ่ ง ก็ คื อ 
Augmented Reality (AR) ดังน้ัน ผู้จัดท าจึงน า AR มาประยุกต์
เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับน าเสนอวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยว
ให้ผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือส่งเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ โดยการท างานของ
ระบบจะมีค้นหาต าแหนงสถานที่ของผู ใช้งานในปัจจุบัน และ
เรียกข้อมูลจากเว็บเซอรวิสที่เก็บข้อมูลสถานที่เชิงวัฒนธรรมและ
การท่องเท่ียว โดยใช้สูตรค านวณหาระยะทาง เพ่ือท าให้การทอง
เท่ียวเชิงวัฒนธรรมน้ันมีความน่าสนใจย่ิงข้ึน [7] 

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากร 

นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี 
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศลิปศาสตร์ จ านวน 20 คน 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

5.1.1 อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ รุ่น INTEL(R) CORE(TM) I5-8600 CPU 

@ 3.10GHZ  
โทรศัพท์มือถือ รุ่น VIVO V5LITE  
โทรศัพท์มือถือ รุ่น HUAWEI Y9 2019 
5.1.2 โปรแกรม 

1. Adobe Photoshop CS6 เป็นโปรแกรมที่ใช้
ส าหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก [8] 

2. Adobe Illustrator CS6 โปรแกรมที่ใช้ใน
การวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่
เรียกว่า Vector Graphic (เวคเตอร์ กราฟิก) [9] 

3. Adobe XD หรือ Adobe Experience
Design CC เป็นโปรแกรมในสร้าง User Experience Design 
โดยเฉพาะ [10] 

4. Autodesk Maya 2010 เป็นโปรแกรมสร้าง
แบบสามมิติ [11] 

5. Clip studio Paint โปรแกรมที่ ใช้วาด
ภาพประกอบและลงสีที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่า

กราฟิกอื่น [12] 
6. Vidinoti เว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเค

ชันในรูปแบบการน าเทคโนโลยีความจริงเสริมมาน าเสนอ [13] 
5.2 ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 

ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
1. หาข้อมูลและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสวนสัตว์เปิดเขา

เขียว จังหวัดชลบุรี โดยหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ของสวน
สัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 

2. หาภาพสัตว์ต้นแบบเพ่ือน ามาร่างด้านหน้าและ
ด้านข้างเพ่ือน าไปใช้ข้ึนรูปโมเดล 

3. ออกแบบ workflow และ wireframe โดยมีการ
ร่างแผนผังล าดับข้ันตอนของแอปพลิเคชันต้ังแต่เริ่มต้นจนจบลง
บนกระดาษและมีการน าเอาเน้ือหามาลองจัดเรียงเป็นหน้าจอ
แอปพลิเคชันลงกระดาษเพ่ือน าไปเป็นต้นแบบในการออกแบบ
หน้าจอแอปพลิเคชัน 

4. ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน โดยใช้โปรแกรม
Adobe Xd ในการออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน (Photo 
Types)  

5. ออกแบบ Trigger โดยการออกแบบเป็นภาพร่างใน
กระดาษ มีแนวคิดทางศิลปะ (Concept Art) คือ “เสือที่ก าลัง
ถือแผนที่สวนสัตว์อยู่ในมือพร้อมจุดแลนด์มาร์คบนหัวเสือที่ก าลัง 
ลังเลว่าจะเลือกไปชมสัตว์ชนิดไหนต่อดี”  

6. หาข้อมูลที่จะน ามาอัดเสียงบรรยาย
ข้ันตอนการผลิต (Production) 

1. สร้าง Trigger โดยใช้โปรแกรม Clip Studio ช่วยใน
การสร้าง Trigger 

2. สร้างภาพ 2 มิติรูปสัตว์เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบการ
ข้ึนตัวโมเดล 3 มิติ เพ่ือไม่ให้สเกลตัวโมเดลผิดเพ้ียน โดยใช้
โปรแกรม Clip Studio ในการสร้างภาพรูปสัตว์ 2 มิติ  

3. สร้างโมเดล 3 มิติ ใช้โปรแกรม Autodesk Maya
2010 สร้างโมเดล 3 มิ ติ ข้ึนมาเพ่ือน าไปพัฒนาเป็น AR 
(Augmented Reality) 

4. อัดเสียงบรรยาย โดยมีการเขียนข้อมูลสคริปที่จะ
น ามาอัดเสียงบรรยายด้วย 

5. สร้างแอปพลิเคชันความจริงเสริมโดยใช้เว็บไซต์
https://www.vidinoti.com ซึ่งสามารถใสโ่มเดล 3 มิติ เสียง 
และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
 ทดสอบกับกลุ่มผู้ทดลองย่อย เพ่ือดูการท างานและ

ข้อบกพร่องของแอปพลิเคชัน เช่น ทริกเกอร์ที่ใช้ในการสแกนน้ัน
มีความแตกต่างกันน้อยเกินไป จึงท าให้ตัวโมเดล 3 มิติน้ัน
แสดงผลออกมาซ้ ากัน ตัวโมเดล 3 มิติเกิดความผิดพลาด
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เน่ืองจากการสร้างโมเดล จึงท าให้ ตัวโมเดลน้ันไม่เกิดการ
เคลื่อนไหวและท าการแก้ไข 

 ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี ประเมินคุณภาพ
ของแอปพลิเคชัน จ านวน 3 คน และทดลองกับกลุ่มทดลอง
จ านวน 20 คน เพ่ือหาความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 

6. ผลการด าเนินงาน
6.1 ผลการพัฒนาแอปพลเิคชัน 

6.1.1 ภาพ Trigger คือ ภาพที่ใช้ส าหรับแสกนเพ่ือให้ 
AR ปรากฏข้ึนมาบนหน้าจอแอปพลิเคชัน โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
น้ันส่องไปทีภ่าพ Trigger 

ภาพท่ี 1 Trigger 1 

ภาพท่ี 2 Trigger 2 

6.1.2 ภาพหน้าจอ AR ของแอปพลิเคชัน คือ เมื่อ
สแกนภาพ Trigger มาแล้วก็จะปรากฏ AR ในรูปแบบของโมเดล 
3 มิติข้ึนมา โดยสามารถกดปุ่ม Next เพ่ือแสดงโมเดล 3 มิติ รูป
สัตว์ในตัวถัดไปได้ 

ภาพท่ี 3 หน้าจอแอปพลิเคชันแสดงโมเดล 3 มิติ รูปนกแพนกวิน 

ภาพท่ี 4 หน้าจอแอปพลิเคชันแสดงโมเดล 3 มิติ รูปแมวน้ า 

ภาพท่ี 5 หน้าจอแอปพลิเคชันแสดงโมเดล 3 มิติ รูปฮิปโปโปเตมัส 
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ภาพท่ี 6 หน้าจอแอปพลิเคชันแสดงโมเดล 3 มิติ รูปนกกระต้ัว 

6.2 ผลการศึกษาคุณภาพแอปพลเิคชัน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาคณุภาพแอปพลิเคชัน โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
1. ด้านเน้ือหาของผลงาน 4.20 0.23 
2. ด้านโมเดล 3 มิติ  4.33 0.58 
3. ด้านเสียง 4.44 0.58 
4. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการ
ออกแบบ 

4.75 0 

5. ด้านแอปพลิเคชัน 4.44 0.38 
6. การน าไปใช้และประโยชน์ที่ได้รับ 4.83 0.29 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 0.39 

6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยผู้ทดลองใช้ 
ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยผู้ทดลองใช้ 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
1.ความเหมาะสมของการใช้งานแอปพลิเคชัน 3.75 0.85 
2.ความเหมาะสมของแอปพลิเคชัน 3.85 0.81 
3.ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 3.50 1.00 
4.ความสวยงามของโมเดล 3 มิติ 3.95 0.76 
5.แอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 

4.20 0.77 

6.ภาพรวมของความสวยงามและความ
สมบูรณ์ของแอปพลิเคชัน 

3.85 0.59 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 0.80 

7. สรุปและอภิปรายผล
7.1 สรุปผลการวิจัย 
แอปพลิเคชันความจริงเสริม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 
เป็นแอปพลิเคชันรูปแบบการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเข้ามา
ช่วยน าเสนอในรูปแบบใหม่ โดยสามารถน าแอปพลิเคชันความ

จริงเสริม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี มาพัฒนาต่อยอด
เพ่ิมข้ึนได้อีก มีการศึกษาคุณภาพของแอปพลิเคชันความจริง
เสริม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 
5 ปี ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันความจริงเสริม สวนสัตว์
เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี จ านวน 3 คน ผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิภาพโดยรวมของแอปพลิเคชันน้ัน มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 
4.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39 อยู่ในระดับดี 
รายการการประเมินส่วนที่ได้ค่าเฉลี่ยสุงที่สุดคือ การน าไปใช้และ
ประโยชน์ที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.83 อยู่ในระดับดีมาก และ 
มีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ทดลองใช้งานของ
แอปพลิเคชันความจริงเสริม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 
ที่พัฒนาข้ึน จ านวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
โดยรวมของแอปพลิเคชันน้ัน มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.85  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.80 อยู่ในระดับดี รายการการ
ประเมินส่วนที่ ได้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ แอปพลิเคชันสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับดี 

7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
แอปพลิเคชันความจริงเสริม สวนสัตว์เปิดเขาขียว จังหวัดชลบุรี 
เป็นแอปพลิเคชันรูปแบบการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ 
AR (Augmented Reality) เข้ามาช่วยในการน าเสนอในรูปแบบ
ใหม่ ในลักษณะของโมเดล 3 มิติ เพ่ือใหนักท่องเที่ยวทั้งเยาวชน 
และบุคคลทั่วไปได้รับความรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสริม สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว และอีกทั้งยังเป็นการ
น าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวไปในตัว โดยแอปพลิเคชันน้ันสามารถ
น ามาต่อยอดพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนได้อีก  

8. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีเสียงบรรยายภาษาอังกฤษในแอปพลิเคชัน
2. ควรมีข้อความบรรยายในแอปพลิเคชัน
3. ควรเพ่ิมคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน
4. Trigger ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ท าให้การสแกนเกิดความ
ผิดพลาด 
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แอปพลิเคชันฝึกเขียนพยญัชนะภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม 
A Practice Thai Language Consonant Application using 

Augmented Reality 

*ธรรมรัตน์ เสถียรวิทย์1, กฤติน ปั้นดี1 และ วีณา คงพิษ1

1สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
Email: ice_tonoak69@hotmail.com, wishkrit@gmail.com, kveena@live.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกเขียน
พยัญชนะภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม 2) เพ่ือศึกษา
คุณภาพของแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน และ 
3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
คณะครุศาสตร์ จ านวน 30 คน โดยมีวิธีด าเนินการโครงงานแบ่ง
ออกเป็น 3 ข้ันตอนหลัก ได้แก่ 1) ข้ันตอนก่อนการผลิต ค้นหา
ข้อมูลงานวิจัย เ ขียน Storyboard ออกแบบ workflow 
ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน ร่างแบบ Trigger สร้างเสียง
บรรยาย 2) ข้ันตอนการผลิต สร้าง Trigger  สร้างภาพ 2 มิติ 
สร้างโมเดล 3 มิติ สร้างแอปพลิเคชัน และ 3) ข้ันตอนหลังการ
ผลิต ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้จัดท าได้พัฒนาแอปพลิเค
ชัน โดยใช้ เ ว็บเบสของ Vidinoti ใช้ โปรแกรม Adobe 
Illustrator และโปรแกรม Autodesk Maya  

จากผลการศึกษาคุณภาพแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ
ภาพรวมอยู่ในระดับ (�̅�=3.87, S.D.=0.38) ผลประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานภาพรวมอยู่ใน (�̅�=3.84, S.D.=0.80) 

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, เทคโนโลยีความจริงเสริม, ฝึกเขียน
พยัญชนะภาษาไทย 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to development 
of a practice Thai language consonant application 
using augmented reality 2) to study the quality of 
application by 3 experts, and 3) to study the 
satisfaction from 30 students, Faculty of Education, 
Burapha University who have used the application. 
The application processes were as follows: 1) Pre-
Production: problem defines and studies, research 
search, sketch storyboard, design workflow, design 
application, sketch trigger, create sound 2) Production: 

design trigger, create 2D images, create 3D model and 
AR interactive and 3) Post-Production: research 
validation by experts. The researcher has developed 
the application by using Vidinoti Web-based, Adobe 
Illustrator and Autodesk Maya Program. 

The results of this research were as follows: 
there was a good level (�̅�=3.87, S.D.=0.38) of the 
quality of application and there was a good level of 
satisfaction (�̅�=3.84, SD=0.80) in using the application. 

Keywords: Application, Augmented Reality, Practice 
Thai Language Consonant 

1. บทน า
ในปัจจุบันในประเทศไทย มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาเด็กไทย
ขาดการศึกษารวมถึงปัญหาภาษาวิบัติท าให้ เด็กไทยไม่สามารถ
ใช้ภาษาไทยได้มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ในขณะเดียวกันได้มีการ
ใช้ค าว่าภาษาอุบัติแทนที่ภาษาวิบัติที่มีความหมายในเชิงลบ โดย
ภาษาอุบัติหมายถึงภาษาที่เกิดข้ึนมาใหม่ ตอบสนองวัฒนธรรม
ย่อย [1] 

ในปัจจุบันนับว่าเทคโนโลยีมีความส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับชี วิตประจ าวันมากข้ึน ธุรกิจต่าง ๆ มีการผลัดเปลี่ยน 
หมุนเวียน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกันมากข้ึน อินเทอร์เน็ต สมาร์ต
โฟน และแท็บเล็ต เข้ามามีบทบาทส าคัญกับเราเป็นอย่างมาก 
ดังน้ันคณะผู้จัดจึงได้พัฒนา แอปพลิเคชันฝึกเขียนพยัญชนะ
ภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสริม (Augmented Reality) เข้ามาช่วยในการพัฒนาแอป
พลิเคชันในมีความน่าสนใจมีย่ิงข้ึน  

ดัง น้ันผู้ วิ จั ยจึ ง ไ ด้ พัฒนาแอปพลิ เคชันฝึ ก เ ขียน
พยัญชนะภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการใช้งานการฝึกสอนต่อเด็ก ให้มีพ้ืนฐานในการ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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เขียนอย่างถูกต้อง เน่ืองจากเด็กต้องการเครื่องมือการเรียนการ
สอนที่กระตุ้นความสนใจมากกว่าผู้ใหญ่ 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกเขียนพยัญชนะภาษาไทยด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริม 
2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพแอปพลิเคชันฝึกเขียนพยัญชนะภาษาไทย
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา คณะ
ครุศาสตร์จ านวน 30 คน  ที่ ไ ด้ทดลองใช้แอปพลิเคชันที่
พัฒนาข้ึน 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เป็นประเภท
หน่ึงของเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มีการน าระบบความจริง
เสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพ่ือสร้างสิ่งที่เสมือนจริงให้กับ
ผู้ใช้และเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีมาต้ังแต่ปี  ค.ศ.2004 
จัดเป็นแขนงหน่ึงของงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ว่าด้วย
การเพ่ิมภาพเสมือนของโมเดลสามมิติที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ลง
ไปในภาพที่ ถ่ายมาจากกล้องวิ ดีโอเ ว็บแคมหรือกล้องใน
โทรศัพท์มื อ ถือแบบเฟรมต่อ เฟรม ด้วยเทคนิคทาง ด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิกปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริงถูกน า มา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม 
การแพทย์การตลาด การบันเทิง การสื่อสาร โดย ใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีภาพผ่าน ซอฟต์แวร์
และอุปกรณ์ เชื่ อม ต่อ ต่าง  ๆ  และแสดงผลผ่ านหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์หรือบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ท าให้ผู้ใช้สามารถน า 
เทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้กับการท างานแบบออนไลน์ที่สามารถ 
โต้ตอบได้ทันทีระหว่างผู้ใช้กับสินค้าหรืออุปกรณ์ต่อเชื่อมแบบ 
เสมือนจริงของโมเดลแบบสามมิติที่มีมุมมองถึง 360 องศา โดย 
ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องไปสถานที่จริง [2] 

 ในปัจจุบันงานแอนิเมชันสามมิติ ก าลังได้รับความนิยม
อย่างมาก ทั้งในวงการสื่อบันเทิง งานออกแบบ และด้านอื่น ๆ 
อีกมากมาย เพราะนอกจากจะได้ความสมจริงของเน้ืองานแล้ว 
ยังจะได้ชิ้นงานที่ถูกใจโดยไม่ต้องลงทุนสร้างโมเดลจริงข้ึนมา 
ประหยัดได้ทั้งเวลาและต้นทุน อีกทั้งยังน าประโยชน์น้ีไปใช้กับ
การวิจัยและทดลอง ในที่จ าเป็นต้องใช้ความสมจริงเข้ามาช่วยใน
การวิเคราะห์อีกด้วย [3] 
3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
การพัฒนาเว็บไซต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพ การท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธ์ุ การศึกษาครั้งน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเว็บไซต์ผสมผสานกับ

เทคโนโลยีความจริงเสริมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัด
กาฬสินธ์ุ โดยมีการส ารวจเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ จ านวน 30 
เว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์ต่างประเทศจ านวน 15 
เว็บไซต์ และในประเทศจ านวน 15 เว็บไซต์ ผลที่ได้จากการ
ส ารวจน ามาพัฒนาเว็บไซต์ด้วยหลักการพัฒนาเว็บไซต์ตาม
ทฤษฎี SDLC วัดประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
และประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาที่เรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือชี วิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ จ านวน 30 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะ 
(Purposive Sampling) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า ประสิทธิภาพเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับดี  (X̅= 4.48, 
S.D.= 0.53) และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี (X̅= 4.16, 
S.D.= 0.73) ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าการพัฒนาเว็บไซต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีความจริงเสริมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัด
กาฬสินธ์ุสามารถน าไปใช้ได้จริง [4] 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาภาษาไทย 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้จัดท าจึงได้จัดท าสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์ วิชาภาษาไทย ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้
มีการเรียบเรียงเน้ือหาต่าง ๆ ของบทเรียน ประกอบด้วย สื่อภาพ 
เสียง วิดีโอ มัลติมีเดีย แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน น ามาท าเป็นสื่อการเรียนการสอน เพ่ือท าให้วิชา
ภาษาไทย มีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายมากข้ึน โดยมีสีสันที่
เหมาะส าหรับการเรียนรู้ที่ท าให้อยากเรียนภาษาไทยมากข้ึน [5] 

AR อุทยานประวัติศาสตรเครื่องสังคโลกและอาวุธโบราณ
สมัยสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยเปนสถานที่ส าคัญใน 
ดานการศึกษา เรื่องของประวัติศาสตร และความรู เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมตาง ๆ ในสมัยสุโขทัยที่ส าคัญแกคนรุนหลัง แตในปจจุ
บัน การน าเสนอ หรือเผยแพรความรูแบบเดิม ๆ ตอคนรุนใหม
น้ันอาจจะท าให ไมเกิดความนาสนใจ ไมดึงดูด หรืออาจจะไมมีผู
คนสนใจ ในเรื่องน้ีไมมากเทาท่ีควร ดังน้ัน ผูพัฒนาจึงเกิดแนวคิด
ในการจัดท าแอปพลิเคชัน AR  

อุทยานประวัติศาสตรเครื่องสังคโลกและอาวุธโบราณ
สมัยสุโขทัย ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน โดยการน าเสนอใน
รูปแบบเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) 
ในลักษณะของโมเดล 3D พรอม เสียงบรรยาย 3 ภาษา ไดแก
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ ภาษาจีน เพ่ือใหเยาวชน และ
บุคคลทั่วไปไดรูถึงประวัติความเปนมาดวยเทคโนโลยีความจริง
เสริมน้ีจะท าใหคนรุนใหมและบุคคลทั่วไปเกิดความสนใจ [6] 
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4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากร 

นิสิตทีก่ าลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตร ี
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 

นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา คณะครุศาสตร์ จ านวน 30 คน 
5. วิธีการด าเนินงานวิจัย

5.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.1.1 อุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ INTEL CORE I7 Gen 8 Ram 16gb 
Graphic Card NVIDIA RTX 2060 

โทรศัพท์มือถือย่ีห้อ IPHONE7 ระบบปฏิบัติการ IOS 
โทรศัพท์มือถือย่ีห้อ OPPO ระบบปฏิบัติการ Android 

5.1.2 โปรแกรม 
1. Autodesk Maya เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างโมเดล

3 มิติ และแอนิเมชัน 
2. Adobe Illustrator CC โปรแกรมที่ใช้ในการวาด

ภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น 
3. Abobe XD เป็นโปรแกรมในสร้าง User

Experience Design 
4. Vidinoti เว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันใน

รูปแบบการน าเทคโนโลยีความจริงเสริมมาน าเสนอ 
5.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
1. หาข้อมูลเก่ียวกับตัวอักษรไทยโดยการศึกษาค้นคว้า

จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างชัดเจน 
2. เขียน Storyboard เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการ

ด าเนินการในการสร้างผลงาน 
3. ออกแบบ User Interface และ User experience

เพ่ือเป็นการวางแผนการจัดการท างานในรูปแบบผู้ใช้โต้ตอบกับ
การใช้แอปพลิเคชัน ด้วยโปรแกรมAdobe XD 

4. ออกแบบภาพสามมิติ ด้วยโปรแกรม Autodesk
Maya และสร้างสรรค์รูปแบบโมเดลให้สวยงาม ตามแบบที่เขียน
ข้ึนมาเพ่ือจะน าไปสร้างเป็นโมเดลที่เกี่ยวข้องกับผลงาน 

5. ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน
ข้ันตอนการผลิต (Production) 
1. สร้างโมเดลพยัญชนะไทย 3 มิ ติ จ านวน 44

ตัวอักษร ในโปรแกรม Autodesk Maya และสร้างการ
เคลื่อนไหวโดยให้ ดินสอลากตามตัวอักษร และเป็นไปตาม
ลักษณะการเขียนพยัญชนะภาษาไทยที่ถูกต้อง 

2. สร้างภาพ Trigger ที่จะมาสร้างมาเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้
จับภาพ (Scan) โดยใช้ Vidinoti 

3. สร้างไฟล์เสียงประกอบการเขียนพยัญชนะไทย จาก
เว็บไซต์ Google translate เพ่ือน าไปประกอบภาพเคลื่อนไหว 
3 มิติ   

4. สร้างแอปพลิเคชันโดยใช้เว็บไซต์ Vidinoti เพ่ือ
สร้างแอปพลิเคชันฝึกเขียนพยัญชนะภาษาไทยด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสริม และสร้างรูปแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน  
ข้ันตอนหลังผลิต (Post Production) 

ผู้ วิจั ยไ ด้ ให้ ผู้ เชี่ ยวชาญที่มี ประสบการณ์ทาง ด้าน
เทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน ไม่ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 3 คน
ประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยท าการปรับแก้แอปพลิเคชัน
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากน้ันผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้กับ
นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา คณะครุศาสตร์ จ านวน 30 ว่าผู้ที่ได้
ทดลองใช้มีความพึงพอใจอยู่ระดับใด และสังเกตการใช้งาน 

6. ผลการด าเนินงาน
6.1 ผลการพัฒนา 

ภาพท่ี 1 การสร้างโมเดล 3 มิติ พยัญชนะ ก 

      ภาพท่ี 2 สร้างโมเดล 3 มิติ พยัญชนะ ญ 

ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการท าแอนิเมชันดินสอเคลื่อนไหว 
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ภาพท่ี 4 trigger ที่ใช้สแกน 

ภาพท่ี 5 ภาพการใช้งานแอปพลิเคชัน 

6.2 ผลการศึกษาคุณภาพแอปพลเิคชัน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาคณุภาพแอปพลิเคชัน โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
1. ด้านเสียง 4.11 0.53 
2. ด้านโมเดล 3 มิติ 3.75 0.58 
3. ด้านการออกแบบ 3.67 0.58 
4. ด้านรูปแบบการใช้งาน 4.00 0 
5. ด้านประโยชน์ในการน าไปใช้ 4.00 0 
6. ด้านเน้ือหา 3.67 0.58 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.87 0.38 

6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยผู้ทดลองใช้ 
ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยผู้ทดลองใช้ 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
1. แอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่อ
การศึกษา 

3.85 0.81 

2. แอปพลิเคชันใช้งานได้ง่าย 3.75 0.85 
3. แอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ 3.95 0.76 
4. ความสวยงามของการออกแบบ 3.50 1.00 
5. ความทันสมัยของแอปพลิเคชัน 4.20 0.77 
6. แอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ได้จริง 3.85 0.59 
7. มีเน้ือหาเหมาะสมและสอดคล้องต่อ
ผู้ใช้งาน 

3.85 0.80 

8. เทคโนโลยี AR มีประโยชน์ต่อ
จินตนาการ 

3.75 0.81 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.84 0.80 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 สรุปผลการวิจัย 
แอปพลิเคชันฝึกเขียนพยัญชนะภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสริมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กในปัจจุบันให้มี
พ้ืนฐานในการเขียนอย่างถูกต้องและมีความรู้การใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสริมในการสื่อสารมากข้ึน  

โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ประเมินคุณภาพของ 
แอปพลิเคชันฝึกเขียนพยัญชนะภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสริมจ านวน 3 คน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพโดยรวม
ของแอปพลิเคชันน้ัน มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.87  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.38 รายการการประเมินส่วนที่ได้ค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ การน าไปใช้และประโยชน์ที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00  

การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่ได้ทดลองใช้งาน
ของแอปพลิเคชันความจริงแอปพลิเคชันฝึกเขียนพยัญชนะ
ภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม ที่พัฒนาข้ึน จ านวน 30 
คน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของแอปพลิเคชัน
น้ัน มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.84  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.80 อยู่ในระดับดี รายการการประเมินส่วนที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ แอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับดี 
7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
แอปพลิเคชันฝึกเขียนพยัญชนะภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีความ
จริงเสริมเป็นแอปพลิเคชันรูปแบบการใช้เทคโนโลยีความจริง
เสริม หรือ AR (Augmented Reality) เข้ามาช่วยในการ
น าเสนอในรูปแบบใหม่ ในลักษณะของผลลงาน 3 มิติ เพ่ือใหเด็ก
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ได้รับการฝึกการเขียนที่ ถูกต้องและเห็นมุมมองภาพได้หลาย
มุมมอง ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
สอน และอีกทั้งยังเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของ
ผู้น าไปใช้ โดยแอปพลิเคชันน้ันสามารถน ามาต่อยอดพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านการศึกษาการฝึกสอนท าให้เด็กมีทักษะเพ่ิมข้ึนได้อีก  

8. ข้อเสนอแนะ
1. ควรใช้การ์ตูนแอนิเมชันใช้การดึงดูดความสนใจ
2. ควรเพ่ิมรูปแบบปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
3. ควรเพ่ิมคู่มือการใช้งาน
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แอปพลิเคชันปา้ยจราจรผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม 
A Traffic Sign Application via Augmented Reality Technology 

*ปฏิพัทธ์ กิจมี1, เมธานนท์ วฒุิสารคุณ1 และวีณา คงพิษ1

1สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
Emails: gang_pathiphan@hotmail.com, methanonwutthisarakhun@gmail.com, kveena@live.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันป้ายจราจร
ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพแอปพลิเค
ชันป้ายจราจรผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริมโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 
3) เ พ่ือประเมินความพึงพอใจของ นิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพาจ านวน 30 คน ที่ได้ทดลองใช้แอปพลิเคชันที่
พัฒนาข้ึน โดยมีวิธีด าเนินโครงงานแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนหลัก 
ได้แก่ 1) ข้ันตอนก่อนการผลิต ศึกษาข้อมูล ร่างภาพโมเดล 2 มิติ 
ออกแบบ workflow และ wireframe ออกแบบหน้าจอแอป
พลิเคชัน และบันทึกเสียง 2) ข้ันตอนการผลิต สร้างโมเดล 3 มิติ 
ออกแบบภาพ Trigger และสร้างแอปพลิเคชัน และ 3) ข้ันตอน
หลังการผลิต ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันจ านวน 
3 คน โดยผู้จัดท าได้พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยใช้ เว็บเบสของ 
Vidinoti โปรแกรม Autodesk MAYA และโปรแกรม Adobe 
Illustrator  

จากผลการศึกษาคุณภาพแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญภาพ
รวมอยู่ในระดับดี (�̅�= 3.79, S.D. = 0.69) ผลประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานภาพรวมอยู่ในระดับดี (�̅�= 3.58, S.D. = 
0.66) 

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, เทคโนโลยีความจริงเสริม, ป้ายจราจร 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to development 
of a traffic sign application via augmented reality 
technology 2) to study the quality of application by 3 
experts, and 3) to study the satisfaction from 30 
students, Faculty of Political Science and Law, 
Burapha University who have used the Application. 
The Application processes were as follows: 1) Pre-
Production: problem defines and studies sketch 2D 
image, design workflow and wireframe, create 
application and sound record 2) Production: create 3D 

model, create trigger image and AR interactive and 3) 
Post-Production: research validation by experts. The 
researchers has developed the application by using 
Vidinoti web-based, Autodesk Maya program and 
Adobe Illustrator program. 

The results of this research were as follows: 
there was a good level (�̅�= 3.79, S.D. = 0.69) of the 
quality of application, and there was a good level of 
satisfaction (�̅�=3.58, SD=0.66) in using the application. 

Keywords: Application, Augmented, Traffic Signs 

1. บทน า
กฎจราจรเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามหลักที่ควรจะเป็น เพราะถนน
ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือประโยชน์สาธารณะส่วนรวม ถ้า
หากว่าไร้ซึ่งกฎระเบียบที่จะคอยรักษาเอาไว้ ก็อาจท าให้การใช้
งานเกิดปัญหาข้ึนได้ อย่างไรก็ตามบริเวณถนนหรือพ้ืนที่แต่ละจุด
ก็จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีป้ายสัญลักษณ์จราจรเพ่ือเอาไว้ก ากับ
ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ป้ายจราจรเหล่าน้ีนับว่ามีความส าคัญไม่ใช่
น้อย [1]  
     ดังน้ันคณะผู้จัดท าจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันป้ายจราจรผ่าน
เทคโนโลยีความจริงเสริมข้ึนมาโดยการท าแอปพลิเคชันป้าย
จราจรข้ึนมาในรูปแบบสามมิติ เพ่ือที่จะให้คนทั่วไปได้ศึกษาว่า
ป้ายจราจรแต่ละชนิดควรปฏิบัติอย่างไร เพ่ือกระตุ้นความสนใจ
และให้ความรู้เกี่ยวกับป้ายจราจรส าหรับผู้คนทั่วไปหรือคนที่
เตรียมตัวสอบใบขับข่ี 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันป้ายจราจรผ่านเทคโนโลยีความจริง
เสริม 
2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพแอปพลิเคชันป้ายจราจรผ่านเทคโนโลยี
ความจริงเสริม โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพาจ านวน 30 คน ที่ได้ทดลองใช้แอปพลิเคชันที่
พัฒนาข้ึน 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

3.1.1 เทคโนโลยีความจริงเสริม 
AR (Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสาน

โลกแห่งความจริง (Real World) กับโลกเสมือน (Virtual 
World) เ ป็นลั กษณะที่ ดู ไ ด้ โ ดยตร งและ โดยอ้ อมใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจริงซึ่งมี  องค์ประกอบของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบเสมือนจริงที่มีความสัมพันธ์กับโลกแห่ง
ความจริงมาก อาจเรียกได้ว่าเป็นสื่อความจริง  เพราะท าให้
มองเห็นความเป็นจริงที่มีการปรับแ ต่งอย่างน่าพิศวงด้วย 
คอมพิวเตอร์ AR ใช้การแสดงผลแบบ real time และบริบทของ
องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม เช่น คะแนนระหว่างการ
แข่งขันกีฬาในโทรทัศน์สิ่งเหล่าน้ีช่วยท าให้เทคโนโลยี AR มี
ความก้าวหน้าทันเหตุการณ์ [2] 

3.1.2 ป้ายจราจร 
ป้ายจราจร เป็นเรื่องส าคัญกับผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร 

เพราะทุกวันน้ีประชาชนต้องใช้รถ ใช้ถนน ในการเดินทาง ไม่ว่า
จะเป็นรถส่วนตัว หรือขนส่งมวลชล ดังน้ันแล้วการศึกษาเรื่อง 
เครื่องหมายจราจรทางบก จึงเป็นเรื่องที่ควรจะท า ไม่เพียงแต่
เฉพาะผู้ที่ใช้รถเท่าน้ันที่ควรรู้เรื่อง เครื่องหมายจราจร แต่เป็นทุก
คนที่ ใช้ ถนนร่ วมกัน  ควรจะ เรี ยนรู้ สัญญาณจราจรและ
เครื่องหมายจราจร [3] 

3.1.3 ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ (3D Animation) 
ภาพเคลื่อนไหวสามมิติ หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวที่

สร้างข้ึนโดยการน าภาพน่ิงหลาย ๆ ภาพมาฉายต่อเน่ืองกันด้วย
ความเร็วสูง ท าให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว โดยปกติ
ความเร็วของภาพเคลื่อนไหวจะฉายด้วยความเร็วที่ต่างกันข้ึนอยู่
กับชนิดของการแสดงผล [9] 

3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
งานวิจัยเรื่องโมเดลตัวอย่างสินค้าที่ไม่สามารถเปิดดูได้

ในรูปแบบภาพ 3 มิติผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม กรณีศึกษา
ถุงยางอนามัย 3D มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือออกแบบโมเดลตัวอย่าง
สินค้าที่ไม่สามารถเปิดดูได้ในรูปแบบภาพ 3 มิติผ่านเทคโนโลยี
ความจริงเสริม 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของโมเดลตัวอย่างสินค้า
ที่ไม่สามารถเปิดดูได้ในรูปแบบภาพ 3 มิติผ่านเทคโนโลยีความ
จริงเสริม ผลการวิจัยพบว่าโมเดลตัวอย่างสินค้าที่ไม่สามารถ
เปิดดูได้ในรูปแบบภาพ 3 มิติผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม 
กรณีศึกษาถุงยางอนามัย 3D มีค่าเฉลี่ยรวม (X̅= 4.28, 

S.D. = 0.67) อยู่ในระดับมากที่สุด 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจ าลองห้องปฏิบัติการ

เสมือนจริ ง  เ พ่ือการเรียนการสอนผ่ านระบบเครือ ข่าย
อินเทอร์เน็ต ในวิชาฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ผลการ วิจัยพบว่าแบบจ าลองห้องปฏิบั ติการ เสมือนจริ ง
ประกอบด้วยสวนน าเสนอเน้ือหาสวนสนับสนุนการเรียนรู้และ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร เ สมื อนจ ริ ง  ซึ่ ง มี ป ร ะสิ ท ธิภ าพ เท่ า กั บ 
79.66/77.85 และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก [5]  

ระบบสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอนุรักษ์
และการท่องเท่ียว ในรูปแบบเสมือนจริง หน่ึงในเทคโนโลยีที่เริ่ม
มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันอย่าง เทคโนโลยีที่น า เอา
ภาพเสมือน 3 มิติ จ าลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องของสมาร์ทโฟน
และมีการประมวลผลท าให้วัตถุ 3 มิติ ทับซ้อนเข้ากันกับภาพจริง
เป็นภาพ ๆ เดียว ซึ่งก็คือ Augmented Reality (AR) ดังน้ัน 
ผู้จัดท าจึงน า AR มาประยุกต์เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับ
น าเสนอวัฒนธรรม เชิงท่องเที่ยวให้ผู้ใช้โดยมีวัตถุประสงค์คือ 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมให้
คงอยู่ โดยการท างานของระบบจะมีค้นหาต าแหน่งสถานที่ของ
ผู้ใช้งานในปัจจุบัน และเรียกข้อมูลจากเว็บเซอร์วิสที่เก็บข้อมูล
สถานที่ เชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยใช้สูตรค านวณหา 
ระยะทาง เพ่ือท าให้การท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมน้ันมีความ 
น่าสนใจย่ิงข้ึน [8]  

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากร 

นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี 
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 
30 คน 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

5.1.1 อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ รุ่น Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU 

@ 3.00GHz  
โทรศัพท์มือถือ ย่ีห้อ oppo F11 Pro ระบบปฏิบัติการ 

Android 
โทรศัพท์มือถือ ย่ีห้อ Iphone 8 ระบบปฏิบัติการ IOS 
5.1.2 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 
1. Adobe Illustrator CS6 โปรแกรมที่ใช้ในการวาด

ภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่า 
Vector Graphic (เวคเตอร์ กราฟิก) [6] 

2. Autodesk Maya 2010 เป็นโปรแกรมสร้างแบบ
สามมิติ [7] 
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3. Vidinoti เว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน ใน
รูปแบบการน าเทคโนโลยีความจริงเสริมมาน าเสนอ [8] 

5.2 ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre Production) 

1. ท าการศึกษาปัญหา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลให้เพียงพอต่อการวิจัย 

2. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของป้ายจราจรจากข้อมูล
ขนส่งมวลชน 

3. บันทึกเสียงประกอบการอธิบายป้ายจราจร
4. หาข้อมูลเก่ียวกับป้ายจราจรที่มีการกระท าความผิด

บ่อยครั้งจากเว็บไซต์
https://car.kapook.com/view63172.html [3] 

5. ออกแบบภาพร่างหน้าจอแอปพลิเคชัน โดยใช้
โปรแกรม Adobe Xd 

6. ออกแบบ Trigger โดยใช้ป้ายจราจรของเดิมเป็น
แบบข้ึนมาเพ่ือที่จะได้ Trigger ที่มีความคมชัดมากข้ึนและง่ายต่อ
การสแกน 

ข้ันตอนการผลิต (Production) 
1. สร้างโมเดลรถยนต์และสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติ

และสร้างการเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Autodesk MAYA 
2010 

2. สร้างภาพ Trigger ด้วยโปรแกรม Illustrator CS6
จ านวน 9 ภาพ 

3. สร้างแอปพลิเคชันความจริงเสริมด้วยเว็บไซต์
https://www.vidinoti.com ซึ่งสามารถใสโ่มเดล 3 มิติ เสียง
และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ 

ข้ันตอนหลังการผลิต (Post Production) 
ทดสอบกับกลุ่มทดลองย่อยจ านวน 12 คน เพ่ือเก็บ

ข้อมูลการท างานและข้อบกพร่องของแอปพลิเคชัน ว่าแอปพลิเค
ชันมีความผิดพลาดในส่วนใดบ้าง และท าการแก้ไขเบื้องต้น 
จากน้ันให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ด้านป้ายจราจรจากสถานี
ขนส่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านขนส่ง 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน แก้ไขแอป
พลิเคชันจากค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้งก่อนจะน าไปให้กลุ่มทดลองซึ่งเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย
บูรพาทดสอบ เพ่ือหาความพึงพอใจ 

6. ผลการด าเนินงาน
6.1 ผลการพัฒนาแอปพลเิคชัน 

ภาพท่ี 1 หน้าจอแอปพลิเคชันแสดงโมเดล 3 มิติ 
ป้ายบังคับห้ามกลับรถ 

ภาพท่ี 2 หน้าจอแอปพลิเคชันแสดงโมเดล 3 มิติ 
ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา 
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ภาพท่ี 3 ภาพ Trigger ห้ามกลับรถ 

ภาพท่ี 4 ภาพ Trigger ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา 

6.2 ผลการศึกษาคุณภาพแอปพลเิคชันจากผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาคุณภาพแอปพลิเคชันจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
1. ด้านเน้ือหาของผลงาน 4.07 0.72 
2. ด้านโมเดล 3  มิติ 3.66 0.66 
3. ด้านภาพเคลื่อนไหว 3.50 0.7 
4. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์และการ
ออกแบบ 

3.50 0.69 

5. การน าไปใช้ และประโยชน์ที่ได้รับ 4.22 0.69 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 0.69 

6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจแอปพลเิคชันจากผู้ใช้งาน 
ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจแอปพลิเคชันจากผู้ใชง้าน 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
1. ความสวยงามของแอปพลิเคชัน 3.73 0.69 
2. แอปพลิเคชันมีการใช้งานง่าย 3.06 0.78 
3. แอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 3.90 0.54 
4. ความสวยงามของโมเดล 3 มิติ 3.43 0.67 
5. การเคลื่อนไหวของโมเดล 3  มิติ 3.43 0.67 
6. แอปพลิเคชันให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เก่ียวกับป้ายจราจร 

3.76 0.62 

7. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีความจริงเสริม
หรือ AR น้ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3.76 0.67 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.58 0.66 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 สรุปผลการวิจัย 
แอปพลิเคชันป้ายจราจรผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม เป็นแอป
พลิเคชันรูปแบบการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเข้ามาช่วย
น าเสนอในรูปแบบใหม่ โดยสามารถน าแอปพลิเคชันความจริง
เสริม ป้ายจราจรมาพัฒนาต่อยอดเพ่ิมข้ึนได้อีก  

มีการศึกษาคุณภาพของแอปพลิเคชันป้ายจราจรผ่าน
เทคโนโลยีความจริงเสริม กับกลุ่มทดลองย่อยจ านวน 12 คน 
เพ่ือเก็บข้อมูลการท างานและข้อบกพร่องของแอปพลิเคชัน ว่า
แอปพลิเคชันมีความผิดพลาดในส่วนใดบ้าง จากน้ันจึงให้
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านขนส่ง ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จ านวน 3 คน ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันป้ายจราจรผ่าน
เทคโนโลยีความจริงเสริม ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพ
โดยรวมของแอปพลิเคชันน้ัน มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.79 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 อยู่ในระดับดี รายการการ
ประเมินส่วนที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การน าไปใช้และประโยชน์ที่
ได้รับ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับดี 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ทดลองใช้
งานของแอปพลิเคชันป้ายจราจรผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม ที่
พัฒนาข้ึน จ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
โดยรวมของแอปพลิเคชันน้ัน มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.58  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66 อยู่ในระดับดี รายการการ
ประเมินส่วนที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ แอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งาน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.54 อยู่ในระดับดีมาก 
7.2 อภิปรายผลการวิจัย 

แอปพลิเคชันป้ายจราจรผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม 
เป็นแอปพลิเคชันรูปแบบการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ 
AR (Augmented Reality) เข้ามาช่วยในการน าเสนอในรูปแบบ
ใหม่ ในลักษณะของโมเดล 3 มิติ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยแอปพลิเคชันน้ัน
สามารถน ามาต่อยอดพัฒนาเพ่ิมข้ึนได้อีก 

8. ข้อเสนอแนะ
แอปพลิเคชัน Vidinoti มีข้อจ ากัดในการแสดงผลของ

ค่าสีและรายละเอียดของพ้ืนผิว Texture จึงท าให้การแสดงผล
ไมต่รงกับโมเดล 3 มิติที่ได้สร้างข้ึน  

เอกสารอา้งอิง 
[1] Logahead.  (2557). ประโยชน์ในการอ่านป้ายจราจร. 

สืบค้น  
15 กันยายน 2562 จาก http://www.logahead.com 

1769



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

[2] ประหยัด  จิระวรพงศ.์ เทคโนโลยีผสานความจรงิเสมือน. 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12 ฉบับที่ 
3 กันยายน – ธันวาคม 2553 

[3] kapook.  ป้ายจราจร. สืบค้น 
https://car.kapook.com/view63172.html 

[4] ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์. การพัฒนาแบบจ าหองปฏิบัติการ 
เสมือนจริง เพ่ือการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย. 
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.  ปีที่ : 6  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 
84-92  ปีพ.ศ. : 2556 

[5] จิราภรณ์ ปกรณ์. (2561). AR (Augmented Reality)
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง. สืบค้น 

 กันยายน 2562, จาก 
https://www.scimath.org/article-
technology/item/7755-ar-augmented-reality 

[6]  Mindphp. (2561). โปรแกรม Adobe Illustrator คือ
อะไร. สืบค้น 7 กันยายน 2562, จาก 
https://www.mindphp.com/บทเรียนออนไลน์/
photoshop/4589-program-adobe-illustrator.html 

[7]  Cizgiliblog. (2562). โปรแกรม Autodesk Maya แต่ง 3 
มิติ. สืบค้น 7 กันยายน 2562, จาก 
http://cizgiliblog.com/โปรแกรม-autodesk-maya-
แต่ง-3-มิติ/ 

[8] จิตติพิมพ์ สรุิยันต์  ธนภัทร ตันติเวท และ พีระศักด์ิเพยีร
ประสิทธ. ระบบสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ด้านอนรุักษ์และการท่องเท่ียว. ในรูปแบบเสมือนจริง  คณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

[9] สมหมาย ตามประวัติ. (มปป). ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation). สืบค้น 7 กันยายน 2562, จาก 
https://www.nstda.or.th/th/nstda-
knowledge/3016-animation 

1770



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020

เทคโนโลยีความจริงเสริมจ าลองสินค้าผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิง 
Augmented Reality of Products Simulation for Women 

*ธนนท์ นวนไทย1, ศรัณญ์ แสงชัยภูมิ1 และ วีณา คงพษิ1

1สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
Emails:jettanon01@gmail.com, saruntop2541@gmail.com, kveena@live.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยี
ความจริงเสริมจ าลองสินค้าผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิง  2) เพ่ือ
ศึกษาคุณภาพของเทคโนโลยีความจริงเสริมจ าลองสินค้า
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิงโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 3) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จ านวน 
30 คนที่ ไ ด้ทดลองใช้แอปพลิเคชันที่ ไ ด้พัฒนาข้ึน วิธีการ
ด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนได้แก่ 1) ศึกษาปัญหาและ
รวบรวมข้อมูล ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน 2) ข้ันตอนการ
ผลิต สร้างทริกเกอร์ (Trigger)  สร้างโมชันกราฟิก สร้างโมเดล 3 
มิติ อัดเสียงบรรยาย สร้างแอปพลิเคชัน และ 3) ข้ันตอนหลังการ
ผลิต ทดสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดท าได้พัฒนาแอปพลิ 
เคชัน โดยใช้เว็บเบส Vidinoti โปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6, Adobe illustrator CS6, Adobe Flash CS6, Adobe 
Premiere pro และ Autodesk Maya  

จากผลการศึกษาคุณภาพแอปพลิเคชันเทคโนโลยี
ความจริ งเสริมจ าลองสินค้าผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิง โดย
ผู้เชี่ยวชาญรวมอยู่ในระดับดี (X̅=4.33, S.D.=0.65) ผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานภาพรวมอยู่ในระดับดี (X̅ = 4.08, 
S.D.=0.33) 

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, เทคโนโลยีความจริงเสริม, ผลิตภัณฑ์
ส าหรับผู้หญิง  

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to development 
of augmented reality of products simulation for 
women 2) to study the quality of augmented reality 
products simulation for women by 3 experts, and 3) 
to study the satisfaction from 30 female students, 
School of Information Technology, Sripatum University 
at Chonburi who have used the augmented reality 
products simulation technology for women. The 
augmented reality product simulation for women 

processes were as follows: 1) Pre-Production: research 
search, design screen application, 2) Production: 
create trigger, 3D model, motion graphic 2D, sound 
recording and application and 3) Post-Production: 
research validation by experts.  

The results of this research were as follows: 
there was a good level (X̅=4.33, S.D.=0.65) of the 
quality of augmented reality product simulation 
technology for women, and there was a  good level of 
satisfaction (X̅=4.08, SD=0.33) in using the augmented 
reality products simulation for women. 

Keywords: Application, Augmented Reality, Products 
for women 

1. บทน า
ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิงมีอยู่มากมายหลายอย่าง  และ
มีลักษณะแตกต่างตามความต้องการของสรีระ ผ้าอนามัยที่ช่วย
ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ซึมซับได้ดี ระบายถ่ายเทอากาศได้ดี แห้ง
เร็ว ไม่อับชื้น และมีความปลอดภัยของวัสดุที่น ามาใช้ในการผลิต
การเลือกหาผ้าอนามัยที่มีคุณภาพน้ันถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างย่ิง
ส าหรับคุณผู้หญิงเพราะความอับชื้น เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่ วย
สนับสนุนให้เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ควร
เลือกผ้าอนามัยที่มีการซึมซับไว [1] 

เทคโนโลยีที่มาพร้อมกันน้ันก็คือ AR หรือ Augmented 
Reality พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่มีสมาร์ทโฟนเป็น
ปัจจัยที่ 5 ของการใช้ชีวิต ท าให้ธุรกิจการค้าต้องปรับกลยุทธ์เชิง
รุกในรูปแบบออนไลน์ ตามช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียดึงดูดความน่าสนใจ เทคโนโลยีเสมือนจริง  )AR) ได้ถูก
รวมเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมประจ าวัน มีการน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่ หลายในด้านต่าง ๆ ทั้ ง ด้านศิลปะ 
การแพทย์ การศึกษา และการพาณิชย์  ค าว่า Augmented 
แปลว่าเพ่ิมหรือเติม  ส่วน Reality แปลว่าความจริง   น่ันก็คือ 
เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน )Virtual World) เพ่ิมเข้าไป

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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ในโลกจริง )Physical World) เพ่ือท าให้เกิดการกลมกลืนกันมาก
ที่สุดจนแยกไม่ออก [2] 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันความจริง
เสริมจ าลองสินค้าผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิง โดยในรูปแบบของ
แอปพลิเคชัน โดยการน าเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีความจริง
เสริม )Augmented Reality: AR) ในลักษณะของโมเดล 3 มิติ 
และมีคลิปวิดีโอประกอบเพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ต่าง ๆ 
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมและเป็นตัวเลือกในการช่วย
ตัดสินใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ได้  

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมจ าลองสินค้าผลิตภัณฑ์
ส าหรับผู้หญิง
2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพของเทคโนโลยีความจริงเสริมจ าลองสินค้า
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิงโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน
2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ที่ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมที่ได้พัฒนาข้ึน จ านวน 30 
คน 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1 ภาพ 3 มิติการเขียนภาพโดยมีการน าชิ้นงานน้ัน 
มาวาด เพ่ือให้แต่ละด้านเข้าด้วยกันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันโดย 
ประกอบไปด้วยขนาดของความกว้าง )Width) ความลึก 
)Depth) และความสูง )Height) การเขียนภาพโดยการน าพ้ืนผิว 
แต่ละด้านของชิ้นงานมาเขียนประกอบกันเป็นรูปเดียว ท าให้ 
สามารถมองเห็นลักษณะรูปร่าง พ้ืนผิว ได้ทั้งความกว้าง ความ 
ยาว และความหนาของชิ้นงาน ท าให้ภาพสามมิติมีลักษณะคล้าย
กับการมองชิ้นงานจริง [3] 

3.1.2 Augmented แปลว่าเพ่ิม หรือเติม ส่วน 
Reality แปลว่าความจริง เมื่อเอาสองค ามารวมกันแล้ว 
Augmented Reality ความหมายคือ เทคโนโลยีการผสมผสาน
โลกเสมือน )Virtual World) เพ่ิมเข้าไปในโลกจริง )Physical 
World) เพ่ือท าให้เกิดการกลมกลืนกันมากที่สุดจนแยกไม่ออก 
เช่น เราอาจจะมีถ่ายวิดีโอฉากใดฉากหน่ึงมาแล้วท าการสร้างรูป
กราฟิกภาพ 3 มิติ ผสมลงไปในฉากวิดีโอที่ถ่ายมาให้ดูเสมือนกับ
ว่าภาพ 3 มิติน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิดีโอจริง ๆ เทคโนโลยีการ
ผสมผสานกันน้ีที่เราเรียกว่า โลกเสมือนผสานโลกจริง [4] 
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1 ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาแบบจ าลองห้องปฏิบัติการเสมือนจริง เพ่ือการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวิชาฟิสิกส์ส าหรับ
นักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ผลการวิจัยพบว่าแบบจ าลอง

ห้องปฏิบัติการ เสมือนจริงประกอบด้วยส านวนเสนอเน้ือหาสวน
สนับสนุนการ เรียนรู้ และห้องปฏิบั ติการ เสมื อนจริ งซึ่ งมี
ประสิทธิภาพเทากับ 79.66/77.85 และกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในระดับมาก [5] 

3.2.2 งานวิจัยเรื่องโมเดลตัวอย่างสินค้าที่ไม่สามารถ
เปิดดูได้ในรูปแบบ ภาพ 3 มิติผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม 
กรณีศึกษาถุงยาง อนามัย 3D มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือออกแบบ
โมเดลตัวอย่างสินค้า ที่ไม่สามารถเปิดดูได้ในรูปแบบภาพ 3 มิติ
ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของโมเดล
ตัวอย่างสินค้าที่ไม่ สามารถเปิดดูได้ในรูปแบบภาพ 3 มิติผ่าน
เทคโนโลยีความจริง เสริม เพ่ืองานวิจัยที่สมบูรณ์ น้ันได้มี
การศึกษาข้อมูลนอก ห้องเรียนเพ่ือมาพัฒนาในการสร้างโมเดล
สินค้าเพ่ือให้ได้โมเดล ตามที่ต้องการ ผลการวิจัยพบว่าโมเดล
ตัวอย่างสินค้าที่ไม่ สามารถเปิดดูได้ในรูปแบบภาพ 3 มิติผ่าน
เทคโนโลยีความจริง เสริม กรณีศึกษาถุงยางอนามัย 3D มี
ค่าเฉลี่ยรวม )X̅=4.28, S.D.=0.67) อยู่ในระดับมากที่สุด [6] 

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากร 
     นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพศหญิง 
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
      นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพศหญิง คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จ านวน 
30 คน 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

5.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คอมพิวเตอร์ รุ่น INTEL(R) CORE(TM) i5-8300H 

CPU @ 2.30GHZ 
โทรศัพท์มือถือ รุ่น IPhone 7 ระบบปฏิบัติการ IOS 
 5.1.2 โปรแกรม 

1. Adobe Photoshop CS6 คือ โปรแกรม
ที่สามารถสร้างออกแบบกราฟิก และออกแบบหน้าเว็บไซต์ [7] 

2. Adobe Illustrator CS6 โปรแกรมที่ใช้
ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น [8] 

3. Adobe Flash CS6 เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วย
ในการสร้างสื่อมัลติมี เดีย  ภาพเคลื่อนไหว )Animation) 
ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด [9] 

4. Adobe Premiere pro เป็นโปรแกรมที่
ใช้ในการ ตัดต่อภาพและเสียง ซึ่งตัวโปรแกรมเองมีความสามารถ
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ในการตกแต่งและตัดต่อภาพ เสียง Effect และ Transition 
ให้กับภาพและเสียง [10] 

5. Autodesk Maya 2018 เป็นโปรแกรมท า
แอนิเมชัน 3 มิติชั้นสูง ที่ภาพยนตร์แอนิเมชัน นิยมเลือกใช้ไป
สร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ [11] 
5.2 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-production) 
ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล ผลิตภัณฑ์จุดซ่อนเร้น

หรือผ้าอนามัยในการจัดท าเทคโนโลยีความจริงเสริมจ าลองสินคา้
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิง  

1. เขียน Storyboard โดยมีการร่างแผนผังล าดับ
ข้ันตอนของแอปพลิเคชันต้ังแต่เริ่มต้นจนจบลงบนกระดาษ และ
มีการน าเอาเน้ือหามาลองจัดเรียงเป็นหน้าจอแอปพลิเคชัน 

2. เขียนส่วนติดต่อผู้ใช้งานโดยการออกแบบหน้าจอ
แอปพลิเคชัน (User Interface) โดยใช้โปรแกรม Adobe XD 
ในการออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน (Photo Types) 

ภาพท่ี 1  ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 

ข้ันตอนการผลิต (Production) 
1. ออกแบบภาพสามมิติ โดยใช้โปรแกรม Autodesk

Maya 2018 สร้างโมเดล 3 มิติข้ึนมาเพ่ือน าไปพัฒนาเป็น AR 
(Augmented Reality) 

  ภาพท่ี 2 ออกแบบภาพสามมิติ 

2. ออกแบบโมชันกราฟิกน าภาพ 2 มิติเพ่ือไปใช้ในการ
ท าคลิปวิดีโอในการบอกเล่ารายละเอียดดังที่ก าหนดไว้และ

อัดเสียงบรรยาย โดยมีการเขียนข้อมูลบทพูดที่จะน ามาอัดเสียง
บรรยาย  

ภาพท่ี 3 สร้างโมชันกราฟิก 

3. สร้างแอปพลิเคชันโดยเว็ปไซต์
https://www.vidinoti.com สามารถใส่ 3D เสียง หรือโมชัน
กราฟิก ลงในแอปพลิเคชันได้        

ข้ันตอนหลังการผลิต )Post Production) 
ทดสอบกับกลุ่มทดลองย่อยจ านวน 10 คน เพ่ือดูการ

ท างานและข้อบกพร่องของแอปพลิเคชัน และท าการแก้ไข
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี ประเมินคุณภาพแอป
พลิเคชัน จ านวน 3 คน และน าไปประเมินความพึงพอใจกับกลุ่ม
ทดลองที่ได้ใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาข้ึน จ านวน 30 คน  

6. ผลการด าเนินงาน
6.1 ผลการพัฒนาแอปพลเิคชัน 

Trigger คือภาพที่ใช้ส าหรับสแกนเพ่ือให้ AR ปรากฏ
ข้ึนมาบนหน้าจอแอปพลิเคชัน  

   ภาพท่ี 4 ภาพ trigger 

ภาพหน้าจอ AR ของแอปพลิเคชัน คือ เมื่อสแกนภาพ
trigger มาแล้วก็จะปรากฏ AR ในรูปแบบของโมเดล 3 มิติข้ึนมา 
โดยสามารถกดปุ่ม Next ไปยังวิดีโอถัดไปได้ 
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ภาพท่ี 5 หน้าจอแอปพลิเคชัน 

วิดีโอของแอปพลิเคชันที่จะบอกลักษณะของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิง เกี่ยวกับ ขนาดของสินค้า วัสดุที่น ามา
ผลิตสินค้า เพ่ือเป็นข้อมูลในการช่วยเลือกซื้อสินค้า  

ภาพท่ี 6 โมชันกราฟิก 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาคณุภาพแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
1. ด้านเน้ือหาของผลงาน 4.33 0.49 
2.ด้านภาพเคลื่อนไหว 4.08 0.51 
3. ด้านโมเดล 3 มิติ 4.11 0.33 
4. ด้านรูปภาพ Trigger 4.17 0.41 
5. ด้านเสียง 4.33 0.65 
6. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.33 0.5 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
และการออกแบบ 
7. การน าไปใช้ และประโยชน์ที่
ได้รับ 

4.33 0.5 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.24 0.49 

6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยผู้ทดลองใช้ 
ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยผู้ทดลองใช้ 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
1. AR สามารถเล่าเรื่องราวของสินค้าที่
ท าให้ท่านสามารถเข้าใจได้ 

4.70 0.47 

2. ตัวอักษรสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย 4.55 0.51 
3. ภาพรวมของความสวยงามและ
สมบูรณ์ 

4.30 0.53 

4. ความเหมาะสมของเสียงดนตรี
ประกอบแอนิเมชัน 

3.60 0.93 

5. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย
ประกอบแอนิเมชัน 

4.90 0.31 

6. การออกแบบโมเดล 3 มิติ 4.33 0.55 
7. มีประโยชน์ต่อการเผยแพร่สู่สังคม 4.57 0.5 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.42 0.54 

7. สรุปผลและอภิปรายผล
7.1 สรุปผล 
แอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสริมจ าลองสินค้าผลิตภัณฑ์
ส าหรับผู้หญิง เป็นแอปพลิเคชันรูปแบบการใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสริมเข้ามาช่วยในการตัดสินใจหรือแนะน าผลิตภัณฑ์ โดย
สามารถน าแอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสริมจ าลองสินค้า
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิง มีการศึกษาคุณภาพของแอปพลิเคชัน
เทคโนโลยีความจริงเสริมจ าลองสินค้าผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิง 

โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ประเมินคุณภาพของแอป
พลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสริมจ าลองสินค้าผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ผู้หญิงจ านวน 3 คน ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของแอปพลิเค
ชัน มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.49 อยู่ในระดับดี รายการการประเมินส่วนที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือด้านเน้ือหาของผลงาน )Content) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่
ในระดับดี 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ทดลองใช้
งานของแอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสริมจ าลองสินค้า
ผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิงที่พัฒนาข้ึน จ านวน 30 คน ผลการศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของแอปพลิเคชันน้ัน มีค่าเฉลี่ยรวม 
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เท่ากับ  4.42  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.54 อยู่ใน
ระดับดีรายการการประเมินส่วนที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือความ
เหมาะสมของเสียงบรรยายประกอบแอนิเมชัน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.90 อยู่ในระดับดีมาก 
7.2 อภิปรายผล 
แอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสริมจ าลองสินค้าผลิตภัณฑ์
ส าหรับผู้หญิง เป็นแอปพลิเคชันรูปแบบการใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสริม หรือ AR (Augmented Reality) เข้ามาช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ ในลักษณะของโมเดล 3 มิติ เพ่ือให้
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสริม และยังเป็นการแนะน าตัวสินค้าหรือช่วยในการ
ตัดสินใจได้ โดยแอปพลิเคชันน้ันสามารถน ามาต่อยอดพัฒนา
และแนะน าเพ่ิมข้ึนได้  

8. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อจ ากัดของเว็บเบสคือท าให้โมเดลไม่สามารถแสดง
รายละเอียดของโมเดลได้ทั้งหมด 
2. ควรเพ่ิมรูปแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลาย 
3. ควรเพ่ิมการเปรียบเทียบสินค้าในด้านต่าง ๆ
4. จ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่เสถียรและเร็วเพ่ือดาวน์โหลด
โมเดล 3 มิติ 
5. เว็บเบสจะต้องมีการ Activate ทุก 48 ชั่วโมง จึงจะใชง้านต่อ
ได้ 
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การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสรมิเครื่องดนตรีสากล 
The Development of International Musical Instruments using 

Augmented Reality 

*ณัฐพล โกมลวัฒนพงศ์1, สารัช อยู่ดี1 และ วีณา คงพษิ1

1สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
Emails: get943852761@gmail.com, 000pee038@gmail.com, kveena@live.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริมเครื่องดนตรีสากล 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพความจริงเสริมด้าน
เครื่องดนตรีสากลโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 3) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรง
เรียนสฤษดิเดชที่ได้ทดลองใช้ความจริงเสริมเครื่องดนตรีสากล 
จ านวน 30 คนโดยมี วิธีการด าเนินการโดยแบ่งออกเป็น 3 
ข้ันตอนหลัก ได้แก่ 1) ข้ันตอนก่อนการผลิต ค้นหาข้อมูลงานวิจัย 
ร่างภาพเครื่องดนตรีสากล ออกแบบ Trigger 2) ข้ันตอนการ
ผลิต สร้าง Trigger สร้างภาพ 2 มิติ สร้างโมเดล 3 มิติ สร้าง
เสียงเครื่องดนตรี สร้างแอปพลิเคชัน 3) ข้ันตอนหลังการผลิต 
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดท าได้พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator,โปรแกรม Autodesk Maya,
โปรแกรม Musescore และใช้เว็บเบสของ Vidinoti  

จากผลการศึกษาคุณภาพแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ
ภาพรวมอยู่ในระดับดี (X̅=4.38, S.D.=0.50) ผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̅=4.74, S.D. 
=0.46) 

ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยีความจริงเสริม, เครื่องดนตรีสากล, เสียง 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to development 
of international musical instruments using augmented 
reality 2) to study the quality of the development of 
international musical instruments using augmented 
reality by 3 experts, and 3) to study the satisfaction 
from 30 students, elementary school, Saritdidet 
School who have used the development of 
international musical instruments using augmenter 
reality. The development of international musical 
instruments using augmenter reality processes were as 

follows: 1) Pre-Production: research search, sketch 
instrument’s image, design trigger 2) Production: 
create trigger, create 2D images, create 3D models, 
create sound, create application and 3) Post-
Production: research validation by experts. The 
researchers has develop application by using Adobe 
Illustrator, Autodesk Maya, Musescore and Vidinoti 
web-base. 

The results of this research were as follows: 
there was a good level (X̅ = 4.38, S.D. = 0.50) of the 
quality of augmented reality application, and there 
was a very good level of satisfaction (X̅ = 4.74, S.D. = 
0.46) in using the augmented reality application. 

Keywords: Augmented Reality, Instruments, Sound 

1. บทน า
ดนตรีสากลเป็นดนตรีประเภทหน่ึงที่ชาวตะวันตกได้น ามา
เผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก จึงท าให้ชนหลายชาติหลาย
ภาษาสามารถเล่นดนตรีสากลได้ เน่ืองจากดนตรีสากลมีความ
นิยมในไทยมากและมีการน าไปใช้อย่างแพร่หลายเพียงแต่การ
เรียนเครื่องดนตรีสากลในประเทศไทยมีอุปสรรคเน่ืองจากเครื่อง
ดนตรีแต่ละชิ้นมีราคาที่สูง ครอบครัวที่มีรายได้น้อยไม่สามารถ
ซื้อได้ ดังน้ันพวกเราจึงมีความสนใจในการน า Augmented 
Reality มาช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเครื่องดนตรีสากลที่มีราคาสูงได้
ทดลองใช้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างย่ิง มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ internet และ smartphone ได้เข้ามามีบทบาทเป็น
ส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวันของเราให้มีความสะดวกสบายมากข้ึน 
และหน่ึงในเทคโนโลยีที่มาพร้อมกันคือ Augmented Reality 
เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้า
กับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์รวม

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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กับการใช้ซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ท าให้สามารถมองเห็นภาพที่ มี
ลักษณะเป็นวัตถุ (Object) แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 
มิติ ลอยอยู่เหนือพ้ืนผิวจริง มีการแสดงผลที่ แสดงวัตถุมีการ
เคลื่อนไหวดูมีมิติมีความต่ืนเต้นเร้าใจ โดยสามารถน ารูปแบบ
ใหม่ของการน าเสนอสินค้าลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
เป็นการน าเสนอรูปแบบใหม่ในโลกสังคมออนไลน์หรือการตลาด
ออนไลน์อีกทางหน่ึง ว่ากันว่าน่ีจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้า
สื่อยุคใหม่  

ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมเครื่องดนตรี
สากล เพ่ือช่วยให้บุคคลที่สนใจเครื่องดนตรีสากลและเสียงดนตรี 
เข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีมากย่ิงข้ึน  

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเครื่องดนตรีสากล 
2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพความจริงเสริมด้านเครื่องดนตรีสากลโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 30 คน โรงเรียนสฤษดิเดช ที่ได้ทดลองใช้
ความจริงเสริมเครื่องดนตรีสากล  

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1 AR (Augmented Reality) เทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกแห่งความจริง แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริง 
คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและ
ความเสมือนจริงเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ต่าง ๆ เช่น เว็บแคมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ภาพเสมือนจริงน้ันจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอ
โทรศัพท์มือถือบนเครื่อง ฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ 
โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏข้ึนจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันทีทั้ง
ในลักษณะที่เป็นภาพน่ิงสามมิติภาพเคลื่อนไหวหรืออาจจะเป็น
สื่อที่มีเสียงประกอบข้ึนกับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้
ออกมาแบบใด [1] 

3.1.2 ภาพ 3 มิติ เป็นการสร้างรูปทรงหรือรูปร่างแบบ
สามมิติ โดยการก าหนดจุดต่าง ๆ และเชื่อมโยงจุดด้วยเส้นตรง 
เพ่ือให้ได้รูปทรงตามต้องการ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างรูปทรง
สามมิติอาจท าได้โดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรม ในกรณีที่รูปทรงเป็น
แบบสมมาตร หรือรูปทรงเรขาคณิต หรือรูปทรงที่ประกอบข้ึน
จากรูปทรงเรขาคณิตมาประกอบกัน หากเป็นรูปทรงที่ ไม่
สมมาตร หรือมีรายละเอียดมาก ก็จ าเป็นต้องก าหนดจุดต่างๆ 
และลากเส้นต่อจุดเองด้วยผู้วาดภาพที่เชี่ยวชาญ เช่น การสร้าง
แบบจ าลองสามมิติส าหรับใบหน้าและศีรษะมนุษย์ จ าเป็นต้อง
ก าหนดจุดเป็นจ านวนมากในหลักหมื่น เมื่อลากเส้นตรงต่อจุด

เชื่อมโยงเป็นรูปใบหน้าและศีรษะในสามมิติ รูปทรงที่ได้เสมือน
เกิดจากรูปสามเหลี่ยม หรือรูปสี่เหลี่ยม  หรือรูปหลายเหลี่ยม 
(polygon) มาเรียงต่อๆ กันเป็นแบบเส้นโครง (wire-frame) 
ส าหรับรูปใบหน้า และศีรษะมนุษย์ อาจมีจ านวนรูปหลายเหลี่ยม
ในหลักพัน ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับความละเอียดของการสร้างแบบจ าลอง 
ในปัจจุบัน การสร้างแบบจ าลองสามมิติอาจท าได้จากการใช้
เครื่องกราดสามมิติ เพ่ือกราดรูปทรงจริงสามมิติ เช่น ใบหน้า
มนุษย์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรูปหลายเหลี่ยมที่ได้ยังคงไม่สมบูรณ์ 
จึงต้องใช้ผู้วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์มาปรับแต่งข้อมูลที่อาจไม่
ถูกต้อง ซึ่งคงต้องใช้เวลามาก [2] 

3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1 การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติจากภาพหลายภาพ 

ส าหรับมรดกทางวัฒนธรรม ส าหรับมรดกทางวัฒนธรรมน้ีเสนอ
วิธีการเก็บข้อมูลส าหรับมรดกทางวัฒนธรรม ในประเทศไทย ที่
สามารถจับต้องได้ในรูปแบบ ของแบบจ าลองสามมิติ ข้อมูลขา
เข้าจะใช้รูปภาพจากหลายมุมมองรอบ ๆ วัตถุที่สนใจ ซอฟต์แวร์
ระบบเปิด MICMAC ถูกมาใช้ประโยชน์ในการสร้างแบบจ าลอง
สามมิติแบบอัตโนมัติ แผนภาพการท างานสามารถแบ่งเป็น 3 
ข้ันตอน คือ การลงทะเบียนรูปภาพ (Image registration) การ
ปรับแก้ความผิดเพ้ียนและการหาต าแหน่งรูปภาพ (Image 
calibration & orientation) และ การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ
โดยการจับคู่จุดบนภาพสเตอริโอ (Stereo image matching) 
ซึ่งในการศึกษาเบื้องต้นจะมุ่งไปที่มรดกทางวัฒนธรรมขนาดเล็ก
ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 3 เมตรการเก็บข้อมูล รูปภาพจะใช้กล้อง
ดิจิทัลประเภท DSLR ระดับผู้ใช้งานเริ่มต้นซึ่งมีต้นทุนต่ า ข้อมูล
สามมิติเหล่าน้ี สามารถใช้ในการน าเสนอผ่านสื่อกลางต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ ดีวีดี เอกสารจัดพิมพ์ ฯลฯ หรือข้อมูลที่มีความถูกต้อง
สูง สามารถน าไปใช้ เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงกรณีที่มรดกทาง
วัฒนธรรมน้ันต้องท าการบูรณะซ่อมแซม เน่ืองจากความ
เสื่อมสภาพจากอายุการ ใช้งาน หรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม 
ไฟไหม้ในบทความฉบับ น้ี น าเสนอผลการด าเ นินงานของ
แบบจ าลอง 3 มิติ จ านวน 2 ชิ้น ได้แก่ รอยพระพุทธบาทจ าลอง 
และ พระราหูอมจันทร์ [3] 

3.2.2 งานวิจัยการพัฒนาระบบที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริงเพ่ือใช้ในการเรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ และหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ โดย
ระบบที่พัฒนาข้ึนจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนมีรูปแบบในการเรียน
การสอนที่ทันสมัย ดึงดูดใจผู้เรียน ในการพัฒนาระบบได้น าเอา
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) มา
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ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ประกอบด้วยโปรแกรม Blender เพ่ือสร้างโมเดล 3 มิติ
โปรแกรม Unity 3D และโปรแกรม Voforia ผลการพัฒนาและ
ประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และอาจารย์ผู้สอน 20 คน จาก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พบว่า
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อระบบจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ ดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.06 ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบอยู่ในระดับ ดีมากโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ4.46 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าสื่อการเรียนรู้น้ี
ช่วยกระตุ้นความสนใจและเพ่ิมความเข้าใจให้แก่ ผู้ เรียน
ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี [4] 

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากร 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สฤษดิเดช จ านวน 30 คน 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

5.1.1 อุปกรณ์  
คอมพิวเตอร์ CPU i5 3470 RAM 8gb 
โทรศัพท์มือถือย่ีห้อ Sumsung galaxy A5  
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์  และ IPhone 7 ระบบ 

ปฏิบัติการ IOS 
5.1.2 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 

1. Autodesk Maya 2019 เป็นโปรแกรม
สร้างแบบสามมิติ [6] 

2. Adobe Illustrator CS6 เป็นโปรแกรมที่
ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น [7] 

3. Musescore เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ
สร้างเสียงเครื่องดนตรี [8] 

4. Vidinoti เว็บไซต์ที่ใช้สร้างแอปพลิเคชัน
ในรูปแบบการน าเทคโนโลยีความจริงเสริมมาน าเสนอ 

5.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-production) 
1. รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเครื่องดนตรี

2. หาภาพเครื่องดนตรี เพ่ือน ามาร่างด้านหน้าและ
ด้านข้างเพ่ือข้ึนรูปโมเดล 3 มิติ 

3. ออกแบบ Trigger โดยออกแบบเป็นภาพร่างใน
กระดาษเป็นรูปเครื่องดนตรี 

4. หาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเสียง
ข้ันตอนการผลิต (Production) 
1. สร้างภาพเครื่องดนตรีสากล 2 มิติ โดยใช้โปรแกรม

Adobe Illustrator CS6 เพ่ือออกแบบภาพเครื่องดนตรี 2 มิติ
เพ่ือใช้เป็นแบบในการสร้างโมเดลเครื่องดนตรี 3 มิติ  

2. สร้างโมเดล 3 มิติ ใช้ภาพ 2 มิติที่ออกแบบมาแล้ว
เป็นแบบในการสร้างโมเดลเครื่องดนตรี 3 มิติโดยใช้โปรแกรม 
Autodesk Maya 2019 

3. สร้างเสียง ใช้โปรแกรม Musescore สร้างเสียงโดย
ใส่โน๊ตดนตรีและเลือกเครื่องดนตรีที่ต้องการ และน าเสียงที่ได้ไป
ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน 

4. ใช้เว็บไซต์ Vidinoti ในการสร้างแอปพลิเคชัน ใส่
โมเดลและเสียงที่สร้างมาเพ่ือใช้งานลงในเว็บไซต์ และสร้าง
ปุ่มกดส าหรับท าปฏิสัมพันธ์ต่างๆเช่น การเล่นเสียง เล่นเพลง 
หรือเปลี่ยนหน้า 

ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-production) 
ทดสอบกับกลุ่มทดลองย่อยจ านวน 30 คน เพ่ือดูการ

ท างานและข้อบกพร่องของแอปพลิเคชัน เช่น ภาพ Trigger มี
ความละเอียดมากเกินไป ท าให้การสแกนมีปัญหา และไม่
แสดงผลโมเดล 3 มิติ แอปพลิเคชันมีข้อมูลมากท าให้แอปพลิเค
ชัน แสดงผลได้ช้า และท าการแก้ไข 

ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
มีความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี ประเมินคุณภาพ 
แอปพลิเคชัน จ านวน 3 คน  

6. ผลการด าเนินงาน
6.1 ผลการพัฒนาแอปพลเิคชัน 

6.1.1 ภาพ Trigger คือภาพที่ใช้ส าหรับแสกนให้ AR ประกฎ
ข้ึนมาบนหน้าจอโดยใช้โทรศัพท์มือถือส่องไปที่ภาพ Trigger 
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ภาพท่ี 1 Trigger เปียโน 

ภาพท่ี 2 Trigger กล่องเพลง 

ภาพท่ี 3 Trigger ฮาร์โมนิก้า 

ภาพท่ี 4 Trigger กีตาร์ 

 6.1.2 ภาพหน้าจอ AR คือ เมื่อสแกนภาพ Trigger 
แล้วจะปรากฏ AR ในรูปแบบโมเดล 3 มิติข้ึนมา โดยสามารถกด
ปุ่มโน๊ตเพ่ือเล่นเสียงเครื่องดนตรีและปุ่มเพลงเพ่ือเลือกเพลงที่จะ
เล่นได้ 

ภาพท่ี 5 ภาพหน้าจอแสดงโมเดล 3 มิติ รูปเปียโน 
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ภาพท่ี 6 ภาพหน้าจอแสดงโมเดล 3 มิติ รูปกล่องเพลง 

ภาพท่ี 7 ภาพหน้าจอแสดงโมเดล 3 มิติ รูปกีตาร์ 

ภาพท่ี 8 ภาพหน้าจอแสดงโมเดล 3 มิติ รูปฮาร์โมนิก้า 

ภาพท่ี 9 ภาพหน้าจอแสดงการเลือกเพลง 

6.2 ผลการศึกษาคุณภาพแอปพลเิคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาคุณภาพแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D. 
1. ด้านเน้ือหาของผลงาน 4.58 0.58 
2. ด้านเสียง 4.33 0.58 
3. ด้านการออกแบบ 4.44 0.58 
4. ด้านการใช้งาน 4.22 0.58 
5. ด้านการน าไปใช้และประโยชน์ที่
ได้รับ 

4.33 0.58 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 0.50 

6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยผู้ทดลองใช้ 
ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพงึพอใจโดยผู้ทดลองใช ้
รายการประเมิน X̅ S.D. 

1. ความสวยงามของแอปพลิเคชัน 4.67 0.61 
2. เสียงเครื่องดนตรีมีความชัดเจน 4.90 0.31 
3. แอปพลิเคชันใช้งานง่าย 4.23 0.78 
4. แอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่อสังคม 4.87 0.35 
5. โมเดล 3 มิติมีความสวยงาม และ
เหมือนจริง 

4.80 0.48 

6. เพลงประกอบมีความเหมาะสม 4.93 0.25 
7. แอปพลิเคชันสามารถน าไปใช้ได้
จริง 

4.77 0.43 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.74 0.46 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 สรุปผลการวิจัย 
เทคโนโลยีความจริงเสริมเครื่องดนตรีสากล เป็นแอปพลิเคชันที่
ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเข้ามาช่วยน าเสนอในรูปแบบใหม่ 
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โดยสามารถน าเทคโนโลยีความจริงเสริมเครื่องดนตรีสากล มา
พัฒนาต่อยอดเพ่ิมข้ึนได้อีก  

 การศึกษาคุณภาพของเทคโนโลยีความจริงเสริมเครื่อง
ดนตรีสากล โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีความจริงเสริม
เครื่องดนตรีสากล จ านวน 3 คน ผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิภาพโดยรวมของแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.50 อยู่ในระดับดี 
รายการการประเมินส่วนที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านโมเดล
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 อยู่ใน
ระดับดีมาก  

 การศึกษาความพึงพอใจของ นัก เรี ยนระดับชั้ น
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสฤษดิเดชที่ได้ทดลองใช้งาน
ของเทคโนโลยีความจริงเสริมเครื่องดนตรีสากล จ านวน 30 คน 
และผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของแอปพลิเคชัน
น้ันมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.46 อยู่ในระดับดีมาก รายการประเมินส่วนที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ เพลงประกอบมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 อยู่ในระดับดีมาก 
7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
เทคโนโลยีความจริงเสริมเครื่องดนตรีสากล เป็นแอปพลิเคชัน
รูปแบบการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ AR (Augmented 
Reality) เข้ามาช่วยน าเสนอในรูปแบบใหม่ ในลักษณะโมเดล 3 
มิติ เพ่ือให้สามารถทดลองและเข้าถึงเครื่องดนตรีสากลได้ง่ายข้ึน 
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม สามารถใช้เพ่ือการเรียนรู้และเป็น
ตัวช่วยในการศึกษา โดยแอปพลิเคชันน้ีสามารถน ามาพัฒนาต่อ
ยอดให้มากข้ึนเพ่ือใช้ในการศึกษาต่อได้ 

8. ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพ่ิมคู่มือการใช้งาน
2. ภาพทริกเกอร์ บางภาพมีความละเอียดมากเกินไป จึงไม่
แสดงผลในบางครั้ง 
3. จ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่เสถียรและเร็วเพ่ือดาวน์โหลด
โมเดล 3 มิติ 
4. เว็บเบสจะต้องมีการ Activate ทุก 48 ชั่วโมง จึงจะใช้งานต่อ
ได้ 
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สื่อประชาสมัพันธ์บนแผ่นพับเสมือน 3 มิต ิผ่านทางสมาร์ทโฟน 
เพื่อส่งเสริมกิจการโรงแรมในเขตพื้นทีเ่มืองรอง  
(กรณีศึกษา : โรงแรมริมปาว จงัหวัดกาฬสินธุ์)

Media on Brochures Virtual 3D for Facilitate  
Business Hotel in Less Visited Area  

(Case Study : Rimpao Hotel Kalasin Province) 
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บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยสื่อประชาสัมพันธ์บนแผ่นพับเสมือน 3 มิติ ผ่านทาง
สมาทร์ทโฟน เพ่ือส่งเสริมกิจการโรงแรมในเขตพ้ืนที่เมืองรอง 
กรณีศึกษา : โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาและพัฒนา สื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับเสมือน 3 มิติ ผ่าน
ทางสมาร์ทโฟน เพ่ือส่งเสริมกิจการโรงแรมในเขตพ้ืนที่เมืองรอง 
กรณีศึกษา : โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับเสมือน 3 มิติ ผ่าน
ทางสมาร์ทโฟนเพ่ือส่งเสริมกิจการโรงแรมในเขตพ้ืนที่เมืองรอง 
กรณีศึกษา : โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ ท่ีสามารถใช้งานได้
จริง ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ จาก
ผู้ เชี่ ยวชาญ มีค่า เฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.22 และค่า เบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.61 ประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี 

ค ำส ำคัญ: เมืองรอง, โรงแรม, โมเดล 3 มิติ, แอปพลิเคชัน 

ABSTRACT 
Public media relations research project on 3D 
brochures via smart phones to promote the hotel 
business in the secondary city area case study: Rim 
Pao Hotel, Kalasin Province Province purpose To study 
and develop Public relations media, virtual brochures 
through 3D via smartphone To promote the hotel 
business in urban areas, secondary case study: Rim 
Pao Hotel, Kalasin Province To assess the 
effectiveness of 3D public relations brochures via 
smart phones to promote hotel business in urban 
areas secondary case study: Rim Pao Hotel, Kalasin 

Province That can actualy be used The results showed 
that the media performance evaluation results From 
experts With a total average of 4.46 and a standard 
deviation of 0.72 is at the highest level. 

Keywords: Secondary city, Hotel, 3D Model, 
Application 

1. บทน า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ว่าด้วยนโยบาย เรื่อง
ลดหย่อนภาษีเมืองรอง 55 จังหวัด มีมติเห็นชอบมาตรการ
ลดหย่อนภาษีเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด 
โดยสามารถน าค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวในเมืองรอง มาเพ่ือ
ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15 ,000 บาท จังหวัด
กาฬสิน ธ์ุ เป็นจั งหวัดในภาคตะ วันออกเ ฉียง เหนือซึ่ ง ถูก 
ก าหนดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวรองประกอบด้วย 18 อ าเภอ มี 
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์สิริธร 
อ าเภอสหัสขันธ์, อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
และพระธาตุยาคู อ าเภอกมลาไสย เป็นต้น 

 โรงแรมริมปาวเป็นโรงแรมแห่งแรกในจังหวัดกาฬสินธ์ุ
ที่ ไ ด้รั บมาตราฐานในด้านห้องพักและ ด้านการบริ การที่
หลากหลาย มีสิ่งอ านวยความสะดวกและความบันเทิงครบครัน 
อาทิเช่น สนุ๊กเกอร์คลับ บาร์เบอร์ตัดผมชาย สระว่ายน้ า นวด
แผนโบราณ เป็นต้น โรงแรมริมปาวยังเป็นโรงแรมในไม่กี่แห่งใน
จังหวัดกาฬสินธ์ุที่มีสระว่ายน้ า อีกท้ังยังอยู่ใกล้ กุดน้ ากิน ซึ่งเป็น
สวนสาธารณะที่สามารถไปเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจและ 
ออกก าลังกายได้ 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 

25 มม.จากขอบ 25 มม.จากขอบ 
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เ น่ืองจากปัจจุบันทางโรงแรมได้ให้บริการลูกค้า
ประเภทแบบขาจร ลดลง เพราะเน่ืองจากส่วนใหญ่ทางโรงแรม
จะได้ลูกค้าในรูปแบบกรุ๊ปทัวร์หรือมาในประเภทสื่อออนไลน์ 
เช่น Agoda,Traveloka และอื่น ๆ ทั้งโรงแรมยังขาดสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการเลือกห้องพักของ
โร งแรมรวมทั้ ง สื่ อที่ทางโ รมแรมมีอ ยู่แล้ว น้ันขาดความ
หลากหลาย และเทคโนโลยีในการใหม่  ๆ ในการน าเสนอ
ประชาสัมพันธ์ห้องพัก เป็นต้น 

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาในข้างต้นทางคณะผู้จัดท าจึงมี
แนวคิดที่จะจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์บนแผ่นพับเสมือน 3 มิติ 
ผ่านทางสมาร์ทโฟน ข้ึนเพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ หรือ โปรโมทตัว
โรงแรม ซึ่ งช่วย ในเรื่ อง โฆษณาและยังสามารถเอาสื่อไป
ประชาสัมพันธ์ทั้งประเภทออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและแขกผู้ที่มาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน 
สื่อประชาสัมพันธ์น้ีลูกค้าสามารถดูห้องพัก และมุมมองที่แปลก
ใหม่ของโรงแรม เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกห้องพัก 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพ่ือศึกษาและพัฒนา สื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับเสมือน 3 
มิติ ผ่านทางสมาร์ทโฟน เพ่ือส่งเสริมกิจการโรงแรมในเขตพ้ืนที่
เมืองรอง (กรณีศึกษา : โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ) 
2.2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ
เสมือน 3 มิติ ผ่านทางสมาร์ทโฟนเพ่ือส่งเสริมกิจการโรงแรมใน
เขตพ้ืนที่ เมืองรอง (กรณีศึกษา : โรงแรมริมปาว จั งหวัด
กาฬสินธ์ุ) 

3. ขอบเขตของงานวิจัย
3.1 ข้อมูลของโรงแรม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม, ราคา
ห้องพัก, สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงแรม, ช่องทางการติดต่อ 
3.2 เครื่องมือที่ ใช้  ได้แก่ แผ่นพับ , VDO โมเดล 3 มิ ติ , 
แอปพลิเคชัน โรงแรมริมปาวที่แสดงผลต่อแอปพลิเคชัน 
ประกอบด้วย ห้องประชุม, ห้องอาหาร, ห้องประเภท Deluxe 
Twin, ห้องประเภท Deluxe Double, ห้องประเภท Superior, 
ห้องประเภท Junior, ห้องประเภท President ,แอปพลิเคชัน 
Augment 

4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
4.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1) เมืองรอง หรือ Less visited area หมายถึงเมืองที่ไม่ได้เป็น
เมืองท่องเท่ียวหลัก หรือ ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปไม่มากนัก การ
กระจายรายได้ถึงชุมชนท้องถ่ินจึงแตกต่างกับเมืองท่องเที่ยวหลัก 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความเป็นเมืองรองคือเมืองดังกล่าวมี
นักท่องเท่ียวเข้าไปเที่ยวไม่ถึง 6 ล้านคนข้ึนไปต่อปี [1] 

2) โรงแรม หมายถึง สถานที่พักที่จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์
ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือ
บุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบ ประเภทของโรงแรม แบ่งประเภทของ
โรงแรมสามารถแบ่งได้หลากหลายรูปแบบ แต่ต่อไปน้ีจะแบ่งตาม
จุดประสงค์ของโรงแรม 
โรงแรมธุรกิจ : โรงแรมประเภทน้ีมักจะต้ังอยู่กลางใจเมือง ในเขต
ธุรกิจ มีจุดประสงค์ให้บริการนักธุรกิจเป็นหลัก และนอกจากน้ัน
มักจะนิยมใช้เป็นที่จัดงานประชุม หรือ งานเลี้ยง จะมีการบริการ
ที่หรูหรา แต่ช่วงเวลาท่ีแขกจะเข้าพักมักจะสั้น ๆ 
โรงแรมท่าอากาศยาน : โรงแรมประเภทน้ีจะต้ังอยู่ใกล้  ๆกับ
สนามบิน แขกที่ เ ข้าพักจะเป็นพวกนักทัศนาจรที่มารอต่อ
เครื่องบิน การเข้าพักมักจะเป็นช่วงสั้น ๆ ไม่ค้างคืนเกิน 1 วัน 
หรือในบางกรณีก็จะเป็นนักธุรกิจที่มาเข้าพักแบบโรงแรมธุรกิจก็
เป็นได้ 
โรงแรมพักอาศัย :โรงแรมประเภทน้ี มักจะเป็นโรงแรมที่เปิดให้
เข้าพักเป็นระยะเวลานาน  ๆ 1 เดือนข้ึนไป มีลักษณะคล้าย
คอนโดมิเนียมที่มีบริการแบบโรงแรม เพียงแต่ความหรูหราอาจ
ไม่เทียบเท่า 
โรงแรมเ พ่ือการพักผ่อน: โรงแรมประเภทน้ีมักจะ ต้ังอ ยู่
ต่างจังหวัด ในภูมิประเทศที่ดี ห้องพักมักจะแยกเป็นส่วน ๆ เป็น
บ้านหรือหลังคาเรือนแยกต่างหาก ในโรงแรมจะมีกิจกรรมต่าง 
ๆมากมาย เช่น การปั่นจักรยาน เล่นกอล์ฟ ข่ีม้า เดินป่า สปา 
เพราะจุดประสงค์ของแขกที่เข้าพักโรงแรมประเภทน้ีคือการ
พักผ่อนเป็นหลัก ระยะเวลาเข้าพักจึงมีระยะเวลาในช่วง 5-7 วัน 
การบริการจะเป็นแบบสบาย ๆ เป็นกันเอง 
โรงแรมคาสิโน : โรงแรม เอ็มจีเอ็ม แกรนด์ ในลาส เวกัสโรงแรม
ประเภทน้ีจะมีบริการที่หรูหรามาก ห้องพักสวยงาม มีราคาแพง 
แขกที่ เข้าพักจะเข้ามาเล่นการพนันเป็นส่วนใหญ่ โรงแรม
ประเภทน้ีจะดึงดูดลูกค้าด้วยการพนัน ความบันเทิง โรงแรมชนิด
น้ีไม่มีในประเทศไทยเน่ืองด้วยกฎหมายการพนันเป็นสิ่งผิด
กฎหมาย แต่แม่แบบที่ชัดเจนคือลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา 
โรงแรมประเภทที่พักและอาหาร : โรงแรมชนิดน้ีจะเป็นโรงแรมที่
มีเพียงห้องพักและอาหารเช้าเท่าน้ัน ไม่มีการบริการอะไรมากนัก 
เหมาะกับนักเดินทางที่มีงบที่จ ากัด ราคาห้องพักย่อมเยา แขก
ส่วนหน่ึงก็ชอบเพราะมีความเป็นกันเองดี [2]  
3) โครงสร้างข้อมูลของวัตถุ 3 มิติ โดยทั่วไปการน าเสนอวัตถุ
สามมิติด้วยวิธีรูปหลายเหลี่ยมสามารถจัดเก็บรูปหลายเหลี่ยม
ด้วยโครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์และจัดเก็บในรูปแบบตาราง
ดังต่อไปน้ีตารางข้อมูลเรขาคณิต ประกอบด้วยข้อมูลการจัดเรียง
เชื่อมต่อกันของรูปหลายเหลี่ยมภายในตัวแบบสามมิติน้ัน  ๆ อัน
ได้แก่ล าดับของขอบของรูปหลายเหลี่ยมซึ่งก าหนดทิศทางและ
การเชื่อมต่อระหว่างรูปหลายเหลี่ยมแต่ละชิ้นตารางข้อมูล
ลักษณะ ประกอบด้วยข้อมูลทางกายภาพเพ่ือการแสดงผลเช่น
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ความโปร่งใสดังน้ีสะท้อนแสงสีตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลของวัตถุ
สามมิติที่ประกอบด้วยตาราง Geometry และตาราง Topology
จุด (point) การก าหนดจุดในระบบสามมิติจะต้องใช้การอ้างถึง
ทั้งสามแกนเช่นจุดPที่มีพิกัดตามแนวแกน x ตามแนวแกน y 
และตามแนวแกน 2 เขียนแทนโดยใช้สัญลักษณ์ P(x, y, z) เมื่อ 
P คือจุดในระบบพิกัดสามมิติที่มีต าแหน่งเทียบกับจุดก าเนิดคือ
ทิศทางแกน x, y และ z เป็นบวกแสดงจุด Pได้ดังภาพ [3]  

ภาพท่ี 1 แสดงจุด P ในระบบพิกัดสามมิติที่ต าแหน่ง (x, y, z) 

4) หลักการท างานของ Augmented Reality (AR) ประเภท
Marker หรือ Image-Based คือการน าเอาวัตถุเสมือน หรือ
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ เช่น ภาพ 3 มิติ วิดีโอ 
เสียง และอื่น  ๆ เพ่ือน าไปแสดงบนหน้าจอแสดงผลโดยมี
องค์ประกอบของฉากหลัง เป็นภาพประกอบ ซึ่ งมาจาก
สภาพแวดล้อมจริง ณ เวลาขณะน้ัน ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึก
ว่าการเข้าถึงข้อมูลมีความน่าสนใจมากข้ึน และมีความเป็นจริง
มากข้ึน ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้งานมากข้ึนเรื่อย ๆ ต้ังแต่
การควบคุมสั่งการ มีปฏิสัมพันธ์กับระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งาน
กล้อง แต่ยังคงมีหลักการท างานเช่นเดิมถึงแม้จะมีลักษณะและ
วัตถุประสงค์การใช้งานที่ต่างกันออกไปโดยภาพรวมของการ
ท างาน Augmented Reality ในประเภท Marker หรือ Image-
Based มีทั้งหมด 3 ข้ันตอน 1.กระบวนการน าข้อมูลที่ต้องการ
แสดงผลและตัว Marker หรือ Image-Based ที่ก าหนดไว้เป็นตัว
เปรียบเทียบไว้ในฐานข้อมูล (Marker Database) 2. ผู้ใช้งานจะ
ใช้กล้องส่อง Marker เพ่ือให้ระบบวิเคราะห์ภาพ ค านวณค่า
ต าแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ Marker เทียบกับ
ข้อมูลในฐานข้อมูล 3. ระบบจดจ าภาพ และเริ่มกระบวนการ
สร้างภาพ 2 มิติจากภาพ 3 มิติ (3D Rendering) เป็นการเพ่ิม
ข้อมูลลงในภาพ โดยอ้างอิงค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ จนได้ภาพหรือ
ข้อมูลซ้อนทับไปบนภาพจริง [4] 

4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1) จันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ได้ท าการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและ 
รีสอร์ทของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจอ าเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พัก ประเภท

โรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยใช้ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ 7P’s และปัจจัยด้านลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (เพศและรายได้) เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก และผู้ที่สนใจลงทุน ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรม
และรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเรียงจากมากไปน้อย 
ดังน้ี ปัจจัยด้านกระบวนการและสิ่งอ านวย ความสะดวกใน
ห้องพัก ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และทัศนียภาพ ปัจจัยด้านบุคลากร
และการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านราคาและความสะอาด
เรียบร้อยของห้องพัก และปัจจัยด้านสถานที่ในส่วนของปัจจัย
ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศและรายได้) ผลการวิจัย
พบว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศและระดับรายได้ที่แตกต่างกัน ไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและรี
สอร์ทที่แตกต่างกัน [5]  
2) วัชรเกียรติ สืบค้า และคณะ (2558) ได้ท าการวิจัย การพัฒนา
โปรแกรมสแกนโมเดล 3 มิติ แบบนูนสูงเพ่ือประยุกต์ใช้ร่วมกับ
โปรแกรม Autodesk 3ds Max การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
พัฒนาโปรแกรมสแกนโมเดล 3 มิติแบบนูนสูงส าหรับประยุกต์ใช้
ร่วมกับโปรแกรม Autodesk 3ds Max เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมสแกนโมเดล 3 มิติแบบนูนสูง ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้โปรแกรมสแกน
โมเดล 3 มิติแบบนูนสูง ผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมสแกนโมเดล 
3 มิติแบบนูนสูงส าหรับประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรม Autodesk 
3ds Max โดยอาศัยเทคโนโลยีจากกล้อง Kinect เป็นอุปกรณ์ใน
การสแกนเพ่ือเก็บข้อมูลของวัตถุประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากและกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้งาน
โปรแกรมสแกนโมเดล 3 มิติแบบนูนสูงโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
[6]  
3) วงเดือน พลอยงาม และคณะ (2561) ได้ท าการวิจัยสื่อ
โฆษณาบนแผ่นพับเสมือน 3 มิติ ผ่านทางสมาร์ทโฟน ส าหรับจัด
แสดงในนิทรรศการท่องเท่ียว วัตถุประสงค์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนทุกปี เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาด สร้างจุดดึงดูดที่น่าสนใจ และกระต้นการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) มาน าเสนอในรูปแบบ
แผ่นพับเสมือน 3 มิติ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อน าสื่อโฆษณาบน
แผ่นพับเสมือน 3 มิติ ผ่านทางสมาร์ทโฟน ส าหรับจัดแสดงใน
นิทรรศการท่องเท่ียว ไปทดลองใช้งานจริง และแสดงให้เห็นถึง 
ความสนใจของลูกค้าที่เข้ามาร่วมกิจกรรมส่องแผ่นพับเสมือน 3 
มิติ ด้วยสมาร์ทโฟนที่ผู้ประกอบการได้จัดเตรียมไว้ รวมถึง
นักท่องเที่ยวบางคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพ่ือทดลองเล่น
ด้วยตัวเอง นอกจากน้ียอดการจองที่พักในปี 2560 เพ่ิมข้ึน
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ประมาณ 31.7% เมื่อเปรียบเทียบกับยอดการจองที่พักในปี
2559 ท่ียังไม่มีการประยุกต์ใช้งานวิจัยน้ีโดยยอดการจองห้องพัก
ในปี 2559 มีผู้ให้ความสนใจในการจองห้องพักอยู่ที่ประมาณ 82 
การจอง และยอดการจองห้องพักในปี 2560 ที่มีการน าผลงาน
ดังกล่าวไปใช้งาน มีผู้ให้ความสนใจในการจองห้องพักเพ่ิมข้ึน 
เป็น 108 การจอง โดยอ้างอิงช่วงเวลาที่ออกบูธตลอดการจัด
นิทรรศการงานไทยเท่ียวไทย ครั้งที่ 43 และครั้งที่ 44 [7] 

5. วิธีด าเนินงานวิจัย
5.1 ศึกษาข้อมูลโรงแรม 
ข้อมูลที่ทราบมาจากการสัมภาษณ์ของ นางจันทร์เพ็ญ เลาประ 
เสริฐสุข ท างานต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า ข้อมูล
ของโรงแรมริมปาว ผู้ก่อต้ังชื่อ ท่านเกื้อ บุญเพ่ิม มีความคิดริเริ่ม
โดยอยากมีโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดกาฬสินธ์ุ เหมือน
โรงแรมจังหวัดอื่น  ๆ สามารถรองรับผู้คนที่มาเ ข้าพักได้ 
หลากหลาย จึงได้สร้างโรงแรมริมปาวข้ึนมา โดยมีหุ้นส่วน อาทิ 
เช่น พ่อค้าแม่ค้า ญาติมิตรสหาย รวมแล้ว ประมาณ 20 หุ้น มี
เน้ือที่โดยประมาณ 12 ไร่ ก่อต้ังเมื่อปี 2538 ที่มาขอชื่อโรงแรม
ริมปาว คือโดยจะมีเข่ือนริมปาว อยู่ระแวกใกล้เคียง จึงได้ชื่อได้
ว่า “โรงแรมริมปาว” โรงแรมริมปาวมีส่วนประกอบดัง น้ี  
ห้องพักมีทั้งหมด 5 ประเภท ห้องประชุม 5 ห้อง รองรับได้หลา
กลหาย 50 คน 100คน และ 1000 คน มีบริการตัดผมชาย สปา
และห้องอาหาร [7] 
5.2 ขั้นตอนด าเนินงานวิจัย 
1.ออกแบบแผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ 

ภาพท่ี 2 ภาพแสดงแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงแรมริมปาว 

 

ภาพท่ี 3 ภาพแสดงแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงแรมริมปาวที่มี Marker 

2.พัฒนาโมเดล 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max

ภาพท่ี 4 โมเดล 3 มิติ เมื่อมองจากหน้าของโรงแรมจะเห็นในส่วนของ
ทางเข้า และภายนอกของห้องพัก ห้องประชุม 

ภาพท่ี 5 โมเดล 3 มิติ เมื่อมองจากหลังของโรงแรมจะเห็นในส่วนของสระ
ว่ายน้ า และภายนอกของห้องพัก ห้องประชุม  

2 3 4 

5 6 1 
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3.การใช้งานแอปพลิเคชัน Augment 

ภาพท่ี 6 แสดงการท างานระหว่างแผ่นพบัและโมเดล 3 มิติ ผ่านทาง  
แอปเคชันบนสมาร์ทโฟน  

6.สรุปผลงานวิจัย
ตารางที่ 1  สรุปการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
การหาประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้าน AR (Augmented 
Reality) 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมัลติมีเดีย 3 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรม 3 คน ของ สื่อประชาสัมพันธ์แผ่น
พับเสมือน 3 มิติ ผ่านทางสมาร์ทโฟน เพ่ือส่งเสริมกิจการโรงแรม
ในเขตพ้ืนที่เมืองรอง (กรณีศึกษา : โรงแรมริมปาว จังหวัด
กาฬสินธ์ุ) 

จากการหาค่าเฉลี่ยรวมของประเด็นจากหัวข้อแผ่นพับ
ทั้งหมดได้สรุปค่าเฉลี่ยของการใช้งานแผ่นพับ เท่ากับ 4.39 ส่วน
เบี่ ยง เบนมาตรฐานมีค่ า 0.68 ซึ่ ง เท่ากับว่า หัวข้อ น้ีมีผล
ประสิทธิภาพต่อการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ ดี จากการหาค่าเฉลี่ย
รวมของประเด็นจากหัวข้อโมเดล 3 มิติทั้งหมดได้สรุปค่าเฉลี่ย
ของการใช้งานวิดิโอโมเดล 3 มิติ เท่ากับ 3.67 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่ า  0.58 ซึ่ ง เท่ากับ ว่า หัวข้อ น้ีมีผลประเมิน
ประสิทธิภาพต่อการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ ดี ค่าเฉลี่ยรวมของของ
ทั้ง 2 หัวข้อ เท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของทั้ง 2 
หัวข้อ มีค่า 0.61 ซึ่ง เท่ากับว่า ทั้ง  2 หัวข้อน้ีมีผลประเมิน
ประสิทธิภาพต่อการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ ดี 

7. ข้อเสนอแนะ
การจะให้โมเดลแสดงข้ึนมาได้น้ันต้องใช้แอปพลิเคชัน Augment 
สแกนบนแผ่นพับที่มีคิวอาร์โค้ดตามโมเดลน้ัน ๆ ซึ่ง ข้อเสียของ
แอปพลิเคชัน Augment คือไม่สามารถสร้าง Marker จึงท าให้ใน
การออกแบบแผ่นพับเพ่ือมาสแกนน้ันต้องใส่คิวอาร์โค้ดเข้าไปใน
แผ่นพับด้วยจึงส่งผลท าให้การออกแบบแผ่นพับน้ันไม่สวยงาม
เท่าที่ควรส าหรับผู้ที่สนใจและจะน ามาพัฒนาต่อ จึงแนะน าให้
เลือกใช้ แอปพลิเคชันที่ใช้ส าหรับการสแกน AR Model อื่น ๆ 

8. เอกสารอา้งอิง
[1] Plearn-plearn. (2562).  เมืองรอง. สืบค้น 

14 สิงหาคม 2562, จาก
https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/
เท่ียวเมืองรอง-ลดหย่อนภาษี.html  

[2] ปรีชา แดงโรจน์. (2549). การบริหารจัดและปฏิบัติงาน
โรงแรม (พิมพ์ครัง้ที่ 1). (น. 108-127).  กรุงเทพฯ: 
เอส.อาร์พริ้นติง แมสโปรดักส์ จ ากัด. 

[3] พีรพล  อริยารันตนาและคณะ (2555). 3ds Max 2012 
(พิมพ์ครั้งที่ 5). (น. 258-267). กรุงเทพฯ: ซีเอ็นยูเคชั้น 
จ ากัด. 

[4] Scimath (2018) Augmented Reality. สืบค้น 
15 สิงหาคม 2562,จาก
https://www.scimath.org/article-
technology/item/7755-ar-augmented-reality 

[5] จันทิมา รักมั่นเจริญ (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและรสีอร์ทของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจอ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย เชียงราย:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

[6] วัชรเกียรติ สืบค้า และคณะ (2558). การพัฒนาโปรแกรม
สแกนโมเดล 3 มิติ แบบนูนสูงเพ่ือประยุกต์ใช้ร่วมกับ
โปรแกรม Autodesk 3ds Max  มหาสารคาม:
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

[7] วงเดือน พลอยงาม และคณะ (2561).สื่อโฆษณาบนแผ่นพับ
เสมือน 3 มิติ ผ่านทางสมาร์ทโฟน ส าหรับจัดแสดงใน
นิทรรศการท่องเท่ียว.สมุทรสงคราม:บ้านสราญรมย์ 

1786

https://www.scimath.org/article-technology/item/7755-ar-augmented-reality
https://www.scimath.org/article-technology/item/7755-ar-augmented-reality


The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020

เกมสิงห์สาราสตัว ์
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บทคัดย่อ 
การ วิจัย น้ีมี วัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาเกมฝึกทักษะค าศัพท์
หมวดหมู่สัตว์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นเด็กประถมศึกษา 
โดยระบบน้ีประกอบด้วย 2 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบจัดการ
ค าศัพท์ ระบบการเล่นของผู้เล่น ส าหรับวิธีการพัฒนาเกม มี 6 
ข้ันตอน ได้แก่ 1) การก าหนดปัญหาและ ความต้องการของ
ระบบ 2) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 3) การ
วิเคราะห์ระบบงาน 4) การออกแบบระบบงาน 5) การพัฒนา 6) 
การติดต้ังและทดสอบ ค าศัพท์ที่ใส่ในเกมให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษและ คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง 
ความชัดเจนและ ความยากง่าย ของค าศัพท์  โปรแกรมเกมน้ีถูก
พัฒนาโดยใช้กรอบการท างานของ Thunkable  จากการทดลอง
การใช้งานและ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัด 4 เรื่อง ได้แก่ 
ความง่ายในการจ า  ความน่าสนใจ ความสนุกสนานและ การรู้
ค าศัพท์ใหม่ พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมคะแนนเฉลี่ย 
4.3 (ระดับดี ) 

ค ำส ำคัญ: เกม,เกมฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาองักฤษ, Thunkable 

ABSTRACT 
This research aims to develop a game Animal Animy 
game  for practice vocabulary skills  Animal category 
English of primary school students. This system 
consists of 2 subsystems: Vocabulary management 
system, game playing system. The methodology of 
game development has 6 stages: 1) define the 
problems and requirement of the system 2) study the 
feasibility of developing 3) analyze the system 4) 
design the system 5 ) development 6) installation and 
testing. Vocabularies used in this game were reviewed 

about accuracy, clarity, and difficulty by the English 
language and computer specialists. This game program 
is developed using Thunkable. After users play this 
game and answer 4 questions consists of simplicity to 
remember, interesting, enjoyment and knowing new 
vocabulary, we found that the average score of the 
total satisfaction of users is 4.3 (good level) 

Keywords: game,game for practice English 
vocabularies skills, Thunkable 

1. บทน า
ปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการเรียนรู้ศัพท์
ภาษาอังกฤษมีความส าคัญเป็นอันมาก เน่ืองจากประเทศไทย
ก าลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ที่เรียกกันว่า AEC 
(Asian Economic Community) ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางในการติดต่อสื่อสารและ การเรียนรู้จากหนังสือเรียน
หรือ แบบเรียนเดิมน้ัน ยังไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร การใช้
สื่อประเภทมัลติมีเดียในการเรียนการสอน ช่วยดึงดูดความสนใจ
ในการเรียนรู้และ การจดจ าได้ดีข้ึนสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) 
ที่ส าคัญคือ เกม 

ในอดีตเกมที่เด็กนิยมเล่นส่วนใหญ่ไม่ได้ช่วยพัฒนา
ความรู้ เพราะเป็นเกมที่เน้นความสนุกสนานอย่างเดียวและบาง
เกมก็ยังมีภาพและการเล่นที่รุนแรงไม่เหมาะสมกับเด็กทั่วไป 
ปัจจุบันเกมมีความสามารถหลากหลายและ มีการพัฒนาให้
ทันสมัยและก้าวหน้าย่ิงข้ึน บริษัทผู้ผลิตเกมต่างๆ มีการแข่งขัน
กันมากข้ึนทุกปี อีกทั้งคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการ
ด าเนินธุรกิจรวมถึง เป็นสื่อในการให้ความบันเทิงได้ด้วย ผู้วิจัยจึง
คิดว่าพัฒนาเกมที่สามารถน ามาใช้ฝึกการเรียนรู้ได้ โดยเกมที่
พัฒนาข้ึนมาจะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ท าให้เด็กได้ฝึกการเรียนรู้ใน

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ยามว่างได้ นอกจากน้ันเกมยังเป็นตัวกระตุ้นช่วยให้เด็กเกิดความ
สนใจอยากเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ผู้วิจัยจะพัฒนาเกมที่ใช้เรียนรู้ ฝึกฝน ความรู้ภาษาอังกฤษ พร้อม
ทั้งน าเสนอเกมให้สวยงามด้วยการใช้รูปภาพกราฟิก และสร้าง
วิธีการเล่นให้ไม่ยากเพราะหากยากแล้วจะท าให้รู้สึกไม่สนุกต่อ
การเล่น เกมที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนจะท าให้ผู้เล่นได้รับทั้งความรู้และ
ความสนุกสนานไม่ น่า เบื่ อและ มีความรู้ เกี่ยวกับค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

การเรียนรู้ในด้านภาษาที่แตกต่างจากภาษาที่เราใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นการบริหารสมองอย่างหน่ึง เน่ืองจากท าให้
สมองเราได้ใช้ท างานและ แก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ 
การได้จดจ า การแปลความหมาย การเรียงรูปประโยค ฯลฯ 
ผลลัพธ์ก็คือ ท าให้ฉลาดข้ึนและ เรียนรู้ได้ไวกว่าคนที่ไม่ได้เรียน
ภาษาท่ีสองการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถช่วยเพ่ิมทักษะในการ
ท างานหลายอย่างไปพร้อมกันได้ หรือที่เรียกว่า Multi-tasking 
คนที่มีความสามารถด้านภาษาท่ีหลากหลาย จะมีทักษะด้านการ
สังเกต สามารถรับรู้ ถึงสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวได้เร็วมี
ข้อผิดพลาดที่น้อย และสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอัล
ไซเมอร์ได้ด้วย เพราะว่าการเรียนภาษาถือเป็นการบริหารสมอง
อย่างหน่ึงอย่างที่กล่าวไป นอกจากจะลดความเสี่ยงแล้ว 
การศึกษาในต่างประเทศพบว่าการใช้งานสมองในการเรียนภาษา 
จะท าให้เกิดการจดจ ามากข้ึน สามารถเพ่ิมพ้ืนที่เก็บความทรงจ า
ใ ห้ เ ร า ไ ด้ ม า ก ข้ึ น ก า ร พ ย า ย า ม ที่ จ ะ เ ข้ า ใ จ ภ า ษ า อื่ น
นอกเหนือไปจากภาษาหลักของเรา จะท าให้เราอยู่ในจุดที่ง่ายต่อ
การค้นพบตัวเองและ สิ่งที่เราชอบจริง ๆ เมื่อเราเปิดใจต่อ
วัฒนธรรมอื่น ต้ังใจเรียนรู้จนประสบความส าเร็จ จะท าให้เรา
รู้สึกดีกับตัวเองมากข้ึนง่ายข้ึนเกิดแรงบันดาลใจและมีเป้าหมาย  

 นอกจากน้ี การมีทักษะด้านภาษาที่ ดี โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษก็จะท าให้เรารู้สึกมั่นใจมากข้ึน อีกทั้งค าศัพท์หมด
หมู่สัตว์ของภาษาอังกฤษจะถูกใช้มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ค าศัพท์ในระดับเริ่มต้นของการจดจ า เพราะค าศัพท์ง่าย และยัง
ช่วยให้กระตุ้นด้านความจ าของเด็กได้ง่ายเมื่อมีการจ าค าศัพท์
พร้อมรูปภาพของสัตว์ได้ง่ายย่ิงข้ึนและสามารถน าไปต่อยอดใน
ด้านต่าง ๆ ของการพัฒนาภาษาอังกฤษ ได้อีกด้วยผู้วิจัยพัฒนา
โครงงานน้ีข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เป็นเกมประเภทเกมการศึกษา (Education game) โดยเน้น
ความน่าสนใจและความง่ายการเล่น ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เรียนรู้
และเข้าใจถึงศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่ายและดีข้ึน  เกมน้ีพัฒนาใน
รูปแบบของ Application 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เ พ่ื อ พัฒนาเกมส าหรั บฝึ กทั กษะค า ศั พท์ ภ าษ าอั ง กฤษ 
(Animal Animy Game) 

3. ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาเกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
เพราะค าศัพท์ที่ใช้ในเกมเป็นค าศัพท์ที่ ใช้ เรียนรู้ ในระดับน้ี  
ขอบเขตของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการเรียนรู้
ค าศัพท์และ ส่วนของระบบการเล่นของผู้ เล่น  พอจะสรุป
ขอบเขตของแต่ละส่วนได้ดังน้ี 
3.1 ขอบเขตของการเรียนรู้ค าศัพท์ 
 3.1.1 ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้ จ านวนค า แบ่งเป็น 
6 หมวด แต่ละหมวดประกอบไปด้วยดังน้ี  

1) ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
2) รูปภาพของสัตว์

3.2 ขอบเขตของระบบการเล่นของผู้เล่น 
3.2.1 ผู้เล่นสามารถเลือกระดับความยากง่ายได้ 
3.2.2 ระบบสามารถแสดงผลการเล่นในแต่ละครั้ง 
3.2.3 ระบบสามารถเฉลยและแสดงค าตอบที่ถูกต้องได้ 

4. วิธีการวิจัย
การพัฒนาเกมฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แบ่งวิธีการ
ด าเนินการพัฒนาตามข้ันตอน 6 ข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
4.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ ผู้พัฒนาท า
ได้ศึกษาข้ันตอนการท างานของระบบงาน โดยสังเกตจากการเล่น
เกมจริง  การสนทนากับผู้ที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสร้างเกมฝึกทักษะค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
4.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ  
การพัฒนาระบบงานใหม่ การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของ
ระบบงานใหม่ พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคโดยมีเหตุผล
สนับสนุนหลายประการดังน้ี 

4.2.1 การพัฒนาระบบงานใหม่ใช้เทคโนโลยีบน
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

4.2.2 การใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาบนสมาร์ทโฟนชื่อ
ว่า Thunkable ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Cloud Based 
Service โดยใช้ Block Based Programming Language  และ
ฐานข้อมูล TinyDB ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ดังน้ัน 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมน้ี 
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4.3 การวิเคราะห์ระบบงาน 
ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ระบบงาน ตามข้ันตอนดังน้ี 

 4.3.1 ผู้ พัฒนาได้เตรียมค าศัพท์ ไว้ 3 ระดับ 
ประกอบด้วย ระดับง่าย (Easy) ระดับปานกลาง (Medium) 
ระดับยาก(Hard) มีค าศัพท์ไว้ในบทเรียนทั้งหมด 100ค า แต่
เลือกมาใส่แต่ละระดับของแบบทดสอบไว้ ระดับละ 30 ค า โดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 
ท่าน ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจน และความยาก
ง่าย ของค าศัพท์ ทั้งในแง่ ตัวค าศัพท์  ความหมาย การออกเสียง 
และรูปภาพที่ ใช้  แล้วค านวณหาค่าความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ (Index of Item – Objective Congruence หรือ 
IOC)  ได้ค่า IOC เฉลี่ย 0.67 

 4.3.2 สร้างแบบจ าลองเชิงตรรกะของระบบ (create 
Logical Modeling) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาสร้างแผนผัง
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพ่ือแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการท างาน สร้างเป็นแผนผังบริบท 
(Context Diagram) ซึ่งแสดงข้ันตอนท างานของระบบในระดับ
ที่ 0 (Level 0) ดังแสดงในภาพที่ 1และสร้างแผนผังกระแส
ข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 2 

ภาพท่ี 1 แผนผังบริบท 

ภาพท่ี 2 แผนผังกระแสข้อมูล ระดับที่ 1 

4.4 การออกแบบระบบงาน 
เป็นส่วนที่ผู้พัฒนาออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อกับผู้ใช้ 

ผู้พัฒนาได้ท าการออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อกับผู้ใช้ใน
ลักษณะที่เรียกว่า Graphical User Interface เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ใช้งานของผู้ใช้ โดยแบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
ออกแบบข้อมูลน าเข้า (Input Design) และการออกแบบผลลัพธ์ 
(Output Design) 
4.4.1 การออกแบบข้อมูลน าเข้า (Input Design) ประกอบด้วย 
3 หน้าจอหลัก ได้แก่หน้าจอเมนู หน้าจอเรียนก่อนท า
แบบทดสอบ และหน้าจอเล่นเกม หน้าจอการน าเข้าข้อมูล 
หน้าจอเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเกม 
4.4.2  การออกแบบผลลัพธ์ (Output Design) ประกอบด้วย 5 
หน้าจอส าคัญ ได้แก่ หน้าจอเลือกระดับของเกม หน้าจอการเล่น
เกม หน้าจอเมื่อตอบถูกหน้าจอเมื่อตอบผิด  และ หน้าจอจบเกม 
4.5 การพัฒนาระบบงาน 

ผู้พัฒนาใช้ Thunkable ในการพัฒนาโปรแกรมเกม  
4.6 การติดต้ังและทดสอบ 

 การทดสอบเกมฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษน้ี ผู้พัฒนา
ระบบใช้วิธีการทดสอบ แบบ Black-Box Testing เป็นการ
ทดสอบการท างานของระบบโดยรวมทั้งหมดว่ามีกระบวนการ
ท างานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่โดยระหว่าง
พัฒนา ผู้พัฒนาระบบได้ทดสอบแบบ Unit Testing เพ่ือทดสอบ
ว่าระบบท างานได้หรือไม่ และให้ผลตามท่ีผู้ใช้ต้องการหรือไม่  
 เมื่อโปรแกรมพัฒนาเสร็จแล้ว ผู้พัฒนาให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ านวน 20 คน ทดสอบระบบแบบ 
Integrated Testing พร้อมทั้งให้ท าแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจการใช้งาน 4 เรื่อง ได้แก่ ความง่ายในการจ า ความน่าสนใจ 
ความสนุกสนาน และ การรู้ค าศัพท์ใหม่ 

5. ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนาระบบเกมส าหรับฝึกค าศัพท์ภาษาองักฤษ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ได้โปรแกรมเกม และได้ผลการทดลองการ
ใช้งาน ซึ่งพอสรุปได้ดังน้ี 
5.1 โปรแกรมการใช้งาน  
 สามารถแสดงหน้าจอหลัก 5 หน้าจอ ดังแสดงในภาพที่ 3 ถึง
ภาพที ่11  
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ภาพท่ี 3 หน้าแรกส าหรับเข้าสู่เกม 

ภาพท่ี 4 หน้าจอ Study 

ภาพท่ี 5 หน้าจอเลือกระดับของเกม 

ภาพท่ี 6 หน้าจอการเล่นเกม 
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ภาพท่ี 7 หน้าจอเมื่อตอบถูก 

ภาพท่ี 8 หน้าจอเมื่อตอบผิด 

ภาพท่ี 9 หน้าจอจบเกม 

5.2 ผลการทดลองการใช้งาน 
จากการประเมินผลการใช้งานได้ผลดังตารางที่ 1 ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการใช้งาน 
เรื่องที่ใช้ประเมินการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 

ความง่ายในการจ า 4.5 
ความน่าสนใจ  4.4 
ความสนุกสนาน 4.5 
การรู้ค าศัพท์ใหม่ 4.1 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.3 
ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.3 ถือว่า อยู่ในระดับ ดี 

6. สรุปผลการพัฒนา
ผลจากการพัฒนาเกมฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่าระบบ
สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนทั่วไป และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเวลาท างานสามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บ
บราวเซอร์ได้ ซึ่งครอบคลุมผู้ใช้ 2 ประเภทดังน้ี 
6.1 ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับระบบงานทั้งหมดที่
อยู่ในส่วนบริหารจัดการค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ สามารถเพ่ิมลบ
แก้ไขข้อมูล หมวดหมู่ค าศัพท์ หรือค าศัพท์และการจัดการต่างๆที่
เก่ียวข้องกับค าศัพท์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อินเทอร์เน็ต 
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 6.2 ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเข้าใช้งานเกมเพ่ือเรียนรู้และฝึก
ทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และบอกผลลัพธ์การเล่นเกมได้ผ่าน
สมาร์ทโฟน 
 ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.3 ถือว่า อยู่
ในระดับ ดี 
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เทคโนโลยีความจริงเสริม วิธีการคุมก าเนิดด้วยถุงยางอนามัย 
The Augmented Reality Technology of  

Contraception with Condoms 

*ชัชนันท์ ระยับศรี1, ชัชวาลย์ แสนศรี1 และ วีณา คงพิษ1
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันความจริง
เทคโนโลยีความจริงเสริม วิธีการคุมก าเนิดด้วยถุงยางอนามัย2) 
เพ่ือศึกษาคุณภาพของแอปพลิเคชันความจริงเสริม วิธีการ
คุมก าเนิดด้วยถุงยางอนามัยด าเนินโครงงานแบ่งออกเป็น 3 
ข้ันตอนหลัก ได้แก่ 1) ข้ันตอนก่อนการผลิต หาข้อมูล ต้นแบบ 
ออกแบบ workflow และ wireframe ออกแบบหน้าจอแอป
พลิเคชัน ออกแบบ Trigger หาข้อมูล 2) ข้ันตอนการผลิต 
สร้างทริกเกอร์ และสร้างแอปพลิเคชัน และ 3) ข้ันตอนหลังการ
ผลิต ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้จัดท าได้พัฒนาแอปพลิเค
ชัน โดยใช้เว็บเบสของ Vidinoti โปรแกรม Adobe Illustrator, 
Adobe Flash และ Autodesk Maya 

จากผลการศึกษาคุณภาพแอปพลิเคชันโดยผู้ เชี่ยวชาญ
ภาพรวมอยู่ในระดับดี (X̅= 4.17, S.D. = 0.20) ผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานภาพรวมอยู่ในระดับดี (X̅ = 4.21, 
S.D. = 0.72)  

ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยีความจริงเสริม, การคุมก าเนิด, ถุงยาง
อนามัย 

ABSTRACT 
The purpose of this research were 1) to develop the 
augmented reality technology of contraception with 
condoms. 2) to study the quality of application by 3 
experts, and 3) to study the satisfaction from 20 
students, Pattaya 8 city. The project is divided into 3 
main steps, which are 1) Pre-production: research 
search, designing workflow and wireframe, designing 
application screen Design triggers, find information 2) 
production steps, create triggers from Google, create 
application and 3) Post-Production: research validation 
by experts. The researcher has developed the 

application by using Vidinoti web-based, Adobe 
Illustrator, Adobe Flash and Autodesk Maya Program. 

The results of this research were as follows: 
there was a good level (X̅=4.17, S.D.=0.20) of the 
quality of augmented reality application, and there 
was a good level of satisfaction (X̅=4.21, S.D.=0.72) in 
using the augmented reality application. 

Keywords: Augmented Reality, Contraception, 
Condom 

บทน า 
คุมก าเนิดโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันเป็นการเลือกซื้อถุงยางอนามัย
เป็นประเด็นปัญหาหน่ึงของสังคมไทยโดยเฉพาะคนกลุ่มวัยรุ่น
อายุปี 24-12 พบว่าการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
ลดน้อยลงเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีเจตคติต่อถุงยาง
อนามัยในเชิงลบคิดว่าถุงยางอนามัยให้ความรู้สึกที่ไม่เป็น
ธรรมชาติและยังคงรู้สึกเขินอายเวลาเลือกซื้อถุงยางอนามัยใน
ร้านสะดวกซื้อจึงท าให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงการใช้ถุงยาง
อนามัยจนน าไปสู่การต้ังครรภ์และภาวะเสี่ยงต่อการติดโรคทาง
เพศสัมพันธ์หากต้องการถุงยางอนามัยเพ่ือมาใช้กับอวัยวะที่บอบ
บาง [1] 

ดังน้ันคณะผู้จัดท าจึงได้พัฒนาการได้จัดท าแอปพลิเค
ชันความจริงเสริมวิธีการคุมก าเนิดด้วยถุงยางอนามัย ในรูปแบบ
ของแอปพลิเคชัน การน าเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีความจริง
เสริม (Augmented Reality: AR) ในลักษณะของโมเดล 3 มิติ
สามารถเปิดดูได้ในรูปแบบภาพ 3 มิติ ผ่านเทคโนโลยีความจริง
เสริมวิธีการคุมก าเนิดด้วยถุงยางอนามัย เพ่ือให้ความรู้ข้อดีของ
ถุงยางอนามัยด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม ให้ความรู้สร้างความ
มั่นใจในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วยเทคโนโลยี
ความจริงเสริม และอีกทั้งยังเป็นการน าเสนอถุงยางที่นิยมใช้อีก
ด้วย 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริม วิธีการคุมก าเนิดด้วย
ถุงยางอนามัย 
2. เพ่ือศึกษาคุณภาพเทคโนโลยีความจริงเสริม วิธีการคุมก าเนิด
ด้วยถุงยางอนามัยโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 20 คน ทีไ่ด้ทดลองใช้เทคโนโลยีความจรงิเสริม 
วิธีการคุมก าเนิดด้วยถุงยางอนามัยที่พัฒนาข้ึน 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

3.1.1 AR (Augmented Reality) ค าว่า Augmented 
แปลว่าเพ่ิมหรือเติมส่วน Reality แปลว่าความจริงเมื่อเอาสองค า
มารวมกันแล้วความหมายก็ค่อนข้างตรงตัวน่ันก็คือเทคโนโลยี
การผสมผสานโลกเสมือน (Virtual World) เพ่ิมเข้าไปในโลกจริง
(Physical World) เพ่ือท าให้เกิดการกลมกลืนกันมากที่สุดจน
แยกไม่ออกเช่นเราอาจจะมีถ่ายวิดีโอฉากใดฉากหน่ึงมาแล้วท า
การสร้างรูปกราฟิกภาพ 3 มิติผสมลงไปในฉากวิดีโอที่เราถ่ายมา
ให้ดูเสมือนกับว่าภาพ 3 มิติน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิดีโอจริงๆ
เทคโนโลยีการผสมผสานกันน้ีที่เราเรียกว่าโลกเสมือนผสานโลก
จริง [2] 

3.1.2 ถุงยางอนามัย (Condom) เป็นภาชนะที่รองรับ
เป็นอุปกรณ์คุมก าเนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุดในขณะร่วมเพศท า
ด้วยวัสดุจากยางพาราหรือโพลียูรีเทิน โดยมีทั้งแบบส าหรับผู้ชาย
และผู้หญิงส่วนใหญ่ฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายใช้โดยใช้สวมครอบ
อวัยวะเพศชาย ที่ก าลังแข็งตัวในขณะร่วมเพศ โดยเมื่อฝ่ายชาย
หลั่งน้ าอสุจิแล้วน้ าอสุจิจะถูกเก็บไว้ในถุงยางอนามัยช่วยป้องกัน
การต้ังครรภ์ และยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ถุงยางอนามัยสมัยใหม่ส่วนมากผลิตจากยางพารา แต่ก็มีบ้างที่
ผลิตจากวัสดุอื่นเช่นโพลียูรีเทินถุงยางอนามัยส าหรับชาย เป็น
อุปกรณ์คุมก าเนิดที่ราคาไม่แพง ใช้งานง่าย ผลข้างเคียงน้อยและ
ใช้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ถ้าใช้ถุงยางอนามัยอย่าง
ถูกต้องและใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ จะท าให้มีโอกาสต้ังครรภ์ได้
เพียง 2% เท่าน้ัน ถุงยางอนามัยใช้สวมใส่อวัยวะเพศชาย เมื่อ
แข็งตัวเต็มที ่ท าหน้าที่เป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้ตัวเชื้ออสุจิ เข้าสู่
ช่องคลอด ที่ปลายถุงยางอนามัยจะมีกระเปาะเล็ก ๆ ส าหรับ
รองรับน้ าอสุจิ และเป็นอุปกรณ์ประเภทสิ่งกีดขวางที่ใช้ระหว่าง
ร่วมเพศ เพ่ือลดโอกาสการต้ังครรภ์หรือการติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เมื่อใช้อย่างถูกต้องทุกครั้งที่ร่วมเพศการใช้ถุงยาง
อนามัย ลดโอกาสการติดโรคหนองในแท้ โรคหนองในเทียม 
เชื้อทรีโคโมแนส เชื้อไวรัสตับอักเสบบี โรคเอดส์และซิฟิลิส [3] 

3.1.3 Autodesk Maya เป็นโปรแกรมท าแอนิเมชัน 3 
มิติ ชั้นสูง ที่ภาพยนตร์แอนิเมชัน นิยมเลือกใช้ไปสร้างการ์ตูน

แอนิเมชัน 3 มิติกันด้วยการใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลสมจริง 
โดดเด่นกว่า โปรแกรมท าแอนิเมชัน 3 มิติในตลาดตอนน้ี โดย
โปรแกรมท าแอ นิ เมชัน น้ี เ ป็น โ ปรแกรมรู ปแบบ Open 
Architecture คือ งานทั้งหมดที่ได้สร้างสรรค์น้ันสามารถแปลง
เป็น Script ต่าง ๆ ได้ รวมถึงยังมี API ที่รองรับทั้ง Maya 
Embedded Language (MEL), Python และภาษาอื่นๆ ได้
น่ันเองโดยโปรแกรมน้ีจะรองรับงานกราฟิก 3 มิติ ทุกประเภท 
เช่น 3D Visual Effects, Computer Graphics โดยที่คุณจะ
สามารถสร้างผลงานทีวี พัฒนาเกม และงานออกแบบต่างๆ ได้ก็
ท าได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือในการสร้างการ์ตูน Animation 
ของโปรแกรมน้ี ว่าด้วยมีผู้ใช้งานโปรแกรมน้ีมีต้ังแต่ผู้ ใช้งาน
เริ่มต้น จนถึงระดับมืออาชีพ [4] 

3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3.2.1 โมเดลตัวอย่างสินค้าที่ไม่สามารถเปิดดูได้

ในรูปแบบภาพ 3 มิติผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม กรณีศึกษา 
ถุงยางอนามัย 3D งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือออกแบบ
โมเดลตัวอย่างสินค้าที่ไม่สามารถเปิดดูได้ในรูปแบบภาพ 3 มิติ
ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของโมเดล
ตัวอย่างสินค้าที่ไม่สามารถเปิดดูได้ในรูปแบบภาพ 3 มิติผ่าน
เทคโนโลยีความจริงเสริม ผลการวิจัยพบว่าโมเดลตัวอย่างสินค้า
ที่ไม่สามารถเปิดดูได้ในรูปแบบภาพ 3 มิติผ่านเทคโนโลยีความ
จริงเสริม กรณีศึกษาถุงยางอนามัย 3D มีค่าเฉลี่ยรวม (X̅=4.28, 
S.D.=0.67) อยู่ในระดับมากที่สุด [5] 

3.2.2 ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ได้ท าการวิจัย
เรื่องการพัฒนาแบบจ าลองห้องปฏิบัติการเสมือนจริง เพ่ือการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวิชาฟิสิกส์
ส าหรับนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ผลการวิจัยพบว่าแบบจ าลอง
ห้องปฏิบัติการ เสมือนจริงประกอบด้วยส านวนเสนอเน้ือหาสวน
สนับสนุนการ เรียนรู้ และห้องปฏิบั ติการ เสมื อนจริ งซึ่ งมี
ประสิทธิภาพเทากับ 79.66/77.85 และกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในระดับมาก [6] 

4.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากร 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) จ านวน 20 คน 
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5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

5.1.1 อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ Intel(R)Xeon(R)CPUE3-1240 V2 

@3.40GHz 
โทรศัพท์มือถือย่ีห้อ Sony ระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ 
โทรศัพท์มือถือย่ีห้อ Apple Iphone X 

ระบบปฏิบัติการ IOS 13.2 
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึง

พอใจส าหรับผู้ทดลอง 
5.1.2 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 
1. Adobe Photoshop CS6 ใช้ส าหรับตกแต่ง

ภาพถ่ายและภาพกราฟิก [7] 
2. Adobe Illustrator CS6โปรแกรมที่ใช้ในการวาด

ภาพกราฟิก [8] 
3. Adobe Flash CS6 เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการ

สร้างสื่อมลัติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว (Animation) [9] 
4. Adobe Premiere Pro ใช้ตัดต่อวิดีโอ

ภาพเคลื่อนไหว [10] 
5. Autodesk Maya 2018 เป็นโปรแกรมสร้างแบบ

สามมิติ ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows, 
MacOS และ Linux [11] 

6. Protopie ใช้ออกแบบหน้าจอ (Pro to pie)
ปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้งาน [12] 

7. Vidinotiเว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน ใน
รูปแบบการน าเทคโนโลยีความจรงิเสรงิมาน าเสนอ [13] 

5.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-production) 
1. หาข้อมูลวิธีการใช้ถุงยางการคุมก าเนิดที่ถูกต้องและ

ข้อมูลถุงยางที่ติด Top5 ที่นิยมใช้มากที่สุดได้แก่ 1) Durex 
Performa, 2) Durex Airy, 3) Okamoto Gel Plus, 4) Durex 
Kingtex, 5) One Touch Solution ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขอบเขต
ในการสร้างแอปพลิเคชันเพ่ือน าเสนอข้อมูลถุงยางรุ่นดังกล่าว 
[14] 

2. ออกแบบ workflow และ wireframe โดยมีการ
ร่างแผนผังล าดับข้ันตอนของแอปพลิเคชัน ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบ
กระบวนการ และมีการน าเอาเน้ือหามาจัดเรียง เพ่ือน าไปเป็น
ต้นแบบในการออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชันในข้ันตอนต่อไป 

3. ออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน โดยใช้โปรแกรม
Adobe Xd ในการออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน 

5. สร้าง Trigger โดยใช้รูปหน้ากล่องถุงยางอนามัย

ข้ันตอนการผลิต (Production) 
1. หา Trigger จาก Google มาเป็น Trigger มาตัด

ขอบให้เรียบร้อยเพ่ือให้สแกนได้ง่าย 
2. สร้างโมเดล 3 มิติ ใช้โปรแกรม Autodesk Maya

2018 
3. สร้างแอนิเมชันใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6

สร้างตัวละครแนะน าการคุมก าเนิดด้วยถุงยางอนามัย 
4. ตัดต่อวิดีโอใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro

CC ใส่เสียงเอ็ฟเฟ็ค 
5. สร้างแอปพลิเคชันโดยใช้เว็บไซต์

https://www.vidinoti.com ใส่โมเดล 3 มิติ เสียงประกอบ 
และโมชันกราฟิกลงในแอปพลิเคชันได้ 

ข้ันตอนหลังการผลิต (Post-production) 
ทดสอบกับกลุ่มผู้ทดลองย่อยจ านวน 12 คน เพ่ือดูการ

ท างานและข้อบกพร่องของแอปพลิเคชันและท าการแก้ไขให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี ประเมินคุณภาพของแอปพลิเค
ชัน จ านวน 3 คนจากน้ันน าแอปพลิเคชันไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ทดลอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 20 
คน เพ่ือหาความพึงพอใจในการทดลองใช้แอปพลิเคชัน 

6. ผลการด าเนินงาน
6.1 ผลการพัฒนาแอปพลเิคชัน 

ภาพท่ี 1 Trigger 
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  ภาพท่ี 2 Trigger สแกนเพื่อให้ AR ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอแอปพลิเคชัน 

ภาพท่ี 3 โมชันกราฟิกแนะน าวิธีการคุมก าเนิดด้วยถุงยางอนามัย 

 ภาพท่ี 4 หน้าแนะน าผู้จัดท า 

6.2 ผลการศึกษาคุณภาพแอปพลเิคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาคุณภาพแอปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
1. ด้านโมชันกราฟิก 4.33 0.43 
2. ด้านโมเดล 3 มิติ 4.00 0 
3. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
การออกแบบ 

4.00 0 

4. ด้านการออกแบบภาพ Trigger 4.33 0.29 
5. ด้านการน าไปใช้ และประโยชน์ที่
ได้รับ 

4.17 0.29 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.17 0.20 

6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยผู้ทดลองใช้ 
ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยผู้ทดลองใช้ 

รายการประเมิน �̅� S.D. 

1. การถ่ายทอดวิธีการคุมก าเนิดด้วย
การสวมถุงยางอนามัย 

 4.60 0.68 

2. AR สามารถดึงดูดความสนใจของ
ท่านได้ 

4.05 0.76 

3. AR มีประโยชน์ต่อการเผยแพร่สู่
สังคม 

4.15 0.75 

4. ภาพรวมของความสวยงามและ
สมบูรณ์ของโมเดล 3 มิติ 

4.05 0.69 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.21 0.72 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 สรุปผลการวิจัย 
เทคโนโลยีความจริงเสริม วิธีการคุมก าเนิดด้วยถุงยางอนามัยเป็น
การน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเข้ามาช่วยน าเสนอ
ในรูปแบบใหม่ เ พ่ือให้ความรู้ ข้อดีของถุงยางอนามัย ด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริม ให้ความรู้สร้างความมั่นใจในการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
และอีกทั้งยังเป็นการน าเสนอถุงยางที่นิยมใช้อีกด้วย  

โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์  ไม่ น้อยกว่า 5 ปี ประเมินคุณภาพของ
เทคโนโลยีความจริงเสริม วิธีการคุมก าเนิดด้วยถุงยางอนามัย 
จ านวน 3 คน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพโดยรวมของแอป
พลิเคชันน้ัน มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.20 อยู่ในระดับดี รายการการประเมินส่วนที่ได้ค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดคือ ด้านโมชันกราฟิกและด้านภาพ Trigger ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับดี  
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 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายที่ได้ทดลองใช้งานของเทคโนโลยีความ
จริงเสริม วิธีการคุมก าเนิดด้วยถุงยางอนามัย ที่พัฒนาข้ึน จ านวน 
20 คน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของเทคโนโลยี
ความจริงเสริมน้ัน มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับดี รายการการประเมินส่วนที่
ได้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การถ่ายทอดวิธีการคุมก าเนิดด้วยการสวม
ถุงยางอนามัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับดีมาก 

7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
เทคโนโลยีความจริงเสริม วิธีการคุมก าเนิดด้วยถุงยางอนามัยเป็น
แอปพลิเคชันรูปแบบการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมหรือ AR 
(Augmented Reality) เข้ามาช่วยในการน าเสนอในรูปแบบใหม่ 
ในลักษณะของโมเดล 3 มิติ เพ่ือใหเด็กและบุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้การคุมก าเนิดและป้องกันการเกิดภาวะเสี่ยงต่อการติดโรค
ทางเพศสัมพันธ์ 

8. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อจ ากัดของเว็บเบสที่เลือกใช้ คือการสร้างโมเดล 3 มติิ และ
วิดีโอที่มีรายละเอียดสูง จะท าให้การแสดงผลท าได้ช้าและ
รายละเอียดของโมเดล 3 มิติ แสดงผลไม่ครบถ้วน 
2. ควรใช้ Autodesk Maya 2018 ข้ึนไป เพราะรองรับ
Hypershade แบบโปร่งใส 
3. Trigger ทีใ่ช้มีความเงาท าให้สแกนยาก
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การพัฒนาสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษามือ 
Development of Sign Language Stickers

*พงศธร พละ1, ศิริกุล ภารพุทธ1 และ ภัทรวรญัญ ์ศรีฮาตร1

1สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
Email: pongsatorn.la@ksu.ac.th 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาสต๊ิกเกอร์ไลน์ภาษา
มือ เพ่ือสื่อความหมายส าหรับผู้พิการทางการได้ยินและการ
สื่อสารทางภาษาพูด 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพสต๊ิกเกอร์ไลน์ 3) 
เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการสื่อสารผ่านสต๊ิกเกอร์ ขอบเขต
การออกแบบชิ้นงาน มีลักษณะเป็นตัวการ์ตูน ผู้ชายและ ผู้หญิง 
20 ชิ้นงาน ชิ้นงานละ 5 เฟรมเวิร์ค การพัฒนาน้ีได้ศึกษาการหา
ประสิทธิภาพของชิ้นงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้เชียว
ชาญทางด้านภาษามือและอาจารย์สอนภาษามือ จ านวน 3 ท่าน 
โดยใช้แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล โปรแกรมที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัยครั้งน้ีคือ
โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe photoshop ใน
การสร้าง และได้น าหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System 
Development Life Cycle) มาใช้เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบ 

ค ำส ำคัญ: สต๊ิกเกอร์,ภาษามือ,ไลน์ 

The purpose of this research was 1) to develop sign 
language stickers. To communicate the meaning for 
the hearing and speech impairments. 2) To find the 
effectiveness of stickers. 3) To be an alternative to 
communicating through stickers. The scope of the 
design of the work consists of 20 male and female 
cartoon characters, each 5. The development of this 
work studied the efficiency of the work.. The sample 
group used in the research was Sign language experts 
and 3 sign language teachers. By using the 
performance evaluation questionnaire as a tool for 
collecting data The program used in this research is 
Adobe Illustrator and Adobe photoshop to create and 
use SDLC (System Development Life Cycle) to analyze 
and design. 
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1. บทน า
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน ท าให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคล สังคม ท า
ให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกันได้ เมื่อมนุษย์มีความจ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน จึงได้มีการพัฒนาด้านการสื่อสารที่ตอบสนองให้ใช้งานได้ตาม
ความต้องการ ดังน้ันจึงมีผู้พัฒนา พัฒนาการสื่อสารในรูปแบบ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Line 
หรืออีกอื่นๆ มากมาย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งาน LINE แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการทั้ง Messaging และ 
Voice over IP เป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่ง
ข้อความ โพสต์รูปต่างๆ หรือจะโทรคุยกันแบบเสียงหรือ Free 
Voice Calls แล้วยังสามารถส่งคลิปวิดีโอหรือเสียงในแบบสั้นๆ 
ได้ และแชททั่วไปที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือ Stickers ที่ช่วยเพ่ิม
สีสันให้การแชทสนุกสนานย่ิงข้ึน Stickers จึงเป็นที่สนใจและ
นิยมน ามาใช้ในแชทมากข้ึน ดังน้ันจึงมีผู้พัฒนาสต๊ิกเกอร์ พัฒนา
สต๊ิกเกอร์ออกมาใช้อีกมากมาย เมื่อStickers ได้รับความนิยม
ดังน้ัน LINE จึงเป็นแอปยอดนิยมที่มีผู้ใช้งานมากเป็นอันดับต้นๆ 
ของแอปทีใ่ช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคล สังคม รวมไปถึงผู้
พิการทางการได้ยิน 

ผู้พิการทางการได้ยิน ใช้ภาษามือสื่อความหมายแทน
ค าพูด ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก โดยแสดงสีหน้าและกิริยา
ท่าทางประกอบ เมื่อผู้พิการทางการได้ยินต้องการติดต่อสื่อสาร
กัน ผ่านแอพพลิเคชั่น Line น้ัน จึงเป็นที่ค่อนข้างสะดวกและมี
สต๊ิกเกอร์ ภาษามือให้เลือกใช้ แต่สต๊ิกเกอร์ภาษามือน้ันยังมีไม่
มากและอาจจะยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

ดัง น้ันผู้ วิจัยได้ท าการพัฒนาสต๊ิกเกอร์ เพ่ือเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึง ที่ใช้ภาษามือในการติดต่อสื่อสารโดยสต๊ิกเกอร์
อิริยาบถต่างๆ ที่มีความหมายเพ่ือใช้ส าหรับส าหรับผู้พิการ
ทางการได้ยิน และน าไปติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่ม หรือส่วนตัว
ได้ง่ายและสะดวกในการสื่อสาร 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพ่ือพัฒนาสต๊ิกเกอร์ไลน์ภาษามือ เพ่ือสื่อความหมายส าหรับ
ผู้พิการทางการได้ยินและการสื่อสาร ทางภาษาพูด  
2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพสต๊ิกเกอร์ไลน์  
2.3 เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ในการสื่อสารผ่านสต๊ิกเกอร์ไลน์  

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตเน้ือหาในการวิจัย 
ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาข้อมูลการวาดภาพการ์ตูนภาษามือ ท่ีสื่อ
ความหมายส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยใช้โปรแกรม 
ADOBE ILLUSTRATOR และ ADOBE PHOTOSHOP ในการ
ออกแบบสต๊ิกเกอร์ ท่ีมีลักษณะท่าทาง 20 ชิ้นงาน ท่าทางละ 5 
เฟรมเวิร์ค  
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา  

 - ตัวแปรต้นได้แก่ สต๊ิกเกอร์ไลน์ภาษามือ 
      - ตัวแปรตามได้แก่ ประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
3.3 กลุ่มตัวอย่าง 

 - ผู้เชียวชาญภาษามือ อาจารย์ผู้สอนภาษามือ 
3.4 ประชากร 
      - ผู้เชียวชาญภาษามือ อาจารย์ผู้สอนภาษามือ 
3.5 สถานที่ด าเนินงานวิจัย 
สถานที่ด าเนินงานวิจัยคืออาคารเรียนรวมและปฏิบั ติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 15ชั้น 7 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ
และนอกสถานที่ 

4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และคณะ ( 2558 : บทคัดย่อ) งานวิจัยครั้งน้ี 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการและพัฒนา Sticker 
Phone Application หลายชุดอาเซียนเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ภาพลักษณ์ขององค์กรบริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) เพ่ือหา 
คุณภาพของสต๊ิกเกอร์บนแอพพลิเคชั่น LINE และความพึงพอใจ 
ของกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ 
พนักงานบริษัท อสมท. จ ากัด(มหาชน) โดยเป็นผู้ที่เคยใช้งาน 
Application LINE มาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างต้องการสต๊ิกเกอร์ บนแอปพลิเคชั่นชุดอาเซียนมาก 
ที่สุด (ร้อยละ 64.00) โดยรูปแบบแสดงอารมณ์ของตัวการ์ตูน 
ต้องการแบบตกใจเป็นอันดับแรก (ร้อยละ 34.00) รูปแบบ 
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ต้องการแบบเที่ยวเดินทางเป็นล าดับ 
แรก (ร้อยละ 38.00) และรูปแบบค าพูดต้องการแบบทักทาย 
เป็นล าดับแรก (ร้อยละ 44.00) โดยผลการส ารวจความต้องการ 
ผู้จัดท าได้พัฒนาสต๊ิกเกอร์บนแอพพลิเคชั่นไลน์ชุดอาเซียน เพ่ือ 
การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์การบริษัท อสมท. จ ากัด 
(มหาชน) ข้ึนซึ่งผลจากการประเมินโดยผู้เชียวชาญพบว่า มีผล 

การประเมินคุณภาพด้านเน้ือหาอยู่ในระดับที่ดี (x̄ = 4.19, S.D. 
= 0.49) ผลการประเมินด้านคุณภาพสื่อการน าเสนออยู่ในระดับ 
ดี (x̄ = 4.38, S.D. = 0.55) และความพึงพอใจของ รอง 
ศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายสารนิเทศ และ กิจการนักศึกษา 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าธนบุรี รองศาสตราจารย์อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาเทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วารสาร 
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 2 ( ก.ค. – ธ.ค. 
2558) กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อรูปแบบสต๊ิกเกอร์บนแอพพลิเคชั่น 
LINE อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.28, S.D. = .62) ซึ่งเป็นไปตาม 
เกณฑ์ดังน้ันสต๊ิกเกอร์บนแอพพลิเคชั่นไลน์ ชุดอาเซียนเพ่ือการ 
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์การ บริษัท อสมท. จ ากัด 
(มหาชน) ที่พัฒนาข้ึนสามารถน าไปใช้ได้ 

ศุภรัตน์ เจริญพิทักษ์ และคณะ ( 2561 : บทคัดย่อ )
กา ร วิจั ยครั้ ง น้ีมี วั ต ถุป ระส งค์ เ พ่ื อ พัฒนาส ต๊ิก เกอร์ บน
แอพพลิเคชั่นไลน์ชุดการ์ตูนนักศึกษา ครุศาสตร์ และเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสต๊ิกเกอร์บนแอปพลิเคชั่นไลน์ชุด
การ์ตูนนักศึกษา ครุศาสตร์ที่พัฒนาข้ึน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ที่ดาวน์โหลดใช้งานสต๊ิกเกอร์ 
จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สต๊ิกเกอร์บน
แอพพลิ เค ชั่ น ไ ล น์ชุ ดก า ร์ ตู น นักศึ กษ าค รุ ศ าสตร์  แล ะ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้มีความพึง
พอใจต่อสต๊ิกเกอร์บนแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่พัฒนาข้ึนอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.83 ดังน้ัน สรุปได้ว่า สต๊ิกเกอร์บนแอพพลิเคชั่นชั่นไลน์ชุด
การ์ตูนนักศึกษาครุศาสตร์ที่พัฒนาข้ึนสามารถน าไปใช้งานในการ
แสดง ความรู้สึกแทนการส่งข้อความ สามารถแสดงอารมณ์และ
สื่อสารได้เข้าใจความรู้สึกภายในภาพเดียว 

วัฒนา ทิพย์ทอง และคณะ ( 2017 : บทคัดย่อ ) 
งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาสต๊ิกเกอร์ไลน์ที่เพ่ือใช้เป็นช่องทางใน 
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนป่าละอู โดยเน้นการ 
ออกแบบสต๊ิกเกอร์ที่สื่อถึงเอกลักษณ์หรือตัวสินค้าของชุมชนป่า 
ละอู โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ1.พัฒนาสต๊ิกเกอร์ไลน์ที่เป็นจุดเด่น 
หรือเอกลักษณ์ของชุมชนป่าละอู่และให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ของบริษัทไลน์ 2. ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดาวน์ 
โหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์ตามกลุ่มเป้าหมาย 3. ประเมินผลลัพธ์การใช้ 
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สต๊ิกเกอร์เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนาสต๊ิกเกอร์ 
ไลน์ข้ึนมาทั้งหมด 2 ชุด เพ่ือเปรียบเทียบค่าต่าง ๆที่ได้รับจาก
การ วางขายสต๊ิกเกอร์ ผลศึกษาพบว่า ยอดการใช้งานของ
สต๊ิกเกอร์  ชุดที่ 1 จะสูงกว่าสต๊ิกเกอร์ชุดที่ 2 ซึ่งมียอดการใช้
งาน 823 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 74.28 ของจ านวนการใช้งาน
ทั้งหมด ส่วนยอด การจ าหน่ายสต๊ิกเกอร์ชุดที่ 2 จะสุงกว่าชุดที่ 1 
ซึ่งก็คือสต๊ิกเกอร์ ชุดที่ 2 มีจ านวน 411 เยน คิดเป็นร้อยละ 
62.24 ของจ านวนเงิน ทั้งหมด และผลการประเมินผลลัพธ์ของ
การใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ใน การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ โดยวัดจาก
ใช้งานของเว็บไซต์ผ้า ฝ้ายทอมือป่าละอูที่มีการโปรโมทและท า
การจ าหน่ายสินค้า ออนไลน์น้ัน จะเห็นได้ว่ามีการเข้าชมเว็บไซต์
เพ่ิมข้ึน โดยมีสถิติ การเข้าชมเว็บไซต์อยู่ที่ 106 ครั้ง 

อาจารย์ธีร วัฒน์ ก าเ นิดศิริ  และคณะ (2553 : 
บทคัดย่อ) ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในไทยใช้ภาษามือ
ไทยเป็นภาษาแรก และใช้ภาษาไทยเป็นภาษา ที่สองในการ
สื่อสาร แต่ทั้งน้ีผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาในการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษซึ่งเรียนเป็นภาษาที่สามซึ่งถือว่า
เป็นภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นเพราะสื่อต่างๆใน ปัจจุบันส่วน
ใหญ่อยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ แต่ทั้งน้ีเพราะปัญหาเรื่องการ
ขาดช่องทางการรับรู้ ทางการได้ยินเสียง รวมทั้งยังขาดสื่อ ที่ช่วย
ในการจดจ าและ เรี ยนรู้ ค าศัพท์  ท าให้ การรับรู้ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษของคนหูหนวกอยู่ในวงที่จ ากัดกว่าคนทั่วไป ทาง
ผู้ วิจัยได้ เล็ง เห็นถึงความส าคัญของปัญหาน้ี จึ ง ได้พัฒนา
โปรแกรมสอนภาษามือด้วยภาพเคลื่อนไหว 3 มิติโดยเริ่มต้น
พัฒนาค าศัพท์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือช่วยพัฒนาสื่อใน
การเรียนรู้ค าศัพท์ส าคัญที่ใช้ทั่วไปใน ชีวิตประจ าวัน ในวง
ค าศัพท์พ้ืนฐาน 500 ค าโดยใช้เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว 
(Motion capture ) ในการพัฒนาภาษามือสามมิติเพ่ือช่วยเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาไทย-อังกฤษของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินให้สามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้ดีย่ิงข้ึน
กว่าเดิม โดยใช้กรณีศึกษาจากโรงเรียนโสตอนุสารสุนทร (สอน
คนหู หนวก ) จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบ ในการท าการวิจัย 

5. วิธีด าเนินการวิจัย
ข้ันตอนการด าเนินงานในการศึกษากระบวนการพัฒนาสต๊ิกเกอร์
ไลน์ภาษามือ ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีรวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลมาเป็นกรอบแนวทางการศึกษา
และการออกแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
5.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์หนังสือเช่น
สต๊ิกเกอร์ไลน์อันดับของการใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ที่มีคนใช้มากที่สุด 
เว็บไซต์ภาษามือไทย และ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการท า
สต๊ิกเกอร์ในการออกแบบการ วาดภาพการ์ตูนสื่ออารมณ์

ความรู้สึกลักษณะท่าทางภาษามือ และสต๊ิกเกอร์ที่นิยมใช้หรือ
สต๊ิกเกอร์อารมณ์ต่างที่นิยมใช้ 
5.2 ออกแบบและพัฒนา 
น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาออกแบบตัวการ์ตูนสต๊ิกเกอร์
ไปใช้ในการออกแบบสต๊ิกเกอร์ โดยมีลักษณะท่าทางอารมณ์
ต่างๆ ดังน้ีสต๊ิกเกอร์ไลน์ที่ออกแบบมีลักษณะเป็นตัวการ์ตูน 
ผู้ชายและ ผู้หญิง มี 24 ชิ้นงาน ชิ้นงานละ 5 เฟรมเวิร์ค 

ภาพท่ี 1 การออกแบบตวัการ์ตูน 

ภาพท่ี 2 เร่ิมสร้างการ์ตูนและลงสี 

ภาพท่ี 3 ลงข้อความและประกอบภาพ 

5.3 หาประสิทธิภาพโดยแบบสอบถามและวิเคราะห์ ผล
ประเมิน 
ในการส ารวจความพึงพอใจการใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ภาษามือ  
โดยใช้แบบสอบถาม มีข้ันตอนดังน้ี  

5.3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จากชุ่มชนคนหูหนวก คนใบ้ 
5.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้เชียวชาญภาษามือ อาจารย์ผู้สอนภาษามือ 
5.3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

  - ตัวแปรต้นได้แก่ สต๊ิกเกอร์ไลน์ภาษามือ 
  - ตัวแปรตามได้แก่ ประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
5.3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย
ครั้งน้ี คือแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ เป็นมาตราส่วน
ประมาณ 
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            - ศึกษาเทคนิคและวิการสร้างแบบสอบถามจาก
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
            - รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสร้างแบบสอบถาม โดย
ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
            - สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ท า
ให้สอดคล้องกับปัจจัยหรือตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา การสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นทั้งหมด 
            - น าเสนอแบบสอบถามต่อที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือขอรับค าแนะน าและตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมและน ามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับ
กรอบแนวคิดในการวิจัยความมุ่งหมายในการวิจัยตลอดจน
ผลงานวิจัยอื่นและแนวความคิดทฤษฎีต่างๆ และหาความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index Objective Congruence : 
IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 การให้คะแนนความเที่ยงตรง
ของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี   

 + 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามและวัตถุประสงค์มี
ความสอดคล้องกัน  

   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามและวัตถุประสงค์มี
ความสอดคล้องกัน  

  -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อมูลค าถามและวัตถุประสงค์
ไม่มีความสอดคล้องกัน 
            - ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้านความ
เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability)ของเน้ือหา
โดยน าแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบข้ันต้น (Try out) กับกลุ่มที่ 
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในจ านวน 30 คน แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์
หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’alpha coefficient) โดยใช้
การทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสมประสิทธ์ิหาค่าแอลฟา 
เพ่ือทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และหาค่า ความเที่ยงตรง 
(Validity Teat) โดยใช้ค่า Factor loading ตามวิธี 
Confirmatory Analysis มีค่า Factor loading จากน้ันจึงน า
แบบสอบถามไปใช้จริงในการวัดผลการวิจัยต่อไป 

5.3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีการด าเนินงาน

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการพัฒนาสต๊ิกเกอร์ไลน์ภาษามือ โดยมี
แหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิเป็น
ข้อมูลที่ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากข้อมูลจากชุมชนคนหู
หนวก 

5.3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

            ผู้วิจัย ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีข้ันตอนการ ด าเนินการดังน้ี 
            - น าแบบสอบถามที่ ร วบรวมมาคื นทั้ งหมดมา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์   

 - ค่าสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  - ข้อมูลจากสภาพทั่วไปของนักศึกษา ใช้ค่าสถิติ

ร้อยละ  
   - ข้อมูลระดับความคิดเห็นของนักศึกษา โดย

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แต่ละรายการและ
ผลรวมรายการในด้านแต่ละ ด้าน โดยก าหนดการให้คะแนน
ค าตอบของแบบสอบถาม ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 99-
100 ) 

5.4 น าเสนอเผยแพรเพื่อใช้งานจริง 
ข้ันตอนการสมัคร Line Creators Marketนับได้ว่าปัจจุบันน้ี 
การสื่อสารผ่านโลกอินเทอร์เ น็ตน้ันได้รับความนิยมและ
แพร่หลายเป็นอย่างมาก ซึ่งหน่ึงในการสื่อสารเหล่าน้ัน LINE ก็
ถือว่าได้รับความนิยมอยู่ในอันดับต้นๆกันเลยทีเดียว ถือได้ว่าเป็น
โอกาสที่ดีของการหารายได้อีกช่องทางหน่ึงที่เราจะมาสอนกันใน
วันน้ี น่ันก็คือ การสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ข้ึนขายในระบบ Line 
store 

E Book เล่มน้ีเขียนข้ึนจากประสบการณ์จริง เรา
สามารถหารายได้จากการท าสต๊ิกเกอร์ไลน์ได้โดยไม่ต้องมีสกิ
ลการวาดรูปที่เก่งข้ันเทพ หรือเครื่องมือระดับแพงๆ ที่ส าคัญ E 
Book เล่มน้ีจะสอนต้ังแต่เริ่มต้น จนสามารถเอาสต๊ิกเกอร์ไลน์
ของเราข้ึนขายสู่ระบบ Line store เพ่ือหารายได้ หรือใช้เอง 
โดยที่ไม่ต้องเสียเงินในการท าเลยแม้แต่บาทเดียว อาศัยความ
พยายามและเวลา เท่าน้ัน 

การสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ขายเป็นงานที่ท าเพียงแค่ครั้ง
เดียวแล้วลงขายได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุ ถ้าหากตัวสต๊ิกเกอร์
ของเราดัง หรือติดตลาด จ าท าให้เราได้รับเงินก้อนโต หรือเป็น
เม็ดเงินที่ไหลเข้ามาบัญชีของเราเรื่อยๆ แบบ Passive income 

ในยุคอุตสาหกรรมเราต้องออกเดินทางไปหางาน หา
เงิน หาโอกาส แต่ในยุคไอทียุคข้อมูลข่าวสาร เป็นยุคที่เรา
สามารถสร้างโอกาสได้เองแม้จะเพียงแค่น่ังอยู่กับบ้าน เรายัง
สามารถท าเงินให้งอกเงยไหลเข้าบัญชีของเราได้ตลอดเวลาไม่ว่า
เราจะตื่น หรือหลับ 

ซึ่งปัจจุบันน้ีมีเศรษฐีอายุน้อยๆผุดข้ึนมามากมายราว
กับดอกเห็ด พวกเขาเหล่าน้ันรู้จักสร้างโอกาสและใช้เครื่องมือทุ่น
แรงที่ถูกต้อง และคุณก็เตรียมตัวเป็นเศรษฐีหน้าใหม่คนต่อไป 
โดยการใช้ สต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นท่อส่งน้ าให้กับคุณ 
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อยากเริ่มต้นขายสต๊ิกเกอร์ไลน์เราก็ต้องท าการสมัคร 
Line Creator กันให้เรียบร้อยก่อนค่ะ สนใจดูคู่มือการสร้างไลน์
สต๊ิกเกอร์ส าหรับมือใหม่คลิกที่น่ี 

1. เริ่มต้น ให้เราเข้าไปท่ี
https://creator.line.me/th/ 

2. เมือ่เข้ามาแล้ว ให้ท าการกดปุ่ม ลงทะเบียน แล้วท า
การสมัครสมาชิกได้เลยค่ะ 

3. ท าการ Login ด้วยบัญชี Email ของเราที่ใช้สมัคร
Line id และ Password Line ID ของเราค่ะ 

4. จากน้ันเราจะได้รับ Email ยืนยันว่าได้ท าการ
ลงทะเบียนกับLine 

5. คลิกที่ Url ในอีเมลเพ่ือยืนยันการลงทะเบียน
6. จากน้ันท าการลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งแล้วเข้าไปที่ หน้า

ของฉัน 

6. ผลการด าเนินงาน
จากการออกแบบออกแบบและพัฒนาสต๊ิกเกอร์ไลน์ภาษามือ 
ได้ผลจากการออกแบบและพัฒนาดังน้ี 
6.1 ได้สต๊ิกเกอร์ไลน์ภาษามือ เพ่ือสื่อความหมายส าหรับผู้พิการ
ทางการได้ยินและการสื่อสารทางภาษาพูด 
6.2 ได้ประสิทธิภาพสต๊ิกเกอร์ไลน์  
6.3 ได้อีกทางเลือกหน่ึงในการสื่อสารผ่านสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

ภาพท่ี 4 ตัวอย่างสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

7. สรุปผลการด าเนินงาน
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาสต๊ิกเกอร์ 
ไลน์ภาษามือ ซึ่งผู้วิจัยได้ได้น าหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC 
(SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE) มาใช้เพ่ือวิเคราะห์ 
และออกแบบ 1) ได้พัฒนาสต๊ิกเกอร์ไลน์ภาษามือ เพ่ือสื่อ
ความหมายส าหรับผู้พิการทางการได้ยินและการสื่อสารทาง
ภาษาพูด 2) ได้ประสิทธิภาพสต๊ิกเกอร์ไลน์ 3) ได้อีกทางเลือก
หน่ึงในการสื่อสารผ่านสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

8.กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยในครั้งน้ีเรื่องการพัฒนาสต๊ิกเกอร์ภาษามือ ครั้งน้ีส าเร็จ
ได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากอาจารย์ภัทร
วรัญญ์ ศรีฮาตร และอาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีดิจิที่กรุณา

ได้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือปรับปรุ่งแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ใน
ระยะเวลาการด า เ นินงาน วิจัย มีผลท าให้ผู้ วิ จัยสามารถ
ด าเนินการวิจัยได้ส าเร็จรุล่วงโดยสมบูรณ์ได้ด้วยดี  
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โมชั่นกราฟิกความรู้เกีย่วกับการตั้งครรภ์ 
Motion Graphic Knowledge about Pregnancy 

*ฐิติโชค เอกลักษณ์โพธิ์1 และ อรบุษป์ วุฒิกมลชัย1

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
Emails: 5906021630010@fitm.kmutnb.ac.th, oraboot.w@fitm.kmutnb.ac.th  

บทคัดย่อ 
ปริญญานิพนธ์ สื่อ โมชั่นกราฟิกความรู้เกี่ยวกับการ

ต้ังครรภ์ จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เป็นสื่อให้ประชาชนได้สามารถรับชม
และได้ความรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดย
น าเสนอในรูปแบบของ Motion graphic และได้น าเทคโนโลยี
มัลติมีเดียมาช่วยในการพัฒนา โดยใช้โปรแกรม Adobe After 
Effect, Adobe Illustrator และโปรแกรม Adobe Premiere 
Pro ในการจัดท าโดยขอบเขตของปริญญานิพนธ์น้ีประกอบไป
ด้วย สื่อน าเสนอข้อมูลเกี่ยวการต้ังครรภ์ เพ่ือให้ได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ ส าหรับสื่อ
มัลติมี เดียน้ี สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย เหมาะส าหรับ
ประชาชนทุกเพศทุกวัยเพ่ือพร้อมรับมือกับการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ และวิธีการปฎิบัติตนขณะต้ังครรภ์ได้อย่างถูกวิธี โดยสื่อ
ความรู้ เกี่ยวกับการต้ังครรภ์ในรูปแบบ Motion graphic 
ประกอบไปด้วยข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย 
เพ่ือให้เข้าใจสื่อได้ง่ายข้ึน 

ค ำส ำคัญ: ความรู้เก่ียวกับการต้ังครรภ ์

ABSTRACT 
Motion Graphic Knowledge about pregnancy  is made 
to be used as a medium for the public to be able to 
view and gain knowledge that can be adapted for use 
in daily life by presenting in the form of Motion 
graphic and have brought multimedia technology to 
help develop by using Adobe After Effect, Adobe 
Illustrator and Adobe Premiere Pro. The scope of this 
thesis consists of Media presenting information about 
pregnancy in order to gain a clear and accurate 
understanding about pregnancy. For this multimedia 
can be easily understood suitable for people of all 
ages to be ready to deal with the prevention of 
pregnancy and how to perform while pregnant 

correctly the knowledge of pregnancy in the form of 
motion graphic, consisting of still images, moving 
images, narration audio, to make the media easier to 
understand. 

Keywords: Knowledge about pregnancy 

1. บทน า
ประเทศไทยในปัจจุบันมีแม่คลอดบุตรในอัตราที่สูงมาก จังหวัด
ปราจีนบุรี พบการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- 19 ปว จ านวน 226 

ราย จากจ านวนประชากรหญิงอายุ  15 - 19  ปวทั้งหมด  10 , 950 
คน  แม่วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะมีความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกค่อนข้าง

น้อย เป็นกลุ่มที่เข้ารับการฝากครรภ์ที่ไม่ครบตามเกณฑ์ ท าให้
เด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นมักคลอดมีน้ าหนักตัวน้อย มีแนวโน้มที่จะ
ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต้ังแต่ในต้ังครรภ์ ติดเชื้อง่าย ป่วย
บ่อย มีพัฒนาการช้าเด็กกลุ่มน้ีจะถูกดูแลในห้องอภิบาลทารก
แรกเกิด (NICU) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมาก หลังจากที่เด็กเหล่าน้ีกลับ
บ้านไปก็ยังคงต้องได้รับการดูแลที่มากกว่าปกติ 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
2.1 ทฤษฎีเก่ียวกับการต้ังครรภ์ 
การต้ังครรภ์  (Pregnancy) คือ ภาวะที่เกิดจากการปฏิสนธิ
ระหว่างไข่กับอสุจิ แล้วได้ตัวอ่อนเกิดข้ึน ในการต้ังครรภ์ที่ปกติ
ตัวอ่อนจะไปฝังที่เย่ือบุโพรงมดลูก จากน้ันตัวอ่อนซึ่งมีเซลล์เดียว 
ก็จะแบ่งตัวและพัฒนาเป็นอวัยวะต่างๆ และเจริญเป็นทารก
ต่อไป ซึ่งโดยทั่วไป ในผู้หญิงปกติที่มีประจ าเดือนทุกๆประมาณ 
4 สัปดาห์ จะมีอายุครรภ์ประมาณ 40 สัปดาห์ หรือ 280 วัน นับ
จากวันแรกของการมีประจ าเดือนครั้งล่าสุด 

การป้องกันการต้ังครรภ์ คือการป้องกันไม่ให้ เชื้อ 
sperm ของผู้ชายผสมกับไข่ หรือหากผสมก็ป้องกันไม่ให้ไข่น้ันฝัง
ตัวที่มดลูก ซึ่งมีวิธีการต่างๆหลายวิธี โดยแบ่งประเภทของการ
คุมก าเนิดออกเป็นสองวิธีใหญ่ ๆ คือ การคุมก าเนิดแบบถาวร
และชั่วคราว การคุมก าเนิดถาวร เป็นการคุมก าเนิดเมื่อไม่

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ต้องการบุตรอย่างถาวร เช่นการท าหมันชาย การท าหมันหญิง 
การคุมก าเนิดชั่วคราว เป็นวิธีที่ใช้ป้องกันการต้ังครรภ์เมื่อยังไม่
พร้อมที่จะมีบุตร หรือต้องการเว้นระยะเวลาการมีบุตรเมื่อเลิกใช้
ก็สามารถมีบุตรได้อีก ได้แก่ การใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด, การฉีดยา
คุมก าเนิด, การฝังยาคุมก าเนิด, การใส่ห่วงยางอนามัย, การใช้
ถุงยางอนามัย, การนับหน้า 7 หนัง 7 , กินยาคุมฉุกเฉิน 

อาการของการต้ังครรภ์ คืออาการที่คุณแม่ส่วนใหญ่
รู้สึกวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ประกอบกับประจ าเดือนไม่
มา อาจคิดว่าตัวเองน้ันก าลังต้ังครรภ์ เน่ืองจากอาจเป็นอาการ
บางอย่างที่เกิดข้ึนเพียงชั่วคราวแล้วจะกลับเข้าสู่สภาพปกติใน
ภายหลัง อย่างไรก็ตาม การต้ังครรภ์น้ันจะต้องมีอาการเตือนและ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนชัดเจนทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่ง
ภาวะน้ีจะมีความแปรปรวน เพราะเป็นกลไกตามธรรมชาติที่ต้อง
ปรับให้พร้อมที่จะมีทารกในครรภ์ แต่คุณแม่บางรายไม่ได้สังเกต
การเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีอาการแสดงออกมา ซึ่งเราสามารถ
สังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี คือประจ าเดือนขาด , 
คลื่นไส้ – อาเจียน, เหม็นสิ่งต่างๆ, หน้าอกบวมและเจ็บ, เหน่ือย
ล้า, เลือดออกทางช่องคลอด, ท้องป่อง, ปัสสาวะบ่อย, มีอาการ
ท้องผูก 
2.2  ทฤษฎีเก่ียวกับ Motion graphic 

โมชั่นกราฟิก ถ้าจะให้แปลแบบตรงๆแล้ว โมชั่นกราฟิกเกิด
มาจากการผสมค า 2 ค าคือ โมชั่น  (Motion) ที่หมายถึง การ
เคลื่อนไหว และค าว่า กราฟิก  (Graphic) หมายถึง ภาพ ซึ่งภาพ
ในที่น้ีเป็นได้หลายอย่างไม่ใช่แค่เพียง ภาพถ่าย เท่าน้ัน แต่ไม่ว่า
จะเป็นภาพการ์ตูน รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม เส้น ทุกอย่างล้วน
นับเป็นภาพกราฟิกได้หมด เมื่อสองค าน้ีมารวมกันเป็นค าว่า 
โมชั่นกราฟิก จะมีความหมายว่าภาพกราฟิกแบบเคลื่อนไหว โดย 
โมชั่นกราฟิก จะเป็นการน ากราฟิกต่างๆมาขยับและเคลื่อนไหว
ให้เกิดความน่าสนใจซึ่งจะช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับงาน
กราฟิก ที่เป็นภาพน่ิงและบอกเล่าเรื่องราวข้อมูลต่างๆได้ดี มี
ชี วิตชีวาย่ิง ข้ึน ซึ่ งส่งผลให้การสื่อสารเรื่องราวต่างๆน้ันมี
ประสิทธิภาพดีมากย่ิงข้ึนกว่าเดิม ซึ่งปัจจุบันก็มีสื่ออื่นๆมากมาย
ที่น าเอาโมชั่นกราฟิกไปใช้ประกอบอย่างเช่น งานโฆษณา 
รายการโทรทัศน์ หรือ Music Video เป็นต้น 
2.3  ค าจ ากัดความเก่ียวกับมัลติมีเดีย 
2.3.1  มัลติ ( Multi ) มัลติ คือ หลาย ๆ อย่างผสมรวมกัน  
2.3.2  มีเดีย ( Media ) มีเดีย คือ สื่อ ข่าวสาร ช่องทางการ
สื่อสาร เมื่อน ามารวมกัน เป็นค าว่า “มัลติมีเดีย” (Multimedia) 
คือ การน าองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานรวมกัน 
ซึ่ งประกอบด้วย ตัวอักษร  (Text) ภาพน่ิง  (  Image) 
ภาพเคลื่อนไหว (Animation ) เสียง (Sound) และวีดีโอ 
(Video ) โดยผ่านกระบวนการ ทางระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือสื่อ

ค ว า ม ห ม า ย กั บ ผู้ ใ ช้ อ ย่ า ง มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์  (  Interactive 
Multimedia ) และได้บรรลตุาม วัตถุประสงค์การใช้งาน 
2.4 ทฤษฎีโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2019 

Photoshop เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างภาพ และตกแต่ง
ภาพ ท างานเป็น Layer ลักษณะการท างานของ Photoshop 
จะเหมือนการวางแผ่นใสซ้อนๆกัน โดยแต่ละแผ่น จะมีการ
ท างานต่างกัน แต่เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นแค่ภาพภาพเดียว แต่ละ
แผ่นใส หรือ Layer สามารถสลับไปมาได้ รูปแบบค าสั่งเป็นแบบ 
Interface Enhancement ปุ่มค าสั่งต่าง ๆ จะอยู่ในรูปแบบของ 
Toolbox  , Toolbar และ Dialog Box ซึ่งจัดไว้เป็นหมวดหมู่ 
โดยคลิกเพ่ือใช้งาน และจะมีการตอบโต้การใช้งานแบบเป็น 3 
มิติ คือ เมื่อคลิกปุ่มจะยุบลงไป และสนันสนุนการท างานบน
เว็บไซต์ เน่ืองจากไฟล์ที่ใช้บนเว็บไซต์มีหลายประเภท และ
โปรแกรม Photoshop สามารถสร้างภาพที่ใช้งานบนเว็บไซต์ได้
หลากหลาย 
2.5 ทฤษฎีโปรแกรม Adobe After Effects 2019 

Adobe After Effects 2019 คือ โปรแกรมที่ใส่ Effect 
ให้กับภาพยนตร์ ในข้ันตอนการตัดต่อไฟล์ที่น าเข้ามาใช้ใน
โปรแกรมน้ีได้เกือบทุกชนิดได้ทั้งภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหว ไฟล์
เสียง ย่ิงถ้าเป็นการท ามาจากโปรแกรม 3d แล้วมาท าต่อที่ After 
Effect จะท าให้งานสมบรูณ์ย่ิงข้ึน โดยที่สามารถจะน าไฟล์ 
ทั้ ง หล าย เหล่ า น้ี ม า ใ ช้ ง านร่ วมกั น เ พ่ื อ ให้ ไ ด้ ง านที่ เ ป็ น
ภาพเคลื่อนไหวชิ้นใหม่ออกมาจากโปรแกรม After Effects 
อย่างสมบูรณ์ โปรแกรม After Effects 2019 หน้าที่หลักคือใช้
ท า Video Composite หรืองานซ้อนภาพ วีดีโอ , การ
บันทึกเสียง, การท าเสียงพากย์, การใส่ ดนตรีประกอบ, การท า
ตัวอักษรให้เคลื่อนไหวรวมถึงงานทางด้านการตกแต่งเพ่ิม Effect 
พิเศษให้ภาพ อีกทั้งยังใช้ กับงานสร้างเว็บไซต์ได้อีกด้วย โดยใช้
ควบคู่กับ Adobe Flash เปรียบไปแล้ว โปรแกรม After Effect 
ก็คือ โปรแกรม Photoshop น่ันเอง เพียงแต่เปลี่ยนจาก การ
ท างานภาพน่ิงมาเป็นภาพเคลื่อนไหวน่ันเอง พ้ืนฐานการท างาน
ของโปรแกรมก็ไม่ต่างกัน ดังน้ันจึงเป็นการง่ายต่อการเรียนรู้หาก
ผู้ใช้งานคุ้นเคยกับ Photoshop มาก่อน Adobe After Effects 
2019 สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมยอดนิยมต่างๆของค่าย 
Adobe ได้เป็นอย่างดีและการ ท า Mastering ,การบันทึก
ผลงานลงเทป DV, VHS และการแปลงไฟล์เพ่ือท า VCD, DVD 
การท างานของโปรแกรม  
2.6 ทฤษฎีโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2019 

Adobe Illustrator CC 2019 เป็นโปรแกรมพ้ืนฐานที่นัก
ออกแบบทุกคนต้องเรียนรู้ในการสร้างงานกราฟิกมี 2  ชนิด คือ 
โปรแกรมประเภทวาดภาพ และโปรแกรมประเภทตกแต่งภาพ 

โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่า  Vector 
Graphic จัดเป็น โปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐาน
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ในการออกแบบระดับสากล สามารถท างานออกแบบต่างๆ ได้
หลากหลายไม่ ว่ า จะ เป็นสิ่ ง พิม พ์  บ รรจุภัณฑ์  เ ว็บและ
ภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพ่ือใช้เป็นภาพประกอบ
ในการท างานอื่นๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็นต้น 
โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นสุดยอดโปรแกรมๆ หน่ึง
ทางด้านกราฟิก เป็นหน่ึงในโปรแกรม ตระกูลAdobe ซึ่งถูก
พัฒนามาอย่างต่อเน่ือง และยาวนาน Photoshop ถูกออกแบบ
มาเพ่ือใช้งานทางด้าน กราฟิก, การตกแต่งภาพ, สร้างภาพ 3  มิติ
, ภาพพาโนรามา, สร้างสรรค์งาน โปสเตอร์, โฆษณา, สื่อสิ่งพิมพ์ 
2.7 ทฤษฎีโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2019 

Adobe Premiere Pro 2019 เป็นโปรแกรม ที่ใช้ตัดต่อภาพ 
ทั้งภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งรวมไปถึงวิดีโอ แม้กระทั่งการ
ท างาน เกี่ยวกับเสียง ข้อความ หรือหากมีข้อมูลรูปภาพจาก
กล้อง ดิจิตอลอยู่แล้ว ก็สามารถน าภาพที่ได้ถ่ายไว้มาตัดต่อ เพ่ือ
สร้างเป็นภาพยนตร์ส าหรับส่วนตัวได้ ความสามารถในการปรับ
และตรวจสอบค่าสี โทนสี ความสว่างและแสงเงา ของไฟล์วีดิโอ
ได้มากข้ึน โดย สามารถแทนที่ค่าสีแล้วเปรียบเทียบกับไฟล์เดิม
ได้ในหน้าต่างเดียวกัน และยังสามารถตัดต่อเกี่ยวกับระบบ เสียง
ได้มากข้ึน Adobe Premiere Pro เพ่ิมขีดความสามารถในการ
สร้าง effect รูปแบบต่าง ๆให้กับเสียง 
2.8 ทฤษฎีโปรแกรม Adobe Audition 2019 

Adobe Audition 2019 เป็นโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อเสียงซึ่ง
เป็นเจ้าของเดียวกับโปรแกรมยอดนิยมเช่น Photoshop , 
Illustrator , Premiere Pro ฯลฯ ซึ่งโปรแกรมแต่ล่ะตัวมี
ความสามารถในการท างานที่แตกต่างกัน Audition เป็น
โปรแกรมตัดต่อเสียงชนิด Multi-track ที่มีความสามารถในการ
ตัดต่อเสียงได้หลาย Track นอกจากน้ันแล้วยังสามารถ Import 
ไฟล์ชนิด CDDA (Compact-Disc Audio) ให้เป็นไฟล์เสียงหลาย
รูปแบบอีกด้วย นอกเหนือจากความสามารถใส่ลักษณะพิเศษ
ให้กับเสียงแบบต่าง ๆ แล้วน้ัน Audition สามารถน าไฟล์ภาพ 
Video เข้ามาเพ่ือ Mix เสียงให้เข้ากับภาพได้ด้วย 

3. วิธีการด าเนินงาน
3.1 ศึกษาเน้ือหาข้อมูลเก่ียวกับการต้ังครรภ์และการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
3.2 ศึกษาเน้ือหาข้อมูลจากหัวข้อต่างๆ ที่เราสนใจและสอบถาม
ขอข้อมูลที่แท้จริงจากท่ีปรึกษาร่วมโครงงาน 
3.3 รวบรวมเน้ือหาและหาข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย
3.4 วางแผนงานและจัด Story ในการท างานในแต่ละหัวข้องาน
3.5 ออกแบบ Artwork ส าหรับท า Motion Graphic 
3.6 จัดท าวีดีโอตัดต่อด้วย After Effect และ Premiere pro 
3.7 ออกแบบหน้าจอส าหรับการแสดงผลและรวบรวมงาน
ทั้งหมด 

3.8 การตรวจและแก้ไขงาน 
3.9 จัดพิมพ์เอกสารปริญญานิพนธ์ 

4. ผลการด าเนินงาน
จากการด าเนินการ เมื่อผ่านข้ันตอนในส่วนออกแบบต่าง ๆ แล้ว
ต่อมาก็จะน ามาสร้างเป็นสื่อเพ่ือใช้งาน ซึ่งงานที่ออกมาจะอยู่ใน
รูปแบบของ Motion graphic เรื่อง โมชั่นกราฟิคความรู้เก่ียวกับ
การต้ังครรภ์ โดยจะประกอบไปด้วยวิดีโอความรู้เกี่ยวกับการ
ต้ังครรภ์ซึ่งท าการย่อและสรุปเน้ือหาส าคัญแล้วน าเสนอใน
รูปแบบวิดีโอ เพ่ือให้การเรียนมีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึนดังภาพที่ 
1-4 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างวิดีโอ ความรู้เก่ียวกับการต้ังครรภ์ 

ภาพท่ี 2 ตัวอย่างวิดีโอ ปัสสาวะบ่อย 

ภาพท่ี 3 ตัวอย่างวิดีโอ อาการที่ต้องมาโรงพยาบาลก่อนนัด 
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ภาพท่ี 4 ตัวอย่างวิดีโอ รู้จักการป้องกันการต้ังครรภ์

ตารางท่ี 1 ผลการแปลผล 

5. สรุปผล
5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
ในการจัดท าสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Motion graphics น้ี จัดท า
ข้ึนเพ่ือน าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์ โดย

น าเสนอในรูปแบบวิดีโอในการจัดท าโครงการพิเศษน้ี จะใช้
รูปภาพที่มีสีสันสดใสสวยงาม เพ่ือให้สื่อมัลติมีเดียไม่น่าเบื่อ
ตลอดการรับชม อีกทั้งยังมีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจ
ง่าย ท าให้น่าสนใจ 

5.2  ปัญหาและอุปสรรค 
1. เสียงที่พากย์มีน้ าหนักเสียงที่ไม่เท่ากัน และมีโทนเสียงที่
ต่างกันเน่ืองจากท าการอัดเสียงหลายครั้ง 
2. โปรแกรม Adobe After Effect 2019 เมื่อต้องท า Effect
เยอะๆ จะท าให้โปรแกรมใช้หน่วยความจ าจ านวนมาก ท าให้
โปรแกรมค้าง และไฟล์หาย 
3. โปรแกรม Adobe Premiere Pro 2019  ขณะ  Render
โปรแกรมค้างและปิดโปรแกรมเอง 
4. ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง อาจมีผิดพลาดไปบ้าง ท าให้ต้องหมั่น
ตรวจสอบข้อมูลเสมอ 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
1. วีดีโอที่มีความยาวเกิน 5 นาที อาจท าให้สื่อดูน่าเบื่อหน่าย
2. ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด จะท าให้วีดีโอที่น าเสนอมีความ
น่าสนใจ ท้ังยังมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 

เอกสารอา้งอิง 
[1] ปาลีรัฐ พิทักษ์ด ารงกิจ. การปฎิบัติตัวขณะต้ังครรภ ์สืบคน้ 

17 กรกฏาคม 2562, จาก http://www.bangkokhealth
.com/index.php/health/healthyear/pregnant/309-
การปฏิบัติตัวระหว่างต้ังครรภ์.html

[2] สรุปสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น จังหวัดปราจีนบุรี .
จาก ระบบคลงัข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ จังหวัด
ปราจีนบุร ี(HDC) 

[3] 4 วิธี มีเซ็กส์อย่างไรไม่ให้ท้อง. สืบค้น 17 กรกฏาคม 2562 , 
จากhttps://www.thairath.co.th/news/society/1303-
724 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ผล 
สีและขนาดตัวอักษรเหมาะสมกับ
ผู้ชม 

4.85 มากท่ีสุด 

ภาพประกอบสอดคล้องกับเน้ือหา 4.65 มากท่ีสุด 

การน าเสนอเน้ือหาดึงดูดความสนใจ
ของผู้ชม 

4.95 มากท่ีสุด 

การออกแบบองค์ประกอบทาง
ศิลปะมีความเหมาะสม 

4.75 มากท่ีสุด 

ภาพกราฟิกที่ใช้ประกอบมีความ
เหมาะสม 

4.95 มากท่ีสุด 

การใช้สีมคีวามเหมาะสม ดึงดูด
ความสนใจ 

5 มากท่ีสุด 

ภาพเคลื่อนไหวสามารถสื่อ
ความหมายได้ 

4.9 มากท่ีสุด 

ภาพเคลื่อนไหวดึงดูดความสนใจ
ผู้ชม 

4.9 มากท่ีสุด 

ความเร็วในการแสดง
ภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสม 

4.95 มากท่ีสุด 

ระยะเวลาในการน าเสนอแต่ละเรื่อง
มีความเหมาะสม 

4.9 มากท่ีสุด 

เสียงบรรยายชัดเจน 5 มากท่ีสุด 
เสียงเพลงบรรเลงประกอบเหมาะสม 4.9 มากท่ีสุด 
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

5 มากท่ีสุด 

รวม 4.9 มากท่ีสุด 
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เกมทายภาพส านวนสุภาษติไทย 
 Thai Proverbs Picture Guessing Game 

*ศรีสุข  เน่ืองบุรี1 และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์1

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
    Emails: Srisuk013@gmail.com, cchokdee2005@yahoo.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกมฝึกทักษะทายภาพส านวน
สุภาษิตไทย ส าหรับนักเรียนหรือผู้ที่มีความรู้ ต้ังแต่ชั้นเด็ก
ประถมศึกษา โดยระบบน้ีประกอบด้วย 2 ระบบย่อย ได้แก่ 
ระบบจัดการภาพส านวนสุภาษิตไทย ระบบการเล่นของผู้เล่น 
ส าหรับวิธีการพัฒนาเกม มี 6 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การก าหนด
ปัญหาและความต้องการของระบบ  2) การศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาระบบ 3) การวิเคราะห์ระบบงาน 4) การออกแบบ
ระบบงาน 5) การพัฒนา 6) การติดต้ังและทดสอบภาพส านวน
สุภาษิตไทย ที่ใช้ใส่ในเกมให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและ
คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจน และความ
ยากง่ายของส านวนสุภาษิตไทย  โปรแกรมเกมน้ีถูกพัฒนาโดยใช้
กรอบการท างานของ Thunkable  จากการทดลองการใช้งาน
และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัด 4 เรื่อง ได้แก่ ความง่ายใน
การจ า  ความน่าสนใจ ความสนุกสนาน และ ความรู้ในการใช้
ส านวนไทยเพ่ิม พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวม คะแนน
เฉลี่ย 4.1 (ระดับดี ) 

ค ำส ำคัญ: เกม, เกมทายภาพส านวนสุภาษิตไทย, Thunkable 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to develop a game 
to practice the skills of guessing images of Thai 
proverbs. For students or those with knowledge from 
elementary school children This system consists of 2 
subsystems, namely the picture system management, 
Thai proverbial expressions Player system As for the 
game development methods, there are 6 steps, which 
are 1) problem identification and system requirements 
2) feasibility study of system development 3) system
analysis 4) system design 5) development 6) 
Installation and testing of proverbs Used in games for 
Thai and computer experts to check the correctness, 
clarity and difficulty of Thai proverbial expressions This 

game program was developed using the Thunkable 
framework. Based on the usability testing and data 
collection using 4 measurement questionnaire, such 
as ease of memory, interestingness, fun and 
knowledge of using Thai idioms, it was found that 
Overall satisfaction was at an average score of 4.1 
(good level).  

Keywords: one, two, three, four, five 

1. บทน า
ปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโรงเรียนได้มีการสอนส านวน
สุภาษิตไทยแต่เป็นส่วนน้อยที่น ามาสอนเลยท าให้เด็กสมัยใหม่ 
ในปัจจุบันไม่ค่อยรู้จักส านวนสุภาษิตไทย และการเรียนรู้จาก
หนังสือเรียนหรือแบบเรียนเดิมน้ัน ยังไม่ค่อยมีเน้ือหาเกี่ยวกับ
ส านวนสุภาษิตสักเท่าไหร่ การใช้สื่อประเภทมัลติมีเดียในการ
เรียนการสอน ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้และการจดจ า
ได้ดีข้ึน สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่ส าคัญคือ เกม 

ในอดีตเกมที่เด็ก ๆ นิยมเล่นส่วนใหญ่ไม่ได้ช่วยพัฒนา
ความรู้ เพราะเป็นเกมที่เน้นความสนุกสนานอย่างเดียว และบาง
เกมก็ยังมีภาพและการเล่นที่รุนแรงไม่เหมาะสมกับเด็กทั่วไป 
ปัจจุบันเกมมีความสามารถหลากหลาย และมีการพัฒนาให้
ทันสมัยและก้าวหน้าย่ิงข้ึน ผู้วิจัยจึงคิดว่าพัฒนาเกมที่สามารถ
น ามาใช้ฝึกการเรียนรู้ได้ โดยเกมที่พัฒนาข้ึนมาจะเป็นสื่อการ
เรียนรู้ที่ท าให้เด็กได้ฝึกการเรียนรู้ในยามว่างได้ นอกจากน้ันเกม
ยังเป็นตัวกระตุ้นช่วยให้เด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู้  ผู้วิจัย
จะพัฒนาเกมที่ใช้เรียนรู้ ฝึกฝน ความรู้เกี่ยวข้องกับส านวน
สุภาษิตไทย พร้อมทั้งน าเสนอเกมให้สวยงามด้วยการใช้รูป
ภาพกราฟิก และสร้างวิธีการเล่นให้ไม่ยากเพราะหากยากแล้วจะ
ท าให้รู้สึกไม่สนุกต่อการเล่น เกมที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนจะท าให้ผู้เล่น
ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไม่น่าเบื่อและมีความรู้
เก่ียวกับภาพและส านวนสุภาษิตไทย 

เน่ืองจากท าให้สมองเราได้ใช้ท างานและแก้ไขปัญหา 
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การได้จดจ า การแปลความหมาย การ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 

25 มม.จากขอบ 
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เรียงรูปประโยค ฯลฯ ผลลัพธ์ก็คือ ท าให้ได้รู้จักส านวนสุภาษิต
มากข้ึน สามารถช่วยเพ่ิมทักษะในการจ าภาพและส านวน อย่าง
ไปพร้อม ๆ กันได้ จะมีทักษะด้านการสังเกต สามารถรับรู้ถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวได้เร็ว และมีข้อผิดพลาดที่น้อย และ
สามารถลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ ด้วย 
เพราะว่าการเรียนภาษาถือเป็นการบริหารสมองอย่างหน่ึงอย่างที่
กล่าวไป และนอกจากจะลดความเสี่ยงแล้ว การศึกษาใน
ต่างประเทศพบว่าการใช้งานสมอง จะท าให้เกิดการจดจ ามากข้ึน 
และสามารถเพ่ิมพ้ืนที่เก็บความทรงจ าให้เราได้มากข้ึนการ
พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่เราศึกษาเพ่ิมอื่น และต้ังใจเรียนรู้จน
ประสบความส าเร็จ จะท าให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากข้ึน ง่ายข้ึน 
เกิดแรงบันดาลใจและมีเป้าหมาย  

อีกทั้งภาพและส านวนสุภาษิตไทยจะถูกใช้มาเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ในระดับเริ่มต้นของการจดจ า เพราะภาพ
ช่วยในการจดจ าท่ีง่ายข้ึน  

ผู้ วิจัยพัฒนาโครงงานน้ีข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นสื่อในการ
เรียนรู้ภาพและส านวนสุภาษิตไทย เป็นเกมประเภทเกม
การศึกษา (Educational game) โดยเน้นความน่าสนใจและ
ความง่ายการเล่น ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เรียนรู้และเข้าใจถึงส านวน
สุภาษิตไทยได้ง่ายและดีข้ึน  เกมน้ีพัฒนาในรูปแบบของ Game 
Application  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพ่ือพัฒนาเกมส าหรับฝึกทักษะความจ า 

3. ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยน้ี เป็นการพัฒนาเกมทายภาพส านวนสุภาษิตไทย 
ส าหรับนักเรียนต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา เพราะ
ค าศัพท์ที่ใช้ในเกมเป็นค าศัพท์ที่ใช้เรียนรู้ในระดับน้ี  ขอบเขต
ของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการเรียนรู้ค าศัพท์ 
และ ส่วนของระบบการเล่นของผู้เล่น  พอจะสรุปขอบเขตของ
แต่ละส่วนได้ดังน้ี 

3.1 ขอบเขตของการเรียนรู้ภาพและส านวนสุภาษิต 
 3.1.1 ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ส านวนสุภาษิต 
ประกอบไปด้วย  

1) ส านวนสุภาษิตไทย
2) ภาพส านวน

3.2 ขอบเขตของระบบการเล่นของผู้เล่น 
3.2.1 ระบบสามารถแสดงผลการเล่นในแต่ละครั้ง  

3.2.2 ระบบสามารถเฉลยและแสดงค าตอบที่ถูกต้องได้ 

4. วิธีการวิจัย
การพัฒนาเกมทายภาพส านวนสุภาษิตไทย ได้แบ่งวิธีการ

ด าเนินการพัฒนาตามข้ันตอน 6 ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 
 4.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ ผู้พัฒนา
ท าได้ศึกษาข้ันตอนการท างานของระบบงาน โดยสังเกตจากการ
เล่นเกมจริง การสนทนากับผู้ที่เกี่ยวข้อง  การสืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ต เพ่ือเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสร้างเกมทาย
ภาพส านวนสุภาษิตไทย 
 4.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การพัฒนา
ระบบงานใหม่ การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ 
พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคโดยมีเหตุผลสนับสนุนหลาย
ประการดังน้ี 

4.2.1 การพัฒนาระบบงานใหม่ใช้เทคโนโลยีบน
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

4.2.2 การใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาบนสมาร์ทโฟนชื่อ
ว่า Thunkable ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Cloud Based 
Service โดยใช้ Block Based Programming  
Language  และฐานข้อมูล TinyDB ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อ ดังน้ัน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เกมน้ี 

4.3 การวิเคราะห์ระบบงาน 
 ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ระบบงาน ตามข้ันตอนดังน้ี 

4.3.1 ผู้พัฒนาได้เตรียมภาพและส านวนสุภาษิตไทยไว้ใน
บทเรียนทั้งหมด 50 ส านวน ผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษาไทยและ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ท่าน ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ชัดเจน และความยากง่าย ส านวน   ความหมาย การออกเสียง 
และรูปภาพที่ ใช้  แล้วค านวณหาค่าความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ (Index of Item – Objective Congruence หรือ 
IOC)  ได้ค่า IOC เฉลี่ย 0.67 

 4.3.3 สร้างแบบจ าลองเชิงตรรกะของระบบ (create 
Logical Modeling) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาสร้างแผนผัง
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพ่ือแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการท างาน สร้างเป็นแผนผังบริบท 
(Context Diagram) ซึ่งแสดงข้ันตอนท างานของระบบในระดับ
ที ่0 (Level 0) ดังแสดงในรูปที่ 1และสร้างแผนผังกระแสข้อมูล 
ดังแสดงในภาพที่ 2 
ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ระบบงาน ตามข้ันตอนดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 แผนผังบริบท 

ภาพท่ี 2 แผนผังกระแสข้อมูล ระดับที่ 1 

4.4 การออกแบบระบบงาน 
เป็นส่วนที่ผู้พัฒนาออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อกับผู้ใช้ ผู้พัฒนา
ได้ท าการออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อกับผู้ใช้ในลักษณะที่
เรียกว่า Graphical User Interface เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน
ของผู้ใช้ โดยแบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วน คือ การออกแบบ
ข้อมูลน าเข้า ( Input Design) และการออกแบบผลลัพธ์ 
(Output Design) 

 4.4.1 การออกแบบข้อมูลน าเข้า (Input Design) 
ประกอบด้วย 3 หน้าจอหลัก ได้แก่หน้าจอเมนู หน้าจอเรียนก่อน
ท าแบบทดสอบ และหน้าจอเล่นเกม หน้าจอการน าเข้าข้อมูล 
หน้าจอเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเกม  

 4.4.2  การออกแบบผลลัพธ์ (Output Design) 
ประกอบด้วย 5 หน้าจอส าคัญ ได้แก่ หน้าจอเลือกระดับของเกม 
หน้าจอการเล่นเกม หน้าจอเมื่อตอบถูกหน้าจอเมื่อตอบผิด  และ 
หน้าจอจบเกม 

4.5 การพัฒนาระบบงาน 
ผู้พัฒนาใช้ Thunkable ในการพัฒนาโปรแกรมเกมทาย

ภาพส านวนสุภาษิตไทย  

4.6 การติดต้ังและทดสอบ 

 การทดสอบเกมทายภาพส านวนสุภาษิตไทย ผู้พัฒนา
ระบบใช้วิธีการทดสอบ แบบ Black-Box Testing เป็นการ
ทดสอบการท างานของระบบโดยรวมทั้งหมดว่ามีกระบวนการ
ท างานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ โดยระหว่าง
พัฒนา ผู้พัฒนาระบบได้ทดสอบแบบ Unit Testing เพ่ือทดสอบ
ว่าระบบท างานได้หรือไม่ และให้ผลตามท่ีผู้ใช้ต้องการหรือไม่  
 เมื่อโปรแกรมพัฒนาเสร็จแล้ว ผู้พัฒนาให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ านวน 10 คน ทดสอบระบบแบบ 
Integrated Testing พร้อมทั้งให้ท าแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจการใช้งาน 4 เรื่อง ได้แก่ ความง่ายในการจ า ความน่าสนใจ 
ความสนุกสนาน และ ความรู้ส านวนสุภาษิตไทยเพ่ิม 

5. ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนาเกมทายภาพส านวนสุภาษิตไทย แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ได้โปรแกรมเกม และได้ผลการทดลองการใชง้าน ซึ่งพอ
สรุปได้ดังน้ี 

5.1 โปรแกรมการใช้งาน 
 สามารถแสดงหน้าจอหลัก 5 หน้าจอ ดังแสดงในภาพที่ 3 ถึง
ภาพที่ 8 

ภาพท่ี 3 หน้าแรกส าหรับเข้าสู่เกม 
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ภาพท่ี 4 หน้าจอ เรียนส านวนโดยผู้พัฒนาระบบจะน าส านวนมาเก็บไว้ใน 
เรียนส านวน 

ภาพท่ี 5 หน้าจอการเล่นเกม 

ภาพท่ี 6 หน้าจอเมื่อตอบถูกจะขึ้นแถบสีเขียว 

ภาพท่ี 7 หน้าจอเมื่อตอบผิดจะขึ้นแถบสีแดง 
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ภาพท่ี 8 หน้าจอจบเกมจะขึ้นคะแนนที่ได้ 

5.2 ผลการทดลองการใช้งาน 
จากการประเมินผลการใช้งาน ได้ผลดังตารางที่ 1 น้ี 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินการใช้งาน 
เรื่องที่ใช้ประเมินการใช้งาน  คะแนนเฉลี่ย 
ความง่ายในการจ า 4.2 
ความน่าสนใจ 4.3 
ความสนุกสนาน 4.2 
ความรู้ส านวนสุภาษิตไทยเพ่ิม 4.1 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.2 
 ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย  4.2 ถือว่า อยู่ใน
ระดับ ดี 

6. สรุปผลการพัฒนา
ผลจากการพัฒนาเกมทายภาพส านวนสุภาษิตไทย พบว่าระบบ
สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวลาท างานสามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บ
บราวเซอร์  ครอบคลุมผู้ใช้ 2 ประเภทดังน้ี 

6.1 ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับระบบงาน
ทั้งหมดที่อยู่ในส่วนบริหารจัดการส านวนสุภาษิตไทยได้ สามารถ
เพ่ิมลบแก้ไขข้อมูล  ส านวนสุภาษิตไทยและการจัดการต่างๆที่
เก่ียวข้องกับส านวนสุภาษิตไทย  

6.2 ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใช้งานเกมเพ่ือเรียนรู้
ภาพส านวนสุภาษิตไทย และบอกผลลัพธ์การเล่นเกมได้ 

ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.3 ถือว่า 
อยู่ในระดับ ดี 
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เกมเด็กน้อยพาเพลิน 

Fun Little Kid Game 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกมเด็กน้อยพาเพลิน เกมน้ี
เหมาะ ส าหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป โดยเกมน้ีมุ่งเน้นความ
สนุกสนานในการเล่น  ผู้ เล่นสามารถเล่นผ่านมือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ด วิธีการเล่นเกม จะมีรูปของเล่น
แขวนอยู่ด้านบนตกร่วงลงด้านล่าง ผู้เล่นต้องเก็บ รูปของเล่น
ให้ทันเวลา หากเก็บได้จะมีคะแนนให้ เกมจะจบเมื่อหมดเวลา 
การเล่นมีหลายระดับข้ึนอยู่กับความเร็วของการร่วงหล่นของ
เล่นเด็ก ส าหรับวิธีการพัฒนาเกม มี 5 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การ
ก าหนดความต้องการของระบบ 2) การวิเคราะห์ระบบงาน 
3) การออกแบบระบบงาน 4) การพัฒนา 5) การทดสอบเกม
และติดต้ัง เกมน้ีพัฒนาโดยใช้โปรแกรม mit app inventor 
ซึ่ง เป็นเครื่องมือที่ ใช้ เขียนโปรแกรมแบบ Block-based 
programming  

 ผลการพัฒนาได้เกมเด็กน้อยพาเพลิน ที่สามารถ
ปรับความเร็วในการเล่นได้ เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้  ซึ่ งวัดความง่ายในการจ า ความน่าสนใจ และความ
สนุกสนาน พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับที่ดี   

ค ำส ำคัญ: เกม, เกมเด็กน้อยพาเพลิน เอ็มไอที แอพ อินเวน
เตอร์  

Abstract 
This research aims to develop a Fun little kid games
for students or the general people.  This game focus 
on fun. User can play this game on mobile using 
Android Operating system. How to play, toy will fall 
from top to bottle of screen. If Users collect toy 
successfully, they receive score. Game will be over 

if the time is up.  Game has many levels depending 
on speed of toy falling. There are 5 development 
steps consists of 1) determine the system 
specification 2) analyze the system 3) design 4) 
implementation 5) testing and installation. This 
research use MIT App Inventor for implementation. 
MIT App Inventor use for Block-based programming.   

The research result is Fun little kid games.  
After user satisfaction assessment which measure 4 
aspects: easy for remembering, interesting and fun. 
it found that good level satisfaction. 

Keywords: game, Fun little kid game, MIT App 
Inventor 

1. บทน า
ปัจจุบันมีเกมหลายชนิด บางเกม การเล่นค่อนข้างรุนแรง และ
บาง เกมก็ ยั งมีภาพที่ ไม่ เหมาะสมกับเ ด็กทั่ ว ไป  เกมมี
ความสามารถหลากหลาย และมีการพัฒนาให้ทันสมัยและ
ก้าวหน้าย่ิงข้ึน บริษัทผู้ผลิตเกมต่างๆ มีการแข่งขันกันมากข้ึน
ทุกปี อีกทั้งคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการด าเนิน
ธุรกิจต่างๆ รวมถึง เป็นสื่อในการให้ความบันเทิงได้ด้วย  

ผู้ วิจัยจึงคิดว่าพัฒนาเกมที่สามารถน ามาใช้ฝึก
แยกแยะได้ โดยเกมที่พัฒนาข้ึนมาจะเป็นการฝึกที่ท าให้เด็กได้
ฝึกการแยกแยะของที่มี ประ โยนช์ และไม่มีประโยนช์ 
นอกจากน้ันเกมยังเป็นตัวกระตุ้นช่วยให้เด็กเกิดความสนใจ
อยากเรียนรู้  ผู้ วิจัยจะพัฒนาเกมที่ ใช้ เรียนรู้ ฝึกฝน การ
แยกแยะ พร้อมทั้งน าเสนอเกมให้สวยงามด้วยการใช้รูป
ภาพกราฟิก และสร้างวิธีการเล่นให้ไม่ยากเพราะหากยากแล้ว

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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จะท าให้รู้สึกไม่สนุกต่อการเล่น เกมที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนจะท าให้
ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ น่ันคือ เด็กน้อยพาเพลิน 
(Fun little kid game) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ความหมายของเกม 
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) การแข่งขันที่มีกติกาก าหนด เช่น 
เกมกีฬา การเล่นเพ่ือความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์ การ
แสดงเพ่ือสาธิตกิจกรรม เช่น เกมการบริหาร โดยปริยาย
หมายถึงการแสดง ที่ใช้กลวิธีหรือเล่ห์เหลี่ยมเพ่ือหักล้างกัน 
เช่น เกมการเมือง ลักษณะนามเรียกการแข่งขันหรือการเล่น ที่
จบลงด้วยการแพ้ชนะกันครั้งหน่ึงๆ เช่น เล่นแบดมินตัน 3 
เกม 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพ่ือพัฒนาเกมเด็กน้อยพาเพลิน (Fun little kid

game) 
2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกมเด็กน้อย

พาเพลิน 

3. ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยน้ี เป็นการพัฒนาเกม ส าหรับนักเรียนระดับประถม 
มัธยมศึกษาจนถึงบุคคลทั่วไป เพราะเก็บน้ีเป็นการฝึกการ
แยกแยะ  ขอบเขตของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของ
ระบบจัดการรูป  ส่วนของระบบการเล่นของผู้เล่น และส่วน
ของระบบรายงานการเล่น พอจะสรุปขอบเขตของแต่ละส่วน
ได้ดังน้ี 

3.1 ขอบเขตของระบบรูปภาพ 
 3.1.1 ผู้ ดูแลระบบสามารถน า ข้อมูล เ ข้าระบบ
ประกอบด้วยข้อมูล 1 เรื่อง ได้แก่  

1) รูปภาพของเล่นเด็ก
    3.1.2 ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลรูปภาพ
ในระบบได้ 

   3.1.3 ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรูปภาพของเล่นได้ 
3.2 ขอบเขตของระบบการเล่นของผู้เล่น 

 3.2.1 ระบบสามารถรายงานผลการเล่นในแต่ละครั้ง 
โดยสรุปคะแนนเมื่อเล่นจบ 
    3.2.2 ผู้เล่นต้องเก็บของเล่นภายในเวลาที่ก าหนด โดย
เก็บให้มากท่ีสุด เพ่ือให้ได้คะแนนให้มากที่สุด 

   3.2.3 เกมจะบอกกติกาในการเล่น เพ่ือให้ผู้เล่นเข้าใจ 
และเล่นเกมได้ถูกต้อง 

4. วิธีการวิจัย
การพัฒนาเกมเด็กน้อยพาเพลิน ได้แบ่งวิธีการด าเนินการ
พัฒนาตามข้ันตอน 5 ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 
 4.1 การก าหนดความต้องการของระบบ ผู้พัฒนาท าได้
ศึกษาข้ันตอนการท างานของระบบงาน  โดยสืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ต เพ่ือเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสร้างเกมเก็บ
ของเล่นของเด็ก แล้วก าหนดความต้องการของระบบ  

4.2 การวิเคราะห์ระบบงาน 
ผู้พัฒนาระบบ ได้วิเคราะห์ระบบงาน ตามข้ันตอนดังน้ี 

 4.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูล (gather Information) ได้
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ แล้วแยกออกเป็น ส่วน
น าเข้า (Input) ส่วนที่เป็นกระบวนการท างาน (Processes) 
ส่วนที่เป็นส่วนแสดงผล (Output) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Data) 
และสภาพแวดล้อมและส่วนที่ส่ งผลกระทบต่อระบบ 
(Boundaries) 
 4.2.2 ผู้พัฒนาได้เตรียมรูปภาพไว้ 12 รูปประกอบด้วยรูป
ของเล่นแบ่งเป็น 6 รูป ที่ได้คะแนน 

และรูปลูกอม,ไอศรีม 6 รูป ที่ถูกหักคะแนน 

 4.2.3 สร้างแบบจ าลองเชิงตรรกะของระบบ (create 
Logical Modeling) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาสร้างแผนผัง
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพ่ือแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการท างาน สร้างเป็นแผนผังบริบท 
(Context Diagram) ซึ่งแสดงข้ันตอนท างานของระบบใน
ระดับที่ 0 (Level 0) ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 Context Diagram 

4.3 การออกแบบระบบงาน 
เป็นส่วนที่ผู้พัฒนาออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อ

กับผู้ใช้ ผู้พัฒนาได้ท าการออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อ
กับผู้ใช้ในลักษณะที่เรียกว่า Graphical User Interface 
เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ 

 4.4.1 การออกแบบข้อมูลน าเข้า ( Input 
Design) ประกอบด้วย 2 หน้าจอหลัก ได้แก่ หน้าจอแรก
ของการเข้าใช้งาน หน้าจอแนะน าการใช้งาน   
4.4 การพัฒนาระบบงาน 

ผู้พัฒนาใช้ MIT App Invertor  ในการพัฒนา
โปรแกรมเกม MIT App Invertor  เป็นซอฟต์แวร์
ประเภท Cloud Based Service โดยใช้ Block Based 
Programming Language  และฐานข้อมูล TinyDB ซึ่ง
ไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ดังน้ัน ไม่ ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมน้ี  

รูปภาพตอนเล่นเกม 
4.5 การทดสอบและติดต้ัง 

 การทดสอบเกมเด็กน้อยพาเพลินน้ี ผู้พัฒนาระบบ
ใช้วิธีการทดสอบ แบบ Black-Box Testing เป็นการ
ทดสอบการท าง านของระบบโดยรวมทั้ งหมดว่ามี
กระบวนการท างานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020

1814



หรือไม่ โดยระหว่างพัฒนา ผู้พัฒนาระบบได้ทดสอบแบบ 
Unit Testing เพ่ือทดสอบว่าระบบท างานได้หรือไม่ และ
ให้ผลตามท่ีผู้ใช้ต้องการหรือไม่  

5. ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนาเกมเด็กน้อยพาเพลิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ได้โปรแกรมเกม และได้ผลการทดลองการใช้งาน ซึ่ง
พอสรุปได้ดังน้ี 

5.1 โปรแกรมการใช้งาน  
สามารถแสดงหน้าจอหลัก 3 หน้าจอ ดังน้ี 

ภาพท่ี 2 หน้าแรกเข้าสู่เกม 

ภาพท่ี 3 หน้าจอกติกาการเล่นเกม 

ภาพท่ี 4 หน้าจอการเล่นเกม 
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5.2 ผลการทดลองการใช้งาน 
จากการประเมินผลการใช้งาน ได้ผลดังตารางที่ 

1 น้ี 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการใช้งาน 

เรื่องที่ใช้ประเมินการใช้งาน  คะแนนเฉลี่ย 
ความง่ายในการจ า 4.3 
ความน่าสนใจ 4.3 
ความสนุกสนาน 4.3 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.3 

ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.3 ถือว่า 
อยู่ในระดับดี 

6. สรุปผลการพัฒนา
ผลจากการพัฒนาเกมเด็กน้อยพาเพลิน พบว่าระบบ
จะต้องใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวลาท างานสามารถเรียกใช้งาน
ผ่านเว็บ MIT Invertor   
 6.1 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเกมเพ่ือความสนุกและ
ครายเครียดลงได้ 
     6.2 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเกมเพ่ือเรียนรู้และฝึก
ทักษะ และบอกผลลัพธ์การเล่นเกมได้ 

7. เอกสารอ้างอิง
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เกมปิดประตูตแีมว 
Hit Cat Game 

พชร  กริชฉกาจ1  และ ณภัทรกฤต จันทวงศ์1 

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
Emails: dong.7531246@gmail.com.com, cchokdee2005@yahoo.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกมปิดประตูตีแมว 
เกมน้ีเหมาะ ส าหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป โดยเกมน้ี
มุ่งเน้นความสนุกสนานในการเล่น  ผู้เล่นสามารถเล่นผ่าน
มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอย วิธีการเล่นเกม จะมีแมว
โผล่ตามช่องหากผู้เล่นกดตีได้ทัน จะได้คะแนน เกมจะจบ
เมื่อหมดเวลา ส าหรับวิธีการพัฒนาเกม มี 5 ข้ันตอน 
ได้แก่ 1) การก าหนดความต้องการของระบบ 2)การ
วิเคราะห์ระบบงาน 3) การออกแบบระบบงาน4) การ
พัฒนา 5) การทดสอบเกมและติดต้ัง เกมน้ีพัฒนาโดยใช้
โปรแกรม mit app inventor ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้เขียน
โปรแกรมแบบ Block-based programming  

ผลการพัฒนาได้เกมปิดประตูตีแมว ที่สามารถ
ปรับความเร็วในการเล่นได้ เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ ซึ่งวัดความง่ายในการจ า ความน่าสนใจ และ
ความสนุกสนาน พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม อยู่ใน
ระดับที่ดี  

ค ำส ำคัญ: เกม,เกมปิดประตูตีแมว เอ็มไอที แอพ อินเวน
เตอร์ 

Abstract 
This research aims to develop a Hit cat game for 
students or the general people.   This game 
focus on fun. User can play this game on mobile 
using Android Operating system. How to play, 
cats will show their heads from holes. If Users 
hit cat successfully, they receive score. Game 
will be over if the time is up.  There are 5 
development steps consists of 1) determine the 

system specification 2) analyze the system 3) 
design 4) implementation 5) testing and 
installation. This research use MIT App Inventor 
for implementation. MIT App Inventor use for 
Block-based programming.   

The research result is Hit cat game.  
After user satisfaction assessment which 
measure 4 aspects: easy for remembering, 
interesting and fun, it found that good level 
satisfaction. 

Keywords: game, Hit cat game, MIT App Inventor 

1. บทน า
จากการศึกษาเรื่องเกม พบว่า เกมมีหลายชนิด เช่น เกม
แอคชั่น (Action Game)  เกมแพลตฟอร์ม (Platformer) 
เกมเล่นตามบทบาท (Role-Playing Game) หรือ อาร์พีจี 
(RPG) หรือ เกมภาษา เกมผจญภัย (Adventure Game) 
เกมปริศนา (Puzzle Game) เกมการจ าลอง 
(Simulation Game) เกมวางแผนการรบ (Strategy 
Game) เกมกีฬา (Sport Game)   เกมอาเขต (Arcade 
Game)  เกมต่อสู้ (Fighting Game) ปาร์ต้ีเกม (Party 
Game)  เกมดนตรี (Music Game) และ เกมออนไลน์ 
(Online Game)  เกมการเล่นที่ค่อยข้างรุนแรง และบาง
เกมก็ยังมีภาพที่ไม่เหมาะสมกับเด็กทั่วไป ปัจจุบัน 
บริษัทผู้ผลิตเกมต่าง ๆ มีการแข่งขันกันมากข้ึนทุกปี อีก
ทั้งคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการด าเนินธุรกิจ 
รวมถึง เป็นสื่อในการให้ความบันเทิงได้ด้วย 

ผู้วิจัยจึงคิดจะพัฒนาเกมที่สามารถน ามาใช้ฝึก
ฝึกความจ าของเด็ก การมีสมาธิ ผู้วิจัยจึงพัฒนาเกมที่ใช้ 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ฝึกฝนสมาธิ  พร้อมทั้งน าเสนอเกมให้สวยงามด้วยการใช้
รูปภาพกราฟิก และสร้างวิธีการเล่นให้ไม่ยากเพราะหาก
ยากแล้วจะท าให้รู้สึกไม่สนุกต่อการเล่น เกมที่ผู้วิจัยพัฒนา
ข้ึนจะท าให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ น่ันคือ 
เกมปิดประตูตีแมว 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพ่ือพัฒนาเกมปิดประตูตีแมว (Hit cat

game) 
2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกมปิด

ประตูตีแมว (Hit cat game) 

3. ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยน้ี เป็นการพัฒนาเกม ส าหรับนักเรียนจนถึง
บุคคลทั่วไป เพราะเก็บน้ีเป็นการฝึกสมาธิ และความไว 
ขอบเขตของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของระบบ
จัดการรูป  และส่วนของระบบรายงานการเล่น พอจะสรุป
ขอบเขตของแต่ละส่วนได้ดังน้ี 

3.1 ขอบเขตของระบบรูปภาพ 
 3.1.1 ผู้ดูแลระบบสามารถน าข้อมูลเข้าระบบ
ประกอบด้วยข้อมูล 1 เรื่อง ได้แก่  

1) รูปภาพแมว
3.2 ขอบเขตของระบบการเล่นของผู้เล่น 

3.2.1 ระบบสามารถรายงานผลการเล่นในแต่ละครั้ง 

4. วิธีการวิจัย
การพัฒนาเกมปิดประตูตีแมว ได้แบ่งวิธีการด าเนินการ
พัฒนาตามข้ันตอน 5 ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 
 4.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ 
ผู้พัฒนาท าได้ศึกษาข้ันตอนการท างานของระบบงาน โดย
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต เพ่ือเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ
การสร้างเกมตีสิ่งของ 

4.2 การวิเคราะห์ระบบงาน 
ผู้พัฒนาระบบ ได้วิเคราะห์ระบบงาน ตามข้ันตอน

ดังน้ี 
 4.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูล (gather Information) ได้
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ แล้วแยกออกเป็น 
ส่วนน าเข้า (Input) ส่วนที่เป็นกระบวนการท างาน 
(Processes) ส่วนที่เป็นส่วนแสดงผล (Output) ข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง (Data) และสภาพแวดล้อมและส่วนที่ส่งผล
กระทบต่อระบบ (Boundaries) 
 4.2.2 สร้างแบบจ าลองเชิงตรรกะของระบบ (create 
Logical Modeling) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาสร้าง
แผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการท างาน สร้าง
เป็นแผนผังบริบท (Context Diagram) ซึ่งแสดงข้ันตอน
ท างานของระบบในระดับที่ 0 (Level 0) ดังแสดงในภาพ
ที่ 1 
4.3 การออกแบบระบบงาน 

เป็นส่วนที่ผู้พัฒนาออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อ
กับผู้ใช้ ผู้พัฒนาได้ท าการออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อ
กับผู้ใช้ในลักษณะที่เรียกว่า Graphical User Interface 
เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ 

 4.3.1 การออกแบบข้อมูลน าเข้า ( Input 
Design) ประกอบด้วย 2 หน้าจอหลัก ได้แก่ หน้าจอแรก
ของการเข้าใช้งาน หน้าจอแนะน าการใช้งาน   
4.4 การพัฒนาระบบงาน 

ผู้พัฒนาใช้ MIT App Invertor  ในการพัฒนา
โปรแกรมเกม MIT App Invertor  เป็นซอฟต์แวร์
ประเภท Cloud Based Service โดยใช้ Block Based 
Programming Language  และฐานข้อมูล TinyDB ซึ่ง
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ดังน้ัน ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมน้ี 
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ภาพท่ี 1 Context Diagram 

4.5 การติดต้ังและทดสอบ 
 การทดสอบเกมปิดประตูตีแมว ผู้พัฒนาระบบใช้

วิธีการทดสอบ แบบ Black-Box Testing เป็นการ
ทดสอบการท าง านของระบบโดยรวมทั้ งหมดว่ามี
กระบวนการท างานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
หรือไม่ โดยระหว่างพัฒนา ผู้พัฒนาระบบได้ทดสอบแบบ 
Unit Testing เพ่ือทดสอบว่าระบบท างานได้หรือไม่ และ
ให้ผลตามท่ีผู้ใช้ต้องการหรือไม่  

5. ผลการพัฒนา
ผลการเกมปิดประตูตีแมว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ได้
โปรแกรมเกม และได้ผลการทดลองการใชง้าน ซึ่งพอสรปุ
ได้ดังน้ี 

5.1 โปรแกรมการใช้งาน  
สามารถแสดงหน้าจอหลัก 3 หน้าจอ ดังน้ี 

ภาพท่ี 2 หน้าแรกเข้าสู่เกม 
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ภาพท่ี 3 หน้าจอกติกาการเล่นเกม 

ภาพท่ี 4 หน้าจอการเล่นเกม 

5.2 ผลการทดลองการใช้งาน 
จากการประเมินผลการใช้งาน ได้ผลดังตารางที่ 

1 น้ี 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการใช้งาน 

เรื่องที่ใช้ประเมินการใช้งาน  คะแนนเฉลี่ย 
ความง่ายในการเล่น 4.2 
ความจ าของเด็ก 3.8 
ความสนุกสนาน 3.5 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.3 

ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.9 ถือว่า 
อยู่ในระดับกลาง 

6. สรุปผลการพัฒนา
ผลจากการพัฒนาเกมปิดประตูตีแมว พบว่าระบบจะต้อง
ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เวลาท างานสามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บ MIT 
Invertor   

6.1 ผู้ ดูแลระบบ เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับ
ระบบงานทั้งหมดที่อยู่ในส่วนบริหารจัดการรูปภาพและ
ข้อมูลได้ สามารถเพ่ิมลบแก้ไขข้อมูลได้ 

6.2 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเกมเพ่ือเรียนรู้
และฝึกทักษะ และบอกผลลัพธ์การเล่นเกมได้ 
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เกมเก็บผลไม้หรรษา 
Happy Fruit Picking Game 

*ภาวิณี ปัททุม1 และ ณภทัรกฤต จันทวงศ์1

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
Emails: Patthum.2540@gmail.com, cchokdee2005@yahoo.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกมเก็บผลไม้หรรษา 
เกมน้ีเหมาะ ส าหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป โดยเกมน้ี
มุ่งเน้นความสนุกสนานในการเล่น การเล่นมีหลายระดับ
ข้ึนอยู่กับความเร็วของการร่วงหล่นของผลไม้ เกมน้ีเล่น
บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิธีการพัฒนาระบบ 
มี 5 ข้ันตอน ได้แก่1) การก าหนดความต้องการของระบบ   
2) การวิเคราะห์ระบบงาน 3) การออกแบบงาน 4) การ
พัฒนาระบบงาน 5) ทดสอบและ การติดต้ัง  พัฒนาโดย
ใช้โปรแกรม mit app inventor ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
เขียนโปรแกรมแบบ Block-based programming ผล
การพัฒนาได้เกมเก็บผลไม้หรรษา ที่มีผลไม้หลายชนิดให้
เลือกเล่น สามารถปรับความเร็วในการเล่นได้  เมื่ อ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่งวัดความง่ายในการจ า 
5(ดีมาก) ความน่าสนใจ 4(ดี) และความสนุกสนาน 4(ดี) 
พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับที่ดี  

ค ำส ำคัญ: เกม  เกมเก็บผลไม้หรรษา เอ็มไอที แอพ 
อินเวนเตอร์  

Abstract 
The objective of this research was to develop 
the Happy Fruit picking game. This game is 
suitable for students or individuals. This game 
focus on fun. User can play this game on mobile 
using Android Operating system. There are 5 
development steps consists of 1) determine the 
system specification 2) analyze the system 3) 
design 4) implementation 5) testing and 
installation. This research use MIT App Inventor 
for implementation. MIT App Inventor use for 

Block-based programming. The research result is 
Happy Fruit picking game.  After user satisfaction 
assessment which measure 4 aspects: easy for 
remembering, interesting, fun and arithmetic skill 
practicable, it found that good level satisfaction.

Keywords: game, Happy fruit picking game, MIT 
App Inventor 

1. บทน า
ปัจจุบันมีเกมการเล่นที่ค่อยข้างรุนแรง และบางเกมก็ยังมี
ภ าพ ที่ ไ ม่ เ ห มา ะส มกั บ เ ด็ กทั่ ว ไป  ปั จ จุ บั น เ กม มี
ความสามารถหลากหลาย และมีการพัฒนาให้ทันสมัยและ
ก้าวหน้าย่ิงข้ึน บริษัทผู้ผลิตเกมต่างๆ มีการแข่งขันกันมาก
ข้ึนทุกปี อีกทั้งคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการ
ด าเนินธุรกิจต่างๆ รวมถึง เป็นสื่อในการให้ความบันเทิงได้
ด้วย ผู้ วิจัยจึงคิดว่าพัฒนาเกมที่สามารถน ามาใช้ฝึก
แยกแยะได้ โดยเกมที่พัฒนาข้ึนมาจะเป็นการฝึกที่ท าให้
เด็กได้ฝึกการแยกแยะของที่มีประโยนช์และไม่มีประโยนช์ 
นอกจากน้ันเกมยังเป็นตัวกระตุ้นช่วยให้เด็กเกิดความ
สนใจอยากเรียนรู้ ผู้วิจัยจะพัฒนาเกมที่ใช้เรียนรู้ ฝึกฝน 
การแยกแยะ พร้อมทั้งน าเสนอเกมให้สวยงามด้วยการใช้
รูปภาพกราฟิก และสร้างวิธีการเล่นให้ไม่ยากเพราะหาก
ยากแล้วจะท าให้รู้สึกไม่สนุกต่อการเล่น เกมที่ผู้วิจัยพัฒนา
ข้ึนจะท าให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพ่ือพัฒนาเกมเก็บผลไม้หรรษา (Happy fruit picking 
game) 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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3. ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยน้ี เป็นการพัฒนาเกม ส าหรับนักเรียนจนถึง
บุคคลทั่ วไป  เพราะเก็บ น้ี เป็นการฝึกการแยกแยะ  
ขอบเขตของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของระบบ
จัดการรูป  ส่วนของระบบการเล่นของผู้เล่น และส่วนของ
ระบบรายงานการเล่น พอจะสรุปขอบเขตของแต่ละส่วน
ได้ดังน้ี 

3.1 ขอบเขตของระบบรูปภาพ 
 3.1.1 ผู้ดูแลระบบสามารถน าข้อมูลเข้าระบบ
ประกอบด้วยข้อมูล 1 เรื่อง ได้แก่  

1) รูปภาพผลไม้
    3.1.2 ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูล
รูปภาพในระบบได้ 

   3.1.3 ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรูปภาพผลไม้ 
3.2 ขอบเขตของระบบการเล่นของผู้เล่น 

3.2.1 ระบบสามารถรายงานผลการเล่นในแต่ละครั้ง 

4. วิธีการวิจัย
การพัฒนาเกมเก็บผลไม้หรรษา ได้แบ่งวิธีการด าเนินการ
พัฒนาตามข้ันตอน 6 ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 
 4.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ 
ผู้พัฒนาท าได้ศึกษาข้ันตอนการท างานของระบบงาน โดย
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต เพ่ือเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ
การสร้างเกมเก็บผลไม้ 
 4.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การ
พัฒนาระบบงานใหม่ การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของ
ระบบงานใหม่ พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคโดยมี
เหตุผลสนับสนุนหลายประการดังน้ี 

4.2.1 การพัฒนาระบบงานใหม่ใช้เทคโนโลยีบน
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

4.3 การวิเคราะห์ระบบงาน 

ผู้พัฒนาระบบ ได้วิเคราะห์ระบบงาน ตามข้ันตอน
ดังน้ี 
 4.3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล (gather Information) ได้
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ แล้วแยกออกเป็น 
ส่วนน าเข้า (Input) ส่วนที่เป็นกระบวนการท างาน 
(Processes) ส่วนที่เป็นส่วนแสดงผล (Output) ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง (Data) และสภาพแวดล้อมและส่วนที่ส่งผล
กระทบต่อระบบ (Boundaries) 
 4.3.2 ผู้ พัฒนาไ ด้ เ ตรี ยม รูปภาพไ ว้  12 รู ป
ประกอบด้วยรูปผลไม้แบ่งเป็น 6 รูป และ รูปลูกอม, ไอ
ศรีม 6 รูป 

 

ภาพท่ี 1 รูปภาพที่ใช้ในโปรแกรม 

 4.3.3 สร้างแบบจ าลองเชิงตรรกะของระบบ (create 
Logical Modeling) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาสร้าง
แผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับกระบวนการท างาน สร้าง
เป็นแผนผังบริบท (Context Diagram) ซึ่งแสดงข้ันตอน
ท างานของระบบในระดับที่ 0 (Level 0) ดังแสดงในภาพ
ที่ 2 
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ภาพท่ี 2 แผนผังบริบท 

4.4 การออกแบบระบบงาน 
เป็นส่วนที่ผู้พัฒนาออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อ

กับผู้ใช้ ผู้พัฒนาได้ท าการออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อ
กับผู้ใช้ในลักษณะที่เรียกว่า Graphical User Interface 
เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ 

 4.4.1 การออกแบบข้อมูลน าเข้า ( Input 
Design) ประกอบด้วย 2 หน้าจอหลัก ได้แก่ หน้าจอแรก
ของการเข้าใช้งาน หน้าจอแนะน าการใช้งาน   

 4.4.2  การออกแบบผลลัพธ์ (Output 
Design) ประกอบด้วย 5 หน้าจอส าคัญ ได้แก่ หน้าจอ
เลือกระดับของเกม หน้าจอการเล่นเกม หน้าจอเมื่อตอบ
ถูก  หน้าจอเมื่อตอบผิด  และ หน้าจอจบเกม 

4.5 การพัฒนาระบบงาน 
ผู้พัฒนาใช้ MIT App Invertor  ในการพัฒนา

โปรแกรมเกม MIT App Invertor  เป็นซอฟต์แวร์
ประเภท Cloud Based Service โดยใช้ Block Based 
Programming Language  และฐานข้อมูล TinyDB ซึ่ง
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ดังน้ัน ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมน้ี 

4.6 การทดสอบและติดต้ัง 
 การทดสอบเกมเก็บผลไม้หรรษาน้ี ผู้พัฒนาระบบ

ใช้วิธีการทดสอบ แบบ Black-Box Testing เป็นการ
ทดสอบการท าง านของระบบโดยรวมทั้ งหมดว่ามี
กระบวนการท างานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
หรือไม่ โดยระหว่างพัฒนา ผู้พัฒนาระบบได้ทดสอบแบบ 
Unit Testing เพ่ือทดสอบว่าระบบท างานได้หรือไม่ และ
ให้ผลตามท่ีผู้ใช้ต้องการหรือไม่  

5. ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนาระบบเกมเก็บผลไม้หรรษา แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ได้โปรแกรมเกม และได้ผลการทดลองการใชง้าน 
ซึ่งพอสรุปได้ดังน้ี 

5.1 โปรแกรมการใช้งาน  
สามารถแสดงหน้าจอหลัก 3 หน้าจอ ดังน้ี 
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ภาพท่ี 3 หน้าแรกเข้าสู่เกม 

ภาพท่ี 4 หน้าจอกติกาการเล่นเกม 

ภาพท่ี 5 หน้าจอการเล่นเกม 

5.2 ผลการทดลองการใช้งาน 
จากการประเมินผลการใช้งาน ได้ผลดังตารางที่ 

1 น้ี 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการใช้งาน 

เรื่องที่ใช้ประเมินการใช้งาน  คะแนนเฉลี่ย 
ความง่ายในการจ า 4.3 
ความน่าสนใจ  4.4 
ความสนุกสนาน 4.5 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.3 
 ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.4 ถือว่า อยู่
ในระดับดี 

6. สรุปผลการพัฒนา
ผลจากการพัฒนาเกมเก็บผลไม้หรรษา พบว่าระบบ
จะต้องใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวลาท างานสามารถเรียกใช้งาน
ผ่านเว็บ MIT App Invertor   
 6.1 ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับระบบงาน
ทั้งหมดที่อยู่ในส่วนบริหารจัดการรูปภาพและข้อมูลได้ 
สามารถเพ่ิมลบแก้ไขข้อมูลได้ 
     6.2 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเกมเพ่ือเรียนรู้และฝึก
ทักษะ และบอกผลลัพธ์การเล่นเกมได้ 
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การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 2 มติิ เรื่องแสงและการมองเห็น 
ส าหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

The Development of Learning Materials 2D 
Light and Vision for Students Grade 4 
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และการมองเห็นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลและออกแบบสื่อการ
เรียนรู้ 2 มิติ เรื่องแสงและการมองเห็นวิชาวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 2) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการ
มองเห็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ผลจากการวิจัยที่ ไ ด้ด าเนินการตามหลักการและ
กระบวนการการ พัฒนาสื่ อมั ล ติมี เ ดี ย   มี การประ เมิ น
ประสิทธิภาพของสตอรี่บอร์ดโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของสตอรี่บอร์ดโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย[5] 
4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 อยู่ในระดับดี และมีการ
ประเมินประสิทธิภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือใช้ในการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของ
สื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย 4.03 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.09 อยู่ในระดับดี และได้สรุปผลการวิจัยจากแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้สื่อโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมันบุรี จ านวน 40 คน 
เป็นไปตามข้ันตอนที่ ถูกต้อง และมีเ น้ือหาที่ครบถ้วน การ
วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การ
จ าแนกความพึงพอใจของผู้ใช้ออกเป็น 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย
ระดับดีมาก ได้แก่ ด้านความรู้ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 อยู่ในระดับดีมาก และด้าน
คุณภาพของสื่อ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.69 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 อยู่ในระดับดีมาก และสุดท้าย ด้าน

ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.74 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.08 อยู่ในระดับดีมาก ผลสรุปด้านความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ เรื่องแสงและการมองเห็น รวมทั้ง 
3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 
0.03 อยู่ในระดับดีมาก โดยสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ เรื่องแสงและ
การมองเห็น เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการมองเห็นของมนุษย์ และ 
สนใจด้านการมองเห็นมากย่ิงข้ึน 

ค ำส ำคัญ: สื่อการเรียนรู้,2 มิติ,แสง,การมองเห็น 

ABSTRACT 
Outline Research on the development of learning 

materials, 2D light and visibility for students in Grade 4. The 
purpose is 1) to study the data and design learning 2D light 
and visibility of science in the curriculum of the Institute for 
the Promotion of Teaching Science and Technology 
(Science). 2) to develop learning materials 2D. to students 
in grade 4 and 3) to evaluate the satisfaction of students 
with the media. Science Light and Visibility Grade 4.  

The results of the research have been conducted in 
accordance with the principles and the process of 
developing multimedia media. There is an evaluation of the 
performance of the Board of Boards by experts who have 
found the performance evaluation of the storyboard by the 
experts. It has an average value of [5] 4.24 and the 0.32 
standard deviation is a good level, and the performance of 
the media is evaluated by experts to study the satisfaction 
of media users. The results of a professional media 
performance assessment are found. It has an average of 
4.03 and the 0.09 standard deviation is good and has 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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concluded the results from the user satisfaction assessment 
form by the example used in this study. 4th Grade school 
students, the total number of 40 people is based on the 
correct procedure Analysis by using the tool used to collect 
data as a questionnaire. The statistics used to analyze data 
are the average percentage values and standard deviation. 
The results of the study showed that the classification of 
user satisfaction is three-sided with a very good average, i.e. 
the knowledge level is very good, with an average of 4.69, 
the standard deviation 0.05 is very good and the quality of 
the media is very good, with an average of 4.69, the 
standard deviation of 0.03 is at a very good level, and the 
final aspect of the image is very good, with an average 4.74, 
the standard deviation of 0.08 is very good. A summary of 
user satisfaction in the 2d learning Media, light and vision, 
and 3-sided, the average is 4.71 and the standard deviation 
exists. At 0.03, it is very good to have a 2d learning media 
about light and vision to educate human vision and be 
more interested in vision. 

Keywords: Learning 2 Dimensional, light, visibility 

1. บทน า
การมองเห็นของมนุษย์น้ันเกิดจากการที่แสงตกกระทบกับสิ่ง
ต่างๆ แล้วเกิดการสะท้อนเข้าสู้ตาของเราทางเลนส์ตา (Lens) 
ผ่านเข้ามาในลูกตา ทาให้เกิดภาพบนเรตินา (Retina) ที่อยู่
ด้านหลังของลูกตา แล้วส่ ง ข้อมูลของวัตถุที่มองเห็นผ่าน
เส้นประสาท (Optic nerve) ไปสู่สมอง สมองจะทาการแปล
ข้อมูลเป็นภาพของวัตถุน้ันๆตาของคนเราตาคนและกล้องถ่ายรูป
มีส่วนประกอบที่ทาหน้าท่ีคล้ายกันมาก ตาประกอบด้วยเลนส์ตา 
เป็นเลนส์รับแสงเรตินาทาหน้าที่คล้ายฟิล์มถ่ายรูปถัดจากเรตินา
เป็นใยประสาทซึ่งติดต่อกับประสาทตา ผ่านไปยังสมอง เวลามี
แสงจากวัตถุตกบนเลนส์ตาจะเกิดภาพชัดที่เรตินา ตาจะเห็นวัตถุ
ในลักษณะเดียวกับภาพของวัตถุที่ตกบนฟิล์มถ่ายรูป นอกจากน้ี
ตายังมีม่านตาเพ่ือทาหน้าที่ปรับความเข้มของแสงบน เรตินาให้
เหมาะโดยเปลี่ยนขนาดของพิวพิล ม่านตาจึงทาหน้าที่คล้าย
ไดอะแฟรมของกล้องถ่ายรูป นอกจากน้ีตายังมีกล้ามเน้ือยึดเลนส์
ตาทาหน้าท่ีบังคับเลนส์ตาให้นูนมากหรือน้อย เพ่ือให้เกิดภาพชัด
บนเรตินาส่วนน้ีแตกต่างจากกล้องถ่ายรูป เพราะกล้องถ่ายรูปใช้
วิธีเลื่อนตาแหน่งเลนส์เพ่ือให้เกิดภาพชัดบนฟิล์ม ดวงตาของ
มนุษย์มีความสาคัญในการใช้ชีวิตประจาวันเป็นอย่างมาก เพ่ือให้
มนุษย์สามารถแยกแยะวัตถุต่างๆได้เป็นอย่างดี ทาให้การใช้ชีวิต
สะดวก เรียบง่าย ซึ่งโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าการที่เราเรียนรู้มา

น้ัน เกิดจากการมองเห็นทั้งสิ้นเพ่ือให้ชีวิตประจาวันดาเนินไปได้
อย่างมีความสุข ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ทาการจัดทาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
เพ่ือให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจเรื่องของการมองเห็นมากย่ิงข้ึน
เน่ืองจากว่าเด็กๆจะมีการใช้สายตาในทางที่ผิด เช่น สมัยน้ีเป็น
ยุคของเทคโนโลยี เด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะชอบเล่นโทรศัพท์ในที่มืดๆ
จึงมีปัญหาของทางด้านสายตาเป็นจานวนมากทั่ ง น้ี ยังมี
วัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูดนักเรียนให้หันมาสนใจสื่อการเรียน
มากกว่าในตารามากข้ึนเพ่ือไม่ให้เกิดความน่าเบื่อในการเรียนรู้
ทั่งยังสามารถนาสื่อไปเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู ้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อาลิสา สายทอง,อานันท์ นิรมล และกฤธยากาญจน์ โต

พิทักษ์ (2560) ได้ทาการวิจัยเรื่อง กระบวนการในการดารงชีวิต
ของพืช โดย การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาการ์ตูน
แอนิเมชันสองมิติ เรื่องกระบวนการในการดารงชีวิตของพืชกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่องกระบวนการในการดารงชีวิตของพืช กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลัง
เรียนด้วยการ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ
เรื่องกระบวนการในการดารงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 หลังเรียนด้วยการ์ ตูน
แอนิเมชันสองมิติ ของนักเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนและผล
การเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน การวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนา อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กาลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 51 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) 
การ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.63 3) แบบวัดแรงจูงใจในการ
เรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจ 5) แบบประเมินคุณภาพ
การ์ตูนแอนิเมชันสองมิติสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบค่าที (t-
testDependent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบ
สองทาง (Two Way MANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) การ์ตูน
แอนิเมชันสองมิติมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.78/81.20 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่
เรียนด้วยการ์ตูนแอนิเมชันสองมิติที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์
แตกต่างกัน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจ
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แตกต่างกัน แต่นักเรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียนแตกต่างกันมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

บุศรินทร์ เอี่ยมธนากุล (2544) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาสื่อการเรียนประเภทภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ เรื่อง ธรรมะ 
DESIGN ตอนไม้เท้ายอดกตัญญู มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่อการ
เรียนประเภทภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติเรื่องธรรมะ DESIGN ตอน
ไม้เท้ายอดกตัญญู สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 และ
บุคคลทั่วไป โดยวิธีการดาเนินการวิจัย แบ่งออกได้เป็น3 
กระบวนการหลักคือ 1) กระบวนการในการสร้างภาพยนตร์
การ์ตูน2มิติ 2) กระบวนการสร้างแบบประเมินสื่อการเรียน
ประเภทภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ 3) กระบวนการดาเนินการ
ทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช่ศึกษาครั้งน้ี
คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบางพลัด 
จานวน 30 คน ใช่การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและ
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่าประเมินหาค่าความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 
จานวน 30 คน ซึ่งผลการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน 
อันได้แก่ 1) ด้านการ์ตูนแอนิเมชัน มีค่าเฉลี่ย 4.63 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 2) ด้านแบบฝึกหัด มีค่าเฉลี่ย 4.83 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 3) ด่านเกมจิ๊กซอว์ มี
ค่าเฉลี่ย 4.78 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41โดยสรุปผล
จากการประเมินได้ว่า สื่อการเรียนประเภทภาพยนตร์การ์ตูน 2 
มิติเรื่องธรรมะDESIGN ตอนไม้เท้ายอดกตัญญูที่สร้างข้ึนสามารถ
นาไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศิมาภรณ์ น้อยพงษ์ และกฤติกา สังขวดี (2559) ได้ทา
การวิจัยเรื่องป่าไม้มหัศจรรย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อ แอนิเมชัน 2 
มิติ 2) ศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ที่ได้ชมสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ภายหลังการเรียน 4 สัปดาห์ และ 3) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อสื่อแอนิเมชัน กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนลานกระบือวิทยา อ าเภอลานกระบือ 
จังหวัดกาแพงเพชร โดยการสุ่มนักเรียน 1 ห้องเรียน จานวน 30 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ สื่อแอนิเมชัน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่า ความเชื่อมั่น .76 
และแบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 
สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนด้วยสื่อแอนิเมชันสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
สื่อแอนิเมชันหลังเรียนและหลังจากการเรียนผ่านไป 4 สัปดาห์ 

ไม่แตกต่างกัน และ 3) ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อ
สื่อแอนิเมชันอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.87, S.D.=0.47) 

ชลดา อึ๊งโสภาพงษ์ (2559) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย วิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 
1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบสื่อมัลติมีเดีย วิชา
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้เป็นประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา เน้นสื่อที่เข้าใจง่าย มีความสนใจและให้เกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียน พร้อมมีแบบทดสอบเพ่ือ
ทดสอบความรู้และประเมินผลที่ได้จากการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์การออกแบบชิ้นงานมีแนวคิดให้เน้ือหา
ที่มีความน่าสนใจและสามารถนาไปเผยแพร่ในสถานศึกษาต่าง ๆ 
และข้ันตอนวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยากมีสีสันสดใสเหมาะสมแก่ผู้
เรียนรู้ซึ่งจะทาให้มีความเข้าใจและจดจ าเน้ือหาในบทเรียนได้
เพ่ิมมากข้ึน จากผลของการวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จานวน 30 คนโดยนาคะแนนที่ได้จาก
แบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ยและสรุปผลของการประเมินแบ่งออก
ได้เป็น3ประเด็น ได้แก่ ระดับความคิดเห็นด้านคุณภาพของสื่อ 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.23 ซึ่ง
วัดค่าแปลผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากระดับความคิดเห็นด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อ ค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ 4.50 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.64 ซึ่งวัดค่าแปลผลออกมาอยู่ในเกณฑ์
ที่ ดีมากที่สุด และระดับความคิดเห็นด้านภาพรวมของสื่อ 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.55 ซึ่ง
วัดค่าแปลผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 

อานันท์ ชมชัย (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การประหยัดพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การประหยัดพลังงานภายในบ้าน 
ในปัจจุบันมนุษย์เรามีการใช้พลังงานกันอย่างต่อเน่ืองจึงทาให้
พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เริ่มหมดลงไปทุกวัน ๆ 
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงทาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการ
ประหยัดพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตอน 
การประหยัดพลังงานภายในบ้าน เพ่ือรณรงค์ และสร้างจิตสานึก
ในการใช้พลังงานอย่างประหยัดจากภายในบ้านอย่างง่าย ๆ และ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพ่ือลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้
พลังงาน และทรัพยากรต่างๆมีการประเมินสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 
และทาการเผยแพร่ผ่านโซเซียลเน็ตเวิร์คและสถานศึกษา การ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง (นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น) จานวน 40 คนผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจพบว่า ผู้
ใช่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ข้อคิดจากสื่อ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.83 
และการเคลื่อนไหวต่อเน่ือง มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าสุด 4.38 
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3. วิธีการด าเนินงานวิจัย
1) แผนการด าาเนินงาน
1.1 ค้นคว้าหาข้อมูล เกี่ยวกับ เรื่องของแสงและการ

มองเห็น 
1.2 เขียนบทด าเนินเรื่อง จัดท าสตอรี่บอร์ดเพ่ือท า

ข้ันตอนการจัดท า 
1.3 จัดทาสื่อมัลติมีเดีย เริ่มจัดท าสื่อตามสตอรี่บอร์ดที่

จัดท าโดยใช้โปรแกรมที่เหมาะสม 
2) การออกแบบ

2.1)  ออกแบบสตอรี่บอร์ด และผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ (ตัวอย่างแสดงภาพที่ 1-3) 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่าง Storyboard ฉากที่ 1 - 3 

ภาพท่ี 2 ตัวอย่าง Storyboard ฉากที่ 4 - 6 

ภาพท่ี 3 ตัวอย่าง Storyboard ฉากที่ 7 – 

4) ภาพจากสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ เรื่องแสงและการมองเห็น
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ภาพท่ี 4 ตัวอย่างภาพจากสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ 

ภาพท่ี 5 ตัวอย่างภาพจากสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ 

ภาพท่ี 6 ตัวอย่างภาพจากสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ 

ภาพท่ี 7 ตัวอย่างภาพจากสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ 

ภาพท่ี 8 ตัวอย่างภาพจากสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ 

ภาพท่ี 10 ตัวอย่างภาพจากสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ 

4. ผลการด าเนินงาน
การวิจัยครั้งน้ีได้จัดข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ 2 มิติ เรื่องแสงกับการมองเห็น ส าหรับนักเรียนชั้นประถม 
จ านวน 40 คนประเมินผลประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ โดย
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากการดูสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ ที่มี
ผลต่อการวิจัยเพ่ือที่สามารถน าไปพัฒนางานวิจัย สรุปผลออกมา
เป็นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียด แสดงดัง
ตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้สื่อ 
รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫. 

ด้านความรู้ 
ได้รับความรู้ในเรื่องของแสงและการมองเห็น 4.65 0.53 
มีความเข้าใจในเรื่องของแสงและการมองเห็น 4.78 0.42 
ได้รับแนวคิดในเรื่องของแสงและการมองเห็น 4.63 0.49 
สามารถน าความรู้ในเรื่องของแสงและการ
มองเห็นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.70 0.52 

ด้านคุณภาพของสื่อ 
เน้ือหาชัดเจนเช้าใจง่าย 4.73 0.45 
เสียงและดนตรีประกอบมีความเหมาะสมกับ
สื่อ 

4.73 0.45 
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รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫. 

ระยะเวลาของสื่อมีความชัดเจนและอ่านง่าย 4.73 0.51 
มีสีสันสวยงามเหมาะสมกับสื่อ 4.60 0.50 
ด้านภาพรวม 
ความน่าสนใจของสื่อ 4.73 0.55 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.70 0.52 
ได้รับความรู้มากข้ึนหลังชมสื่อ 4.80 0.41 

จากตารางที่ 1 ผลสรุปประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ 2 
มิติ เรื่องแสงกับการมองเห็น จากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมีนบุรี จ านวน 40 คน โดยน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
ผลสรุป คือ คุณภาพของสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ เรื่องแสงกับการ
มองเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยแบบประเมินความคิดเห็นแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านความรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05
2) ด้านคุณภาพของสื่อ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.03 
3) ด้านภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.08 

ตารางท่ี 2 สรุปแบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫. 

ด้านเน้ือหา 
เน้ือหาครอบคลุมครบถ้วนตามหัวข้อ 4.33 0.58 
การจัดล าดับเน้ือหา 4.00 1.00 
ความถูกต้องของเน้ือหา 3.67 1.53 
ระยะเวลาในการน าเสนอมีความเหมาะสม 3.67 1.15 
ด้านภาพและเสียง 
ภาพมีความคมชัด และ สวยงาม 4.33 0.58 
ตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย 3.33 0.58 
เสียงบรรยายมีความชัดเจน 4.33 0.58 
เสียงประกอบมีความเหมาะสม 4.00 1.73 
ภาพช่วยสื่อให้เข้าใจเน้ือหามากข้ึน 4.00 1.73 
ด้านความเหมาะสม 
ความเหมาะสมของการใช้สี 4.00 0.00 
ความน่าสนใจของสื่อ 4.00 1.00 
การจัดองค์ประกอบและความสวยงาม 4.00 1.00 
การสื่อความหมายตรงกับจุดประสงค์ 4.33 0.58 
คุณภาพของสื่อแอนิเมชัน 
เทคนิคตัดต่อ 3.67 1.15 
เทคนิคการน าเสนอ 3.67 1.53 
เทคนิคเสียง 5.00 0.00 

จากตารางที่ 2 ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ 2 
มิติ เรื่องแสงและการมองเห็นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปี
ที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลสรุป คือ คณุภาพ
ของสื่อการเรียนรู้ 2 มิติ เรื่องแสงและ  
การมองเห็นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับดี 
โดยแบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านเน้ือหา อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.92 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.39 
2) ด้านภาพและเสียง อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 
3) ด้านความเหมาะสม อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 
4) คุณภาพของสื่อแอนิเมชัน อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 

5. สรุปผลการวิจัย
ในการทดลองการใช้สื่อการเรียนรู้ 2 มิติ เรื่องแสงกับการมองเหน็ 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการใช้สื่อและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
หลังการใช้สื่อ โดยน ามาวิเคราะห์ผลและสามารถสรุปผลได้ว่า 
ผลรวมค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.71 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ที่ 0.03 สรุปได้ว่า อยู่ใน
ระดับดีมากและ ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ 
2 มิติ เรื่องแสงและการมองเห็นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ที่ 0.09 สรุปได้ว่า อยู่ใน
ระดับดี 
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แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยว  
กรณีศึกษำ อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท 

Android Application for Guidance Attractive Places 
Case Study Sankhaburi District, Chai Nat Province 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันบน
แอนดรอยด์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว  กรณีศึกษา อ าเภอ 
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 30 ท่าน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถาม จากน้ันน าข้อมูลมาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพด้านเน้ือหาอยู่ใน
ระดับสูง ด้านภาพและข้อมูล อยู่ในระดับสูงและด้านภาพรวมอยู่
ในระดับสูงจึงน าแอปพลิเคชันน าไปทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวที่
สนใจจังหวัดชัยนาทโดยสอบถามการใช้งานของผู้ใช้ 

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชันแอนดรอยด์, แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว, 
อ าเภอสรรคบุรี, จังหวัดชัยนาท 

ABSTRACT 
This research aimed to evaluate the quality of android 
application for guidance attractive places in the case 
study of Sankhaburi District, Chai Nat Province.           
The questionnaire was distributed to thirty expert 
persons by purposive sampling. Then, data was 
collected and analyzed with average and standard 
deviation. The results found that the content aspect 
was at a high level, the image and information were at 
a high level, and overall the evaluation was at a high 
level. After that, the application could try out with 
tourists who were interested in Chai Nat province by 
asking for usability. 

Keywords: Android Application, Guideline Attractive 
Places, Sankhaburi District, Chai Nat Province 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ
ปัจจุบันมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในหลายจังหวัดทั่ว
ประเทศ เน่ืองจาก มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม และมีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพอันงดงาม น้ าตก 
ถ้ า ภูเขาหรือดอกไม้ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ที่ มี
คุณค่าเชิงวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และเชิงนิเวศวิทยา นอกจากน้ี
ยังมีคุณค่าทางวัฒนธรรม อันควรค่า  แก่การรักษาให้เยาวชนรุ่น
หลังได้ศึกษาและเรียนรู้แหล่งธรรมชาติในภายภาคหน้า โดย
อ าเภอ สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ก็เป็นอ าเภอหน่ึงที่นับว่าเป็น
อ าเภอที่มีสถานที่ ที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษา [1] 

ในอ า เภอสรรคบุรี  จั งหวัดชัยนาท เป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนและสัมผัสอากาศ
บริสุทธ์ิ ดังน้ัน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จึงมีการเตรียมที่
พักหรือกิจกรรมทางธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้ท าระหว่างมา
พักผ่อน ด้วยการสืบค้นทางสารสนเทศของอ าเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาทจึงมีความส าคัญเพ่ิมข้ึนท าให้โทรศัพท์มือถือได้
กลายมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร และการสืบค้น
ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก การใช้การ
สื่อสาร ผ่านสมาร์ทโฟนจึงกลายมาเป็นปัจจัยส าคัญในการใช้
ชีวิตประจ าวัน นอกจากจะได้รับข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์
เบื้องต้นแล้วผู้ที่ศึกษายังจะได้รับชมสถานที่แบบวีดิทัศน์ และ   
ยังใช้เป็นแผนที่เดินทางชม จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เ ดินทาง      
เกิดความสนใจท าให้ผู้ใช้งานมีความเพลิดเพลิน มีที่มาและ
ความส าคัญคู่บ้านคู่เมืองและชาวไทยมาช้านาน คณะผู้ วิจัย      

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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จึงน ามาท าวิจัย และแก้ไขปัญหาการเดินทางและเป็นสื่อเผยแพร่
ความรุ้เรื่อง ประวัติศาสตร์ของอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
เป็นการสืบสานความรู้ให้กับลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่น [2] 

2. ทบทวนวรรณกรรม
สุธิรา จันทร์ปุ่ม (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา

โมบายแอปพลิ เคชั่ นแหล่งท่อง เที่ ยวในจังหวัดสกลนคร            
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (The development of 
mobile applications for tourist attractions in Sakon 
Nakhon province on the Android operating system 
research) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมบายแอป-
พลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติ     
การแอนดรอยด์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้โมบาย
แอ ปพ ลิ เ ค ชั่ นแหล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว ใน จั ง ห วั ดส กล นค รบ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคล
ทั่ วไปที่มางานพระราชทานปริญญาบัตร ในปี  พ.ศ . 2558                      
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 500 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้ใช้โมบายแอปพลิ-
เคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติการ   
แอนดรอยด์  ส ถิ ติที่ ใ ช้ ในการ วิจั ย  ไ ด้แก่  ค่ า เฉลี่ ย  และ             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า โมบายแอปพลิเคชั่น
แหล่ งท่ อง เที่ ยวในจั งหวัดสกลนครบนระบบปฏิบั ติการ                 
แอนดรอยด์ที่ พัฒนาข้ึน สามารถแสดงข้อมูลสถานที่  ระบุ
ต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน แสดงข่าวประชาสัมพันธ์จาก 
เว็บไซต์ ภาพและข้อมูลสถานที่ได้ และผลการศึกษาความ        
พึงพอใจต่อการใช้งานโมบายแอปพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสกลนคร มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก [3] 

ญาดา อรรถอนันต์ (2560) ได้ท าวิจัยเรื่องแอปพลิเค-
ชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กบกพร่อง
ทางการได้ยิน (Application to Enhance Learning English 
Vocabulary for Hearing Impaired Students ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน เพ่ือประเมิน
คุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือประเมิน        
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แอปพลิเคชันส่งเสริมการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียน       
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ านวน 12 คน ประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 11 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า การประเมินด้าน
เน้ือหา ด้านการออกแบบ ด้านประโยชน์ และการน าไปใช้ 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ดีมาก x̅  เท่ากับ 4.83, 4.50 และ 
4.68 ตามล าดับ ส่วนด้านประสิทธิภาพ อยู่ในเกณฑ์ดีที่ระดับ x̅   
เท่ากับ 4.06 การประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับดีมากที่ x̅  เท่ากับ 4.83 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าผลจากการท าแบบทดสอบ      
หลังเรียนมีคะแนน เท่ากับ 12 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.58 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 [4] 

พรทิพย์ วงศ์สินอุดม (2558) ได้จัดท าวิจัยเรื่อง 
แอปพลิเคชันบทเรียนบนคอมพิวเตอร์พกพา ร่วมกับการเรียน
แบบเ พ่ือนช่ วยเ พ่ือน ที่ ส่ ง ผล ต่อการ เรี ยนรู้ ร่ วมกันของ              
นักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีที่  3 จังหวัดเพชรบุรี  
(The Development of Tutorial Application on Tablet 
with Peer-to-Peer Learning Affecting Learning Together 
of the Third Grade Students in Petchaburi) การวิจัยครั้งน้ี
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนบนคอมพิวเตอร์
พกพา ร่วมกับ การเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัด 
เพชรบุรีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนเรี ยนและหลั ง เ รี ยนด้วยแอ ปพลิ เคชันบทเรี ยนบน
คอมพิวเตอร์พกพา ร่วมกับการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อเรียนด้วยแอปพลิเคชันบทเรียน
บนคอมพิวเตอร์พกพา ร่วมกับการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฏ์) อ.เมือง จ.เพชรบุรี  ที่              
ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 20 คน
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ผลการ
เปรี ยบ เที ยบผลสัมฤท ธ์ิทา งการ เรี ยนของ นัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 ด้านภาพรวม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันในระดับดีผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ที่เรียนด้วยแอปพลิชันบน
คอมพิวเตอร์พกพา ร่วมกับการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
โดยด้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก [5] 

สุทธิพงศ์ สุวรรณเดชากุล  (2560) ได้จัดท าวิจัยเรื่อง
การท าแอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของช่างไฟฟ้า ( The Development of Mobile Application 
for Electrical Technicians of Provincial Waterworks 
Authority 5 ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการออกแบบระบบไฟฟ้ามี
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ความยุ่งยากและใช้เวลานาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีหนังสือคู่มือ    
พกติดตัวเพ่ือใช้ศึกษารายละเอียดสูตรการค านวณส าหรับการ
ออกแบบระบบไฟฟ้า ผลการวิจัยพบว่า การน าไปใช้งานจริงใน
การออกแบบระบบไฟฟ้าของการประปา ส่วนภูมิภาคเขต 5 
จากการทดสอบแอปพลิเคชันส าหรับช่างไฟฟ้า พบว่าช่วย        
ลดเวลาในการค านวณ การออกแบบระบบไฟฟ้าได้ร้อยละ 
84.39 และมีระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามที่กลุ่ม
ประชากร จ านวน 35 คนในองค์กร ให้คะแนนความพึงพอใจต่อ             
แอปพลิเคชันอยู่ที่ร้อยละ 96.56 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก [6] 

รัตน์สินี ออมสินสมบูรณ์  (2559) ได้จัดท าวิจัยเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ประเภทการคมนาคม
ขนส่งทางบก ( Mobile Application Development Studies: 
The Case of Public Transportation Service ) มีจุดประสงค์
เ พ่ือศึ กษาและ เสนอแนะแนวทาง ในการ พัฒนาโมบาย           
แอปพลิเคชันประเภทคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศไทย 
เพ่ือให้นักออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต  โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคมขนส่งทางบกและผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน นอกจากน้ีมีการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม
โดยใช้การสนทนากลุ่มผู้ใช้งานโมบายแอปพลิเคชันด้านคมนาคม
ขนส่งทางบก เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้ให้บริการและ
ผู้ ใ ช้ บริ การอ ย่างแท้จริ ง  จากผลการศึกษาท า ให้ทราบ          
ความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการถึงปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีผลต่อการออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประเภท
คมนาคมขนส่งทางบกของประเทศไทย จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ด้านภาพรวมของการใช้งานและท าให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจใน
การใช้งานโมบายแอปพลิเคชันด้านคมนาคมขนส่งทางบก      
มากที่สุด นอกจากน้ีเพ่ือให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
จึงได้น าผลที่ ไ ด้จากการวิจัยมาเปรียบเทียบกับทฤษฎีและ
งานวิจัยอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งผลที่ได้มีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน [7] 

3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพ่ือประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์แนะน าการ
ท่องเท่ียว กรณีศึกษา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

4. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย
4.1 ข้ันตอนการด าเนินการ 

1. ค้นคว้าข้อมูล
2. เตรียมการวางแผน
3. ออกแบบโครงสร้างแอปพลิเคชัน
4. ออกส ารวจถ่ายภาพสถานที่และเก็บเน้ือหา
5. รวบรวมข้อมูลที่จัดท าน ามาท าแอปพลิเคชัน

6. ตัดต่อวีดิทัศน์ส าหรับสื่อภายในแอปพลิเคชัน
7. สร้างฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน
8. ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชัน
9. ทดลองใช้แอปพลิเคชันกับกลุ่มตัวอย่าง และสอบถาม

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
10. ท าการวิเคราะห์ สรุปผลและเขียนรายงาน

        การด าเนินการ 
4.2 ขอบเขตการศึกษา 

1. ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ด้านการออกแบบสื่อดิจิทัล ด้านเน้ือหาการท่องเที่ยวจังหวัด
ชัยนาท ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง และมี
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี  

2. กลุ่มตัวอย่าง คือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ด้านการออกแบบสื่อดิจิทัล ด้านเน้ือหาการท่องเที่ยวจังหวัด
ชัยนาท ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 30 ท่าน โดย การเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
4.3 เน้ือหา 
ศึกษาเน้ือหาประกอบด้วยทั้งหมด 9 สถานที ่

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยาเขตชัยนาท
2. เข่ือนเจ้าพระยา
3. ที่ว่าการอ าเภอ สรรคบุรี
4. สวนนก จังหวัดชัยนาท
5. วัดท่าช้าง
6. วัดพระแก้ว
7. วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
8. วัดมหาธาตุ
9. วัดสองพ่ีน้อง

4.4 สมมติฐาน 
มีระดับความผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันบน

แอนดรอยด์แนะน าการท่องเที่ยว กรณีศึกษา อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาทอยู่ในนระดับดี 
4.5 ตัวแปรทีใ่ช้ 

1.ตัวแปรอิสระ คือ แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์
แนะน าการท่องเท่ียว กรณีศึกษา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

2.ตัวแปรตาม คือ ได้แก่ ด้านเน้ือหา ด้านภาพและ
ข้อมูล และด้านภาพรวม 
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 ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

ภำพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย     

ผลการประเมินแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ได้แก่   
แบบประเมิน คุณภาพของแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์แนะน า
สถานที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
โดยท าการวัดความเที่ยงตรง (Reliability) จากผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 30 ท่าน โดยมีค่ าความเที่ยงตรงคือ 0.89 และ             
หาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) ซึ่งคณะผู้วิจัยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อคือประเมินคุณภาพของแอปพลิ เคชันบน         
แอนดรอยด์แนะน าการท่องเที่ยว กรณีศึกษา อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาทมีจ านวน 3 ด้าน ข้อมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
มากกว่า 0.50 และมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.86 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) เป็นการรวบรวมข้อมูลกระท าโดย
คณะผู้ วิจัยซึ่งใช้แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันบน     
แอนดรอยด์แนะน าสถานที่ท่องเท่ียว กรณีศึกษา อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาทในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการไปสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่าง จากน้ันน าแบบประเมินที่เก็บรวบรวมมาได้น าไป
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
4.7 สถิติที่ใช้ในการสรุปข้อมูล 

1. ค่าเฉลี่ย ( x̅ ) : ค่าเฉลี่ยผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) : ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย 
ค่าเฉลี่ย [8] ดังน้ี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้ความรู้เรื่องการออกแบบแอปพลิเคชันและพัฒนา

โมบายแอปพลิเคชัน 
2. แอปพลิเคชันส าหรับการท่องเที่ยวอ าเภอสรรคบุรี

จังหวัดชัยนาท 
3. ได้เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวอ าเภอสรรคบุรีจังหวัด

ชัยนาทเพ่ือเพ่ิมปริมาณนักท่องเท่ียว 
4. ได้เผยแพร่แอปพลิเคชันส าหรับการท่องเที่ยวอ าเภอ

สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

6. ผลกำรศึกษำ
ส่วนที่ 1. ส่วนประสานผู้ใช้ของแอปพลิเคชัน 

ภำพท่ี 2 หน้าแรกแอปพลิเคชัน 

ภำพท่ี 3 หน้าตัวเลือกสถานที่การเดินทาง 

แอปพลิเคชันบน     
แอนดรอยด์แนะน า
สถานที่ท่องเที่ยว

กรณีศึกษา   อ าเภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

1.ด้านเน้ือหา
2.ด้านภาพและ
ข้อมูล 
3.ด้านภาพรวม
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ภำพท่ี 4 หน้าแสดงข้อมูลสถานที่เดินทาง 

ภำพท่ี 5 หน้าแสดงแผนที่การเดินทาง 

ภำพท่ี 6 รูปแสดงข่าวสารจังหวัด ชัยนาท 

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของแอปพลิเคชันบน
แอนดรอยด์แนะน าการท่องเที่ยว กรณีศึกษา อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาทส าหรับผู้ประเมิน 

ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่วิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เน้ือหาจ านวน 30 ท่าน โดยใช้การวิเคราะห์โดยการวัดปริมาณ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และค่าร้อยละ 

ตำรำงท่ี 1 แสดงค่าระดับความคิดเห็นคุณภาพด้านเน้ือหา 

ข้อที ่ คุณภำพด้ำนเน้ือหำ 

ระดับควำมคิดเห็น 

 x S.D. แปลผล 

1 เน้ือหามีความ
สมบูรณ ์

4.25 0.68 มาก 

2 เน้ือหามีความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

4.00 0.48 
มาก 

3 เน้ือหามีความหมาย
ชัดเจน 

4.06 0.77 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.14 0.65 มำก 

จากตารางที่ 1 แสดงค่าระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ      
ด้านคุณภาพเน้ือหา แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์แนะน าสถานที่
ท่อง เที่ ยว กรณีศึ กษา   อ า เภอสรรคบุรี  จั งห วัด ชั ยนาท 
ด้านเน้ือหา มีค่าเฉลี่ยได้แก่ เน้ือหามีความสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ย 
4.25 และค่าเบี่ยงเบน 0.68 รองลงมาได้แก่ ด้านเน้ือหามีความ
ชัดเจน มีค่าความเฉลี่ย 4.06 และค่าเบี่ยงเบน 0.77 และ 
ด้านเน้ือหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 4.00 
และค่าเบี่ยงเบน 0.48 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงค่าระดับความคิดเห็นคุณภาพด้านภาพและข้อมูล 

ข้อที ่ คุณภำพด้ำนภำพและ
ข้อมูล 

ระดับควำมคิดเห็น 

 x S.D. แปลผล 

1 ภาพและข้อมูลมีความ
น่าสนใจ 

4.43 0.62 มาก 

2 อุปกรณ์และฉากมี
ความเหมาะสม 

3.93 0.57 มาก 

3 เสียงมีความเหมาะสม 3.56 0.62 มาก 
4 การออกแบบมีความ

น่าสนใจ 
4.06 0.77 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.00 0.71 มำก 

จากตารางที่ 2 แสดงค่าระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คุณภาพด้านภาพและข้อมูล แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์แนะน า
สถานที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา  อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท 
ด้านภาพและข้อมูลมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยได้แก่ 4.43 และ  
ค่าเบี่ยงเบน 0.62 รองลงมาได้แก่ การออกแบบมีความน่าสนใจ  
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.06 และค่าเบี่ยงเบนอยู่ที่ 0.77 และด้านอุปกรณ์
และฉากมีความเหมาะสม โดยมีค่า เฉลี่ ยอยู่ที่  3 .93 และ          
ค่าเบี่ยงเบน 0.57 ด้านเสียงมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.56 
และค่าเบี่ยงเบน 0.62 

ตำรำงท่ี 3 แสดงค่าระดับความคิดเห็นคุณภาพด้านภาพรวม 

ข้อที ่ คุณภำพด้ำนภำพรวม 
ระดับควำมคิดเห็น 

 x S.D. แปลผล 

1 ความเหมาะสมของสื่อ 4.17 0.72 มาก 

2 การออกแบบ 4.23 0.56 มาก 

3 ภาพประกอบ 4.00 0.61 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.13 0.63 มำก 

จากตารางที่ 3 แสดงค่าระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คุณภาพด้านภาพรวม แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์แนะน า
สถานที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท 

ด้านการออกแบบ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 และค่าเบี่ยงเบนอยู่ที่ 
0.56 และรองลงมาได้แก่ ด้านความเหมาะสมของสื่อ โดยมีค่า 
เฉลี่ ยอ ยู่ที่  4 .17 และค่ า เบี่ ย ง เบนอ ยู่ที่  0 .72 และ ด้าน
ภาพประกอบ ได้ค่าฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 และค่าเบี่ยงเบนอยู่ที่ 0.61 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้ ที่มีต่อแอพพลิเค
ชันบนแอนดรอยด์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา  อ าเภอ
สรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้การวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย )𝑥x  (และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ) S.D.   (และน าเสนอใน

รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางดังน้ี  

ตำรำงท่ี 4 แสดงค่าขอมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 200 50 
หญิง 200 50 

รวม 400 100 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเพศชาย 
จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

ตำรำงท่ี 5 แสดงค่าระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างการใช้สื่อ ด้าน
คุณภาพของสื่อ 

ข้อที ่ ด้ำนคุณภำพของสื่อ 
ระดับควำมคิดเห็น 

 x S.D. แปลผล 

1. 
2. 
3. 
4. 

มีความน่าสนใจ 
กราฟฟิกมีความสวยงาม 
มีความบรรยายที่
เหมาะสม 
สื่อแสดงให้ถึงความ
สะดวก 

4.18 
4.42 
4.36 
4.26 

0.74 
0.60 
0.59 
0.63 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.30 0.66 ดี 

จากตารางที่ 5 พบว่าสรุปผลวิเคราะห์ความพึงพอใจการ
ใช้ แอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด ชัยนาทด้านคุณภาพของสื่อ 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ สื่อมีความน่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 อยู่ในระดับดี มี  กราฟฟิกมี
ความสวยงาม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60 อยู่ในระดับดี รองลงมาได้แก่ มีความบรรยายที่
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เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าส่วนเบี่ยงเบมาตรฐาน 
0.59 อยู่ในระดับดี สื่อแสดงให้ถึงความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.26 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 อยู่ในระดับดี  

ตำรำงที่ 6 แสดงค่าระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างการใช้
สื่อ ด้านเน้ือหา 

ข้อที ่ ด้ำนเน้ือหำ 
ระดับควำมคิดเห็น 

 x S.D. แปล
ผล 

1. 
2. 
3. 

เน้ือหามีความเข้าใจ
ง่าย 
รูปแบบมีการจัดวางที่
สวยงาม 
เน้ือหามีความ
เหมาะสม 

4.32 
4.24 
4.26 

0 .51  
0.51 
0.56 

ดี 
ดี 
ดี 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.27 0.52 ดี 

จากตารางที่ 6 พบว่าสรุปผล แอพพลิเคชันบนแอน
ดรอยด์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา  อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัด ชัยนาท  ด้านเน้ือหา ค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ เน้ือหามี
ความเข้าใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.32 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.51 อยู่ในระดับดี รองลงมาได้แก่ รูปแบบมีการจัด
วางที่สวยงาม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.2 4  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0. 51 อยู่ในระดับดี และเน้ือหามีความเหมาะสม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.26 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยู่ในระดับดี 

ตำรำงท่ี 7  แสดงค่าระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างการใช้สื่อ ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ข้อที ่ ประโยชน์ที่ได้รับ 
ระดับควำมคิดเห็น 

 x S.D. แปล
ผล 

1. 
2. 
3. 

ได้ความรู้ในการท่องเท่ียว 
ความน่าวนใจของ อ าเภอ 
สรรคบุร ี
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช ้

4.16 
4.26 
4.12 

0.58 
0.63 
0.74 

ดี 
ดี 
ดี 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.18 0.14 ดี 

จากตารางที่ 4.14 พบว่าสรุปผลวิเคราะห์ความพึงพอใจ
การใช้ สื่อ แอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา  อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท  ด้านประโยชน์ที่
ได้รับค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ได้ความรู้ในการท่องเที่ยว โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4. 16 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0. 58 อยู่ในระดับดี 
รองลงมาได้แก่ ความน่าวนใจของ อ าเภอ สรรคบุรี โดยมีค่าเฉลี่ย
4.26 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 อยู่ในระดับดี 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 อยู่ในระดับดี 

6. สรุปผลกำรวิจัย
คณะผู้วิจัยได้จัดท าแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยว กรณีศึกษา  อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด ชัยนาทโดยใช้
โปรแกรม Adobe Premiere Pro Trial 30 days ไว้ใช้ส าหรับ
ตัดต่อวิดิโอในการท าสื่อ และสื่อที่ส าคัญที่สุดในการสร้างแอป
พลิเคชัน ผ่าน Android Studio โดยแอปพลิเคชันบนแอน
ดรอยด์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา  อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัด ชัยนาท สามารถให้ผู้ใช้งานสามารถเพลิดเพลินกับ      
การท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท และยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ต่างผ่านสื่อในแอปพลิเคชันได้อีกด้วย โดยอยู่ในระดับที่ดี
โดยแบบการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโดย
แบ่งเป็น 3 ด้านด้ังน้ี 

1. ด้านเน้ือหา โดยมีค่ าเฉลี่ยอ ยู่ที่  4.14 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.65 

2. ด้านภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.63 

3. ด้านภาพและข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.71 

7. อภิปรำยผล
ผลจากการใช้แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยว กรณีศึกษา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมัลติมีเดีย ได้ท าการประเมินสื่อ เมื่อน าผลมา
วิเคราะห์และสามารถสรุปได้ว่าผลรวมค่าเฉลี่ยของทั้ง 3  ด้าน 
สรุปได้ว่าอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านภาพและข้อมูล ซึ่งสอดคล้อง
กับ [3] ชึ่นเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้งานเพราะสามารถแสดงข้อมูล
สถานที่  ร ะบุต าแหน่ งปั จจุ บั นของผู้ ใ ช้ ง าน  แสดง ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์จาก เว็บไซต์ ภาพและข้อมูลสถานที่ได้ ด้าน
ภาพรวม ซึ่ งสอดคล้องกับ [ 5]  ชึ่ งหลั งจากนักเรียน ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ใช้งานท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และด้านเน้ือหา ซึ่งสอดคล้อง
กับ [4]  ชึ่งหลังจากได้ให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าผลจากการท า
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แบบทดสอบ หลังเรียนมีคะแนน เท่ากับ 12 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน
ที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.58 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ โดยการ
เข้าถึงแต่ละข้ันตอนสื่อง่ายใน   การใช้งาน ความรวดเร็วในการ
เข้าถึงข้อมูลมีค าอธิบายในการ  ใช้งานที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 

8 .ข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมการตอบสนองและการมีส่วนร่วมของผู้ชมสื่อ

ให้มากย่ิงข้ึน 
2. สัมผัสหน้าจอแล้วเลื่อนไปทางซ้ายเพ่ือเปลี่ยนไป

อ่านหน้าถัดไปได้ และมีดนตรีเสียงประกอบเพ่ือให้แอปพลิเคชัน
มีความน่าสนใจมากข้ึน 

3. ควรเพ่ิมข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร และระบบน าทาง
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ดังกล่าว 

4. ควรเพ่ิมส่วนของการแนะน าสถานที่ต่าง ๆ หรือ
แนะน าสถานที่ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 

5. ควรน าแอปพลิเคชันไปไว้ที่  Play Store เพ่ือให้
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งานได้ 

6. ควรพัฒนาบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ( ios)
ต่อไป 

9. กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท่ีสนับสนุนทุนวิจัย 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ เพ่ือการเรียนรู้ 
เรื่องประโยชน์ของวิตามินและอาการขาดวิตามิน มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลและออกแบบ สื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ 
เพ่ือการเรียนรู้ เรื่องประโยชน์ของวิตามินและอาการขาดวิตามิน  
2) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเกม 2  มิติ เรื่อง ประโยชน์ของ
วิตามินและอาการขาดวิตามิน ส าหรับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษา
ตอนปลายที่มี ต่อสื่อมัลติมีเดีย 2 มิ ติ เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง
ประโยชน์ของวิตามินและอาการขาดวิตามิน ในปัจจุบันวิตามิน
อาจเป็นชื่อที่หลายคนรู้จัก แต่ไม่รู้ถึงประโยชน์ของวิตามินแต่ละ
ชนิด รวมถึงอาการส าหรับผู้ที่ขาดวิตามิน ดังน้ันเพ่ือให้ผู้ที่ดูสื่อ
มัลติมีเดีย 2 มิติ รวมถึงมินิเกม จะได้รับความรู้ ประโยชน์ของ
วิตามินแต่ละชนิด รวมถึงความส าคัญของวิตามิน ให้เข้าใจมาก
ข้ึน คณะผู้จัดท าจึงน าเสนอในรูปแบบสื่อและมินิเกมที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ทุกเพศทุกวัยได้ความสนุกและความเพลิดเพลิน
รวมถึงความรู้เพ่ือที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย 1) การ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ เพ่ือการเรียนรู้ เรื่องประโยชน์ของ
วิตามินและอาการขาดวิตามิน 2) แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพของสตอรี่บอร์ด
โดยผู้ เชี่ยวชาญ 4) แบบประเมินความพึงพอใจผู้ ใช้สื่อการ
มัลติมีเดีย 2 มิติ เพ่ือการเรียนรู้ เรื่องประโยชน์ของวิตามินและ
อาการขาดวิตามิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 90 คน ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 73 คน อ้างอิงจากตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน 
การวิเคราะห์โดยใช้ เครื่ องมือที่ ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค ำส ำคัญ: วิตามิน, มัลติมีเดีย, เกม 2 มิติ 

ABSTRACT 
The research on development of multimedia, 2D to 

learning the benefits of vitamin D and vitamin deficient. 
The objectives to collect data and study design 2D media 
for learning the benefits of vitamin D and vitamin deficient 
and  to develop 2D games and learning about the 
benefits of vitamin D and vitamin deficient for grade 
omega   to evaluate the satisfaction of elementary school 
students at the end of the 2-D media for learning. The 
benefits of vitamin D and vitamin deficient. Current 
vitamin D may be a name that people recognize. But the 
benefits of each vitamin. Symptoms include those for 
vitamin D deficiency. So to those who view the 
multimedia assets including 2D mini-games to gain 
knowledge the benefits of each vitamin. The importance 
of vitamins greater the preparation is presented in the 
form of media and mini-games are easily accessible to all 
ages. 

The tools used in this research are development of 
multimedia, 2D to learning the benefits of vitamin D and 
vitamin deficiency, evaluate the effectiveness of media 
professionals, evaluate the effectiveness of expert 
storyboard  satisfaction of users, media, multimedia, 2D to 
learning the benefits of vitamin D and vitamin deficient. 
The sample used in this study are students at the end of 
40 samples sample size. The students from the table at 
the end of 36 packages of Crazy Morgan. Analysis using a 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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questionnaire was used to collect data. The statistics used 
for data analysis were percentage, mean and standard 
deviation. 

Keywords: Vitamin, multimedia, 2D game. 

1. บทน า
วิตามิน หรือ ไวตามิน  เป็นสารประกอบอินทรี ย์ซึ่ ง เป็น
สารอาหารส าคัญที่สิ่งมีชีวิตต้องการ เรียกสารประกอบเคมี
อินทรีย์ (หรือชุดสารประกอบที่สัมพันธ์กัน) ว่า วิตามิน ต่อเมื่อ
สิ่งมีชีวิตไม่สามารถสังเคราะห์สารน้ันได้ในปริมาณเพียงพอ และ
ต้องได้รับจากอาหาร ฉะน้ัน ค าว่า  "วิตามิน"  จึงข้ึนอยู่กับทั้ง
สภาวะแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตหน่ึง ตัวอย่างเช่น กรดแอสคอร์บิก 
(วิตามินซี) ถือเป็นวิตามินส าหรับมนุษย์ แต่ไม่ถือเป็นวิตามิน
ส าหรับสัตว์อื่นส่วนใหญ่ การเสริมวิตามินส าคัญต่อการักษา
ปัญหาสุขภาพบางอย่าง แต่มีหลักฐานประโยชน์การใช้ในผู้มี
สุขภาพดีน้อย  ในปัจจุบัน ระดับสากลรับรองวิตามินอย่างสากล
สิบสามชนิด วิตามินจ าแนกโดยกัมมันตภาพทางชีวภาพและเคมี 
ไม่ใช่โครงสร้าง ฉะน้ัน วิตามินแต่ละชนิดจึงหมายถึงสารประกอบ
วิตาเมอร์ (vitamer) ซึ้งล้วนแสดงกัมมันตภาพทางชีวภาพที่
สัมพันธ์กับวิตามินหน่ึง ๆ ชุดสารเคมีดังกล่าวจัดกลุ่มตามชื่อ
วิตามิน "ระบุทั่วไป"  เรียงตามอันดับอักษร เช่น "วิตามินเอ" ซึ่ง
รวมสารประกอบเรตินัล เรตินอล และแคโรทีนอยด์ที่ทราบกันอีก
สี่ชนิด วิตาเมอร์ตามนิยามสามารถเปลี่ยนเป็นรูปกัมมันต์ของ
วิตามินในร่างกายได้ และบางครั้งสามารถเปลี่ยนเป็นวิตาเมอร์
อีกชนิดหน่ึงได้เช่นกัน วิตามินมีหน้าที่ทางชีวเคมีหลากหลาย 
วิตามินบางตัวมีหน้าท่ีคล้ายฮอร์โมนเป็นตัวควบคุมเมแทบอลิซึม
ของแร่ธาตุ บางตัวคุมการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงไปท า
หน้าที่เฉพาะของเซลล์และเน้ือเย่ือ และยังเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระ วิตามิน เป็นสารอินทรีย์ที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย
แต่ มีความจ าเป็น ต่อการท างานของร่างกายนับต้ังแต่การหายใจ
ของเซลล์ การน าโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรท ไปใช้ในการ
สร้างเน้ือเย่ือและผลิตพลังงานส าหรับการด ารงชีวิต นอกจากน้ัน
วิตามินยังช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง,การแข็งตัวของเลือด,การสร้าง 
กระดูก การมองเห็นและการท างานของระบบประสาท วิตามิน
จึงเป็นตัวการจักรเล็ก ๆ แต่มีความส าคัญอย่างย่ิงซึ่งร่างกายจะ
ขาดไม่ได้ 

ดังน้ันกลุ่มผู้วิจัยจึงได้ท าการจัดท าสื่อและมินิเกม 2 มิติ 
เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมวัยได้หันมาสนใจในเรื่องของประโยชน์
ของวิตามินและอาการขาดวิตามินมากย่ิงข้ึนเน่ืองจากว่าใน
ปัจจุบันในช่วงวัยของนักเรียนชั้นประถมวัยส่วนใหญ่มักจะละเลย
ไม่ให้ความส าคัญของการทานอาหารหรือผลไม้ที่มีวิตามินซึ่งอาจ
เป็นผลให้เกิดโรคขาดสารอาหารที่ตามมาในภายหลังทั้งน้ียังมี

วัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูดให้นักเรียนรุ่นใหม่หันมาสนใจในการดูแล
สุขภาพของตนเองอีกด้วย [1] – [7] 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู ้

ธนทัต ทองมั่ง (2561) [8] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่องผัก
และ ผลไม้ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์และออกแบบสื่อแอนิเมชั่น 2 มิ ติเ พ่ือการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเรื่องผักและผลไม้ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 2) เพ่ือ
พัฒนาสือแอนิเมชั่น 2 มิติเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่องผัก
และผลไม้ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 3) เพ่ือศึกษาความพึง พอใจ
ของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีต่อการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเพ่ือ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่องผัก และผลไม้ส าหรับเด็กก่อนวัย
เรียนและทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การเรียน 
ภาษาอังกฤษในเด็กระดับปฐมวัยจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องหาสื่อ
ให้กับเด็ก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ของเด็กไทยเด็กส่วนมาก
ไม่สามารถอ่านได้และตอบได้ถูกต้อง จึงต้องอาศัยกระบวนการ
และสื่อ การสอนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้เด็กในระดับอนุบาล
สามารถอ่านค าศัพท์ได้ถูกต้องผลจากการวิจัยพบว่าผลการ
ประเมิน ประสิทธิภาพของสื่ออยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.67 ผลค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และได้ สรุปผลการวิจัยจาก
แบบสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราช ภัฏจันทรเกษม จ านวน 28 คน โดยน าคะแนน
ทีไ่ด้มาหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจหลังจากได้ใช้สื่อ มัลติมีเดีย เพ่ือ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่องผักและผลไม้ส าหรับเด็กก่อนวัย
เรียนซึ่ งแบ่ งออกเป็น 2 ด้าน ไ ด้แก่  1) ด้านความรู้ เรื่ อง
ภาษาอังกฤษผักและผลไม้ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.28 ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.76 2) ด้านสื่อมัลติมีเดีย โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.26 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 โดยมี ผลสรุป คือ ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 
ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 และผลค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 
รวมทั้ง 2 ด้าน สรุปได้ว่าคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก 

เจนจิรา มุหะหมัด (2561) [9] ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียแอนิเมชัน 2 มิติ ประชาสัมพันธ์ เรื่องอาหาร 
ต้านโรคภูมิแพ้และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
วิเคราะห์และออกแบบสื่อ มัลติมีเดีย 2 มิติ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง 
อาหารต้านโรคภูมิแพ้และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 2) เพ่ือ พัฒนา
สื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อาหารต้านโรคภูมิแพ้
และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ชมที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อาหารต้าน
โรค ภูมิแพ้และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ใช้หลักทฤษฎีในวิธีการ
พัฒนาสื่อแอนิเมชัน มีการออกแบบ ด าเนินเรื่อง การประเมินผล
โดยผู้เชี่ยวชาญ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ กลุ่ม
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ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม จ านวน 44 คน ใช้เก็บ รวบรวมข้อมูลด้วย
แบบทดสอบและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ ย ง เบน มาตรฐานผลการ วิจัยพบ ว่า นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความสนใจในสื่อแอนิเมชั่น 2 
มิติ เรื่องอาหารต้านโรคภูมิแพ้และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง จ าแนก
ความพึงพอใจของผู้ใช้ออกเป็น 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ ดี
มาก ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่า
เบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.64 รองลงมา ได้แก่ ด้านภาพรวม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.17 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 และสุดท้าย 
ได้แก่ ด้านภาพและเสียง โดยค่าเฉลี่ย 4.04 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.6  

ธนากรณ์ ปิ่นวงศธร และอินทัช วิทยรุ่งเรือง (2561)  
[10] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกม 2 มิติแบบ Isometric 
เ พ่ือสอดแทรกความรู้สมุนไพรที่  ใช้ ในชี วิตประจ า วัน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เล่นเกมน้ี และให้
ได้รับความรู้ และเข้าใจง่ายมากย่ิงข้ึน ผู้จัดท าจึงน าเสนอใน
รูปแบบการพัฒนาเกม 2 มิติ เพ่ือสอดแทรกความรู้ สมุนไพรที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งผู้
เล่นสามารถเอาไปปรับ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้งานวิจัยน้ีน าเสนอ 
การพัฒนาเกม 2 มิติ ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ สมุนไพร 
และสรรพคุณของสมุนไพรต่าง ๆ โดยเกมชิ้นน้ีจะเป็นเกมที่เน้น
ให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความน่าสนใจ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยวิธีการด าเนิน งานวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ีประชากรคือบุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจเรื่องสุขภาพ และกลุ่มผู้เล่นเกมจ านวน 80 คน ที่ได้
จากการสุ่มอย่างง่ายผลวิจัยพบว่าการประเมินแบบสอบถามการ
พัฒนาเกม 2 มิ ติ แบบไอโซเมตริก เพ่ือ สอดแทรกความรู้
สมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน จากกลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไป 
จ านวน 30 คน โดย น าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและผลสรุปว่า 
ด้านการใช้งาน และความสวยงามของเกมในระดับดี มี ค่าเฉลี่ย 
4.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 ด้านประโยชน์ที่ได้รับใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และ
ด้านภาพรวมของเกมในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.09 และค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 0.69 และผลรวมของทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้ง 3 ด้าน ท่ี 0.64 สรุปได้ว่า
เท่ากับในระดับดี 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย
1) การวางแผนด าเนินงานค้นคว้าหาข้อมูล
  1.1) การวางแผนการค้นคว้าหาข้อมูลต้ังแต่ต้นจนจบสื่อ 
  1.2) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ เพ่ือ
การเรียนรู้ เรื่องประโยชน์ของวิตามิน และอาการขาดวิตามิน 

  1.3) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ เพ่ือ
การเรียนรู้ เรื่องประโยชน์ของวิตามิน และอาการขาดวิตามิน 
2) เขียนบทเพ่ือด าเนินเรื่อง
  2.1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิตามิน เพ่ือด าเนินเรื่องได้อย่าง
ชัดเจนและเน้ือหาถูกต้อง 
  2.2) ด าเนินการเขียนบท เพ่ือด าเนินเรื่องและเรียบเรียงข้อมูล
มาด าเนินเรื่อง 

- บทด าเนินเรื่อง 
  สวัสดีครับ ผมชื่อ วิดต้าแมน สวัสดีครับ ผมชื่อ วิดต้าแมน 
ผมเป็นตัวแทนของวิตามิน ผมจะมาบอกทุก ๆ คนเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของตัวผมว่ามีอะไรบ้าง วิตามินน้ันมีมากมายหลาย
ชนิดแต่วันน้ีเราจะมาท าความรู้จักวิตามินที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับเด็กวัย6 - 12ปี วิตามินซีและวิตามินอี มีส่วนช่วย
ในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ วิตามินดี ช่วยในการดูดซึม
แคลเซียมและฟอสฟอรัส วิตามินบี1 มีส่วนช่วยในการท างาน
ของระบบประสาทและกล้ามเน้ือ วิตามินบี 2 ช่วยให้ร่างกาย
ได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน วิตามินบี 6 
มีส่วนช่วยสร้างสารที่จ าเป็นในการท างานของระบบประสาท 
วิตามินทั้ง 6 ชนิดน้ันอยู่ในอาหารเหล่าน้ี กล้วยมีทั้งวิตามินอีและ
วิตามินบี 6 และที่ส าคัญกล้วยยังช่วยเรื่องระบบขับถ่ายและบ ารุง
ผิวพรรณได้ด้วยสับปะรดมีวิตามินซีและยังมีเอนไซม์ที่มีส่วนช่วย
ในการย่อยอาหาร บรอกโคลีนอกจากเป็นผักที่มีประโยชน์แล้วยัง
มีวิตามินซีแถมหาทานได้ง่ายแล้วยังไม่ขมเหมือนกับผักชนิดอื่นๆ 
นมสดที่ เราด่ืมกันบ่อยๆก็มี วิตามินดีประกอบอยู่ด้วยและ
นอกจากนมสดปลาทูน่าก็มีวิตามินดีสูงเช่นกันแล้วยังเป็นแหล่ง
ของกรดไขมันที่ดีอย่างโอเมก้า 3 อีกด้วย วิตามินบี 1 บี 2 และ 
บี 6 ส่วนใหญ่จะอยู่ในอาหารประเภท ธัญพืช เน้ือสัตว์  ไข่ นม 
แต่ผมจะยกตัวอย่างอาหารที่เราสามารถหาซื้อกันได้ง่ายๆ ได้แก่ 
ถ่ัวลันเตา ขนมปังโฮลวีท ทั้งมีประโยชน์ในด้านไฟเบอร์สูงแล้วยัง
มีวิตามินบี 1 อีกด้วย นอกจากน้ีในโยเกิร์ตและปลาแซลมอลยังมี
วิตามินบี 2 ด้วย และสุดท้าย อะโวคาโดผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพมาก อุดมไปด้วยวิตามิน และเกลือแร่ต่างมากมาย มีทั้ง 
วิตามินอี วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี อาการของการขาด
วิตามิน ขาดวิตามิน C ท าให้เกิดอาการมีเลือดซึมออกตามไรฟัน 
แผลหายช้า ขาดวิตามิน E มือสั้น เดินเซ ขาดวิตามิน D โรค
กระดูกพรุนหรือโรคกระดูกอ่อนในผู้ใหญ่และเด็ก ปัญหาผิวหนัง
ท าให้เป็นแผลเปื่อยและโรคสะเก็ดเงิน ขาดวิตามินบี 1 ท้องอืด 
ท้องผูก เบื่ ออาหาร ขาดวิตามินบี  2  อาจท าให้ เป็นโรค
ปากนกกระจอก ตามองไม่ชัด คันตา มองแสงจ้าไม่ได้ ขาด
วิตามินบี 6 มี ริมฝีปากแห้งแตก ซึมเศร้า เราก็ข้อแตกต่าง
ระหว่างวิตามินที่ได้จากอาหารเสริมและวิตามินที่ได้รับจาก
สารอาหารแตกต่างกันอย่างไร วิตามินที่ได้จากอาหารเสริมน้ัน 

1844



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

สามารถทดแทนสารอาหารได้ส่วนหน่ึง แต่มีข้อเสียคือมีราคา
ค่อนข้างแพง และสารบางชนิดก็อาจมีอันตรายหากได้รับมากเกิน
ความจ าเป็น ด่ังน้ันวิตามินที่ได้รับจากอาหารโดยตรงค่อนข้าง
ดีกว่าเพราะนอกจากได้รับวิตามินที่ ต้องการแล้วยัง ได้รับ
สารอาหารชนิดอื่น ๆ ที่อยู่ในอาหารแต่ละชนิดเพ่ิมอีกด้วย และ
สามารถหาได้จากอาหารใกล้ตัว ทั้งหมดน้ีก็เป็นผมก็อยากให้ทุก 
ๆ คนหันมาสนใจในเรื่องของตัวผมมากข้ึน เพราะถ้าทุก ๆ ไม่
สนใจในตัวผมต่อไปสุขภาพของทุก ๆ คนก็ต้องแย่ลง แต่ผมไม่
อยากให้เป็นอย่างน้ันดังน้ันถ้าทุกคนรู้ถึงประโยชน์ของผมแล้ว
อย่าลืมทานอาหารที่มีพวกผมอยู่นะครั บ พวกผมจะช่วย
เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี
แน่นอน สนใจกันซักนิดเพ่ือชีวิตที่ดีข้ึนนะครับ 

- เน้ือเรื่องย่อ 
  ตัวละครหลักออกมาแนะน าตัวและอธิบายเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของวิตามินที่ส าคัญต่างๆส าหรับเด็กวัย 6 -12 ปี 
หลังจากน้ันก็จะพูดถึงแหล่งที่มาของวิตามินแต่ละชนิดและ
อาการของการขาดวิตามินรวมไปถึงข้อดีข้อเสียของวิตามินจาก
อาหารทั่วไปและอาหารเสริมต่างกันอย่างไรจากน้ันก็พูดสรุป 

- ความเป็นมาของเน้ือเรื่อง 
อยากให้เด็กๆ หันมาสนใจในเรื่องของประโยชน์ของวิตามิน

และอาการขาดวิตามินมากย่ิงข้ึนเน่ืองจากว่าในปัจจุบันในช่วงวัย
ของนักเรียนชั้นประถมวัยส่วนใหญ่มักจะละเลยไม่ให้ความส าคัญ
ของการทานอาหารหรือผลไม้ที่มีวิตามินซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดโรค
ขาดสารอาหารที่ตามมาในภายหลังทั้งน้ียังมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ดึงดูดให้นักเรียนรุ่นใหม่หันมาสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง
อีกด้วย 
3) การออกแบบ

3.1)  ออกแบบสตอรี่บอร์ด  และผ่ านการประ เมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ(ตัวอย่างแสดงภาพที่ 1-3) 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่าง Storyboard ฉากที่ 1 - 2 

ภาพท่ี 2 ตัวอย่าง Storyboard ฉากที่ 3 - 4 
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ภาพท่ี 3 ตัวอย่าง Storyboard ฉากที่ 11 - 12 

- ความเป็นมาของสตอรี่บอร์ด 
  เริ่มจากฉากแรก มีตัวหนังสือวิตามินปรากฏ แล้วตัดไปฉาก
ที่วิตต้าแมนออกมาทักทาย พร้อมแนะน าตัว จากน้ันก็จะอธิบาย
เก่ียวกับประโยชน์ของวิตามินที่ส าคัญต่างๆ ส าหรับเด็กวัย 6-12 
ปี ทั้ง 6 ชนิด หลังจากน้ันวิดต้าแมนก็จะมายกตัวอย่างของ
อาหารทีม่ีวิตามินเหล่าน้ันอยู่ และก็จะพูดถึงอาการของการขาด 
วิตามินของแต่ละชนิดว่าจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายได้บ้างรวมถึง
ข้อแตกต่างวิตามินที่ได้จากอาหารทั่วไปและอาหารเสริมว่า
ต่างกันอย่างไรและมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรและจากน้ันวิดต้า
แมนก็จะมาพูดสรุปเกี่ยวกับทั้งหมดที่ได้พูดถึงมาและกล่าวลาแก่
ทุกคน 
 3.2) ออกแบบตัวละคร คือการออกแบบรูปร่าง หน้าตา บุคลิก 
สีผิวต่าง ๆ (ตัวอย่างแสดงภาพที่ 4) 

ภาพท่ี 4 ออกแบบตัวละคร 

  - วิดต้าแมน 
         มีลักษณะเป็นหุ่นยนต์ลอยและมีแขน 2 ข้างไม่มีขา มีตัว 
V อยู่บนหัวซึ่งเป็นตัวย่อของค าว่า Vitamin ใช้สีที่สดใสเพ่ือให้
น่าสนใจข้ึน และออกแบบให้คิ้วเป็นคิ้วลอยแยกจากตัว เพ่ือ
สามารถขยับปรับเปลี่ยนได้อิสระจะได้แสดงสีหน้าและอารมณ์
ชัดเจนข้ึน ได้แรงบัลดาลใจจากผลส้มผสมหุ่นยนต์ เพราะอยาก
ให้ตัวละครหลักดูทันสมัยและน่าสนใจ 
 3.3) ออกแบบฉาก รวมถึงสิ่งของ ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในฉาก 
 3.4) ค้นหาเสียงประกอบ 

4) การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
  4.1) สร้างตัวละครหลัก (ตัวละคร ฉาก สิ่งของ) (ตัวอย่างแสดง
ภาพที่ 5) 

ภาพท่ี 5 สร้างตัวละครหลัก ในโปรแกรม Adobe Photoshop 

  4.2) ใส่สีให้กับโมเดล 3 มิติ (ตัวอย่างแสดงภาพที่ 6) 

ภาพท่ี 6 ใส่สีให้กับตัวละคร 

  4.3) ท าการเคลื่อนไหวท่าทางบทพูดของตัวละครหลักกับ
สิ่งของ 
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  4.4) รวบรวมทุกส่วนเพ่ือน ามาสร้างเป็นแอนิเมชัน(ตัวอย่าง
แสดงภาพที่ 7-10) 
  4.5) ใส่เสียงประกอบ เสียงพากย์ และเพ่ิมเทคนิคพิเศษให้
แอนิเมชัน 

ภาพท่ี 7 ตัวอย่างภาพจากสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ 

ภาพท่ี 8 ตัวอย่างภาพจากสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ 

ภาพท่ี 9 ตัวอย่างภาพจากสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ 

ภาพท่ี 10 ตัวอย่างภาพจากสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ 

5) ตรวจสอบและแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาด
6) น าเสนอสื่อมัลติมีเดีย พร้อมประเมินผล
  6.1) การประเมินประสิทธิภาพของสตอรี่บอร์ดโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  6.2) การประเมินประสิทธิภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 
  6.3) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ 
7) สรุปผลการวิจัย

4. ผลการด าเนินงาน
การวิจัยครั้ง น้ีได้จัดข้ึนมาโดยมี วัตถุประสงค์การพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย 2 มิติ เพ่ือการเรียนรู้ เรื่องประโยชน์ของวิตามินและ
อาการขาดวิตามิน ส าหรับนักเรียนชั้นประถม จ านวน 73 คน
ประเมินผลประสิทธิภาพสื่อมั ล ติมี เ ดีย    2 มิ ติ  โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจจากการดูสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ ที่มีผล
ต่อการวิจัยเพ่ือที่สามารถน าไปพัฒนางานวิจัย สรุปผลออกมา
เป็นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียด แสดงดัง
ตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫. 

ด้านคุณภาพ 
เน้ือหาครบถ้วนและเข้าใจง่าย 4.71 0.64 
ความสวยงามของสื่อและเกม 4.53 0.53 
เสียงและดนตรีประกอบ 4.38 0.46 
ระยะเวลาของสื่อมีความเหมาะสม 4.38 0.70 
ด้านประโยชน์ 
ผู้ชมได้รับความรู้เรื่องประโยชน์ของวิตามินและ
อาการขาดวิตามิน 

4.74 0.46 

ผู้ชมมีความเข้าใจในความส าคัญของวิตามิน 4.63 0.55 
ผู้ชมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากสื่อมัลติมีเดีย
และเกมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.56 0.52 

ด้านภาพรวม 
ความน่าสนใจของสื่อและเกม 4.70 0.71 
ประโยชน์ที่ได้รับหลังชมสื่อและเกม 4.70 0.71 
ความพึงพอใจหลังชมสื่อและเกม 4.73 0.68 

จากตารางที่ 1 ผลสรุปประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 2 
มิติ เพ่ือการเรียนรู้ เรื่องประโยชน์ของวิตามินและอาการขาด
วิตามิน จากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จ านวน 73 คน โดยน าข้อมูลมา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลสรุป คือ 
คุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ เพ่ือการเรียนรู้ เรื่องประโยชน์
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ของวิตามินและอาการขาดวิตามิน อยู่ในระดับดีมาก โดยแบบ
ประเมินความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.11 
2) ด้านประโยชน์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.05 
3) ด้านภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.02 

ตารางท่ี 2 สรุปแบบแบบประเมินประสิทธิภาพสตอร่ีบอร์ดโดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫. 

ด้านเน้ือหา 
เน้ือหามีความครบถ้วนถูกต้อง 4.00 1.00 
เน้ือหามีความน่าสนใจ 4.33 1.15 
เน้ือหาตรงกับวัตถุประสงค์ 4.67 0.58 
ด้านคุณภาพ 
ด้านภาพและตัวอักษร 4.33 0.58 
ด้านการออกแบบตัวละครและฉาก 4.00 1.00 
ด้านภาพรวม 
ความสวยงามของสตอรี่บอร์ด 4.67 0.58 
ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.00 1.00 
ด้านความเหมาะสม 
ความสอดคล้องกับเน้ือหา 4.67 0.58 
ความละเอียดของสตอรี่บอร์ด 4.00 1.00 

จากตารางที่ 2 ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพของสตอรี่บอร์ด 
เรื่อง การพัฒนามัลติมีเดีย 2 มิติ เพ่ือการเรียนรู้ เรื่องประโยชน์
ของวิตามินและอาการขาดวิตามิน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยผลสรุป คือ คุณภาพของสตอรี่บอร์ด เรื่อง มัลติมีเดีย 2 มิติ 
เพ่ือการเรียนรู้ เรื่องประโยชน์ของวิตามินและอาการขาดวิตามิน 
อยู่ในระดับดี โดยแบบประเมินประสิทธิภาพของสตอรี่บอร์ดแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านเน้ือหา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33
2) ด้านคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.30 
3) ด้านภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.30 
4) ด้านความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.30 

ตารางท่ี 3 สรุปแบบแบบประเมินประสิทธิภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫. 

ด้านคุณภาพ 
การออกแบบสื่อมัลติมีเดียและเกม 4.33 0.58 
การตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย 4.67 0.58 
การด าเนินเน้ือเรื่อง 4.67 0.58 
เสียงเพลงและดนตรีประกอบฉาก 4.33 0.58 
ความเหมาะสมของระยะเวลา 3.67 0.58 
ด้านความเหมาะสม 
ความน่าสนใจของสื่อมัลติมีเดียและเกม 4.67 0.58 
ภาพและสี 4.33 1.15 
การสื่อความหมาย 4.67 0.58 
ด้านภาพรวม 
เน้ือหาของสื่อมัลติมีเดียและเกม 4.33 1.15 
ความสวยงามของสื่อมัลติมีเดียและเกม 4.00 1.00 
ประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อมัลติมีเดียและเกม 4.67 0.58 
เทคนิคที่ใช้ในสื่อมัลติมีเดียและเกม 4.67 0.58 

จากตารางที่ 3 ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดีย 2 
มิติ เพ่ือการเรียนรู้ เรื่องประโยชน์ของวิตามินและอาการขาด
วิตามิน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลสรุป คือ คุณภาพ
ของสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ เพ่ือการเรียนรู้  เรื่องประโยชน์ของ
วิตามินและอาการขาดวิตามิน อยู่ในระดับดี โดยแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.00 
2) ด้านคสามเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.56 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.33 
3) ด้านภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.30 

5. สรุปผลการวิจัย
ในการทดลองการใช้สื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง
ประโยชน์ของวิตามินและอาการขาดวิตามิน โดยการน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีผลสรุป ดังน้ี 

ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพของสตอรี่บอร์ด การ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ เพ่ือการเรียนรู้ เรื่องประโยชน์ของ
วิตามินและอาการขาดวิตามิน โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง 4 ด้าน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.08 อยู่ใน
ระดับดี 
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ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 2 
มิติ เพ่ือการเรียนรู้ เรื่องประโยชน์ของวิตามินและอาการขาด
วิตามิน รวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.12 อยู่ในระดับดี 

ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ 
เพ่ือการเรียนรู้ เรื่องประโยชน์ของวิตามินและอาการขาดวิตามิน 
รวมทั้ง 3 ด้าน มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ที่ 0.05 อยู่ในระดับดีมาก  
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พัฒนาเกม 2 มิติแบบ Isometric เพ่ือสอดแทรก 
ความรู้สมุนไพรที่  ใช้ในชี วิตประจ าวัน. สืบค้นเมื่อ 24 
พฤษภาคม 2561,  
จาก http://www.sci.chandra.ac.th/mult/images/ 
projectonline/approve_topic/mt1_2559.pdf. 
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เกม Cooking Monster  
Cooking Monster Game 

*ชาญวทิย์ สวัสดี1, ภาศกร บุญไทย1 และ สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ1
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บทคัดย่อ 
เกม Cooking Monster พัฒนาข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาเกม Cooking Monster ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ
และเสริมสร้างแรงบันดาลใจทางความคิด และเป็น Social 
Media ที่เข้าถึงกับเด็กยุคน้ีได้ง่ายและเป็นที่นิยมส าหรับเด็ก
ในปัจจุบัน พัฒนาเกมแนว RPG ที่อยู่ในธีมของขนมไทย  เพ่ือ
เป็นการอนุรักษ์ขนมไทยให้เด็กไทยรุ่นหลังได้ศึกษาและ
เรียนรู้ เรื่องของขนมไทย พัฒนาตัวเกมและฉากโดยใช้
โปรแกรม Unity ออกแบบตัวละคร   โดยใช้ Adobe 
Photoshop  รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ผลการทดสอบความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
30 คน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 

ค ำส ำคัญ: Unity, photoshop, RPG, 

Abstract 
This project aims to bring social media that is easy 
to reach with children of today and is popular for 
children today to develop RPG games in the style 
of Thai desserts in order to conserve Thai desserts 
for future Thai children. Studied and learned about 
Thai desserts Develop games and scenes using 
Unity. Design characters using Photoshop using 
Android operating systems. The sample of test 
included 30 people from general user group. The 
results revealed that the average of application 
user’s satisfaction was 4.40 and the standard 
deviation was 0.62. 

Keywords: Unity, photoshop, RPG 

1. บทน า
ในปัจจุบันเกมเป็นสื่อที่เข้ามีบทบาทในชีวิตของหลายคน เกม
มีบทบาทส าคัญช่วยเสริมสร้างจินตนาการและเสริมสร้างแรง
บันดาลใจทางความคิด การเล่นเกมเปรียบเสมือนกับการเปิด
โลกทัศน์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบเจอไม่เคยพบเห็นในชีวิตจริง และ
เกมยังเป็นสื่อที่ใช้ผ่อนคลายความเครียด เกม RPG (Role 
Playing Game) หรือเกมภาษา เกมประเภทน้ีจะก าหนดตัวผู้
เล่นอยู่ในโลกที่สมมติข้ึน และให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัว
ละครหน่ึงในโลกน้ันๆ ผจญภัยไปตามเน้ือเรื่องที่ก าหนด โดย
มีจุดเด่นทางด้านการพัฒนาระดับของตัวละคร เก็บเงินซื้อ
อาวุธ อุปกรณ์ เมื่อผจญภัยไปมากข้ึนและเอาชนะศัตรูตัวร้าย
ที่สุดในเกม ตัวเกมไม่เน้นการบังคับหวือหวา แต่จะให้ผู้เล่น
สัมผัสกับเรื่องราวแทน ซึ่งในปัจจุบันมีการน ามาสร้างเป็นเกม
จ าลองบทบาทเป็นจ านวนมาก 

ดังน้ันผู้พัฒนาจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาเกม RPG 
ในธีมของขนมไทย โดยการบังคับตัวละครเพ่ือจะไปหา
วัตถุดิบท าขนมในดันเจี้ยน โดยเกมจะช่วยฝึกทักษะในการคิด
และการวางแผน ในการผ่านดันเจี้ ยนแต่ละชั้น และ
สอดแทรกความรู้เก่ียวกับขนมไทยในเกมด้วย  

2.ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
2.1 Unity [1] เป็นเกมเอนจิ้นส าหรับสร้างสร้างเกมบน 
Windows , OSX , IOS , Android และแพลตฟอร์มอื่นๆ 
ความโดดเด่นของ Unity คือความง่ายในการใช้งาน
ความสามารถในการท างานบนแพลตฟอร์มต่างๆ คุณภาพ
ของเกมที่ได้อยู่ในระดับสูงและการใช้งานจะมีทั้งแบบฟรีและ
เสียค่าใช้จ่าย Unity เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับสร้างเกมโดย
การสร้า ง เกมจะ ต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ในการใส่
ความสามารถของตัวละครน้ันๆ โดยภาษาที่ใช้หลักๆจะมีอยู่ 
2 ภาษาคือ C# และ Javascript Unity ใช้ในการสร้างสรรค์
และออกแบบเกมได้ทั้ง 2D และ 3D 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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2.2 Adobe Photoshop [2] เป็นโปรแกรมในตระกูล 
Adobe ที่ใช้ส าหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และยังเป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือให้เลือกใช้
มากมาย เพ่ือสนับสนุนการสร้างงานต่างๆ Photoshop 
ประกอบด้วยโปรแกรม 2 ตัวได้แก่ Photoshop และ 
lmageReady  
2.3 C# language [3] เป็นภาษาโปรแกรมแบบหลายโมเดล 
ที่ใช้ระบบชนิดข้อมูลแบบรัดกุม (Strong Typing) และ
สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงค าสั่ง การเขียนโปรแกรมเชิง
ประกาศ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรม
เชิงกระบวนการ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (แบบคลาส) 
และการเขียนโปรแกรมเชิงส่วนประกอบ พัฒนาเริ่มแรกโดย
บริษัทไมโครซอฟท์เพ่ือท างานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก โดยมี
แอนเดอร์ เอลส์เบิร์ก (Anders Hejlsberg) เป็นหัวหน้า
โครงการ และมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษา
อื่นๆ(โดยพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็น
ภาษาสมั ย ใหม่ที่ ไม่ ซั บซ้ อน  ใช้ ง านทั่ ว ไป  (General-
purpose) และเป็นเชิงวัตถุเป็นหลัก 
2.4 การออกแบบตัวละคร (Character Design) [4] คือ การ
ออกแบบลักษณะให้ตัวละคร หรือจะเรียกว่า “การออกแบบ
เอกลักษณ์” ให้กับตัวละคร 

ข้ันที่ 1 : หาเป้าหมาย 
- เ น้นติดใจผู้ ชม หาจุดรวมของตัวละครกับ

กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจง่าย 
- เน้นภาพลักษณ์ เป็นมิตร น่ารัก ไม่เป็นทางการ 
- เน้นผลิตสินค้า หลากตัวละครได้ง่าย มีภาพ มีธีม 

การใช้สี 
ข้ันที่ 2 : ให้ความส าคัญรูปทรงโดยภาพรวม เพราะ

เส้นและรูปทรงเป็นสิ่งที่สื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก ลองใช้
รูปทรงที่สามารถเข้ากับสิ่งที่เราคิด 

ข้ันที่ 3 : รวบรวม idea  รวบรวมความคิดและวาด
ออกมาหลายๆแบบ เพ่ือเลือกตัวละครที่เหมาะสมที่สุด และ
ลองใส่เอกลักษณ์กับตัวละคร มาใส่ลงในตัวละคร  
2.5 ทฤษฎีการออกแบบเกม [5] หลักการออกแบบเกมน้ันไม่
มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่มีปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึก
ของผู้เล่นเกมโดยตรง ลองเริ่มจากสมมุติตนเองเป็นผู้เล่น 
ลองคิดดูว่าผู้เล่นอยากได้อะไรจากเกม มีส่วนที่ไม่จ าเป็นหรือ
ส่วนที่ต้องเพ่ิมหรือไม่ ซึ่งเป็นข้ันตอนที่ต้องอาศัยจินตนาการ 
ปละความคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น InterActive Design 
คือ การออกแบบระบบควบคุมในเกม เช่น ระบบควบคุมตัว

ละคร ควบคุมมุมมอง เป็นต้น  การออกแบบต้องค านึงถึงผู้
เล่นเป็นหลัก ไม่ให้ผู้เล่นมองว่ามันยุ่งยากซับซ้อน 

- InterActive Task คือ แถบควบคุมที่อยู่บริเวณ
หน้าจอ (InterFace) ซึ่งควรมีการออกแบบล าดับการจัดวาง
ที่ดีเพ่ือ สามารถช่วยให้ผู้เล่นควบคุมเกมได้อย่างราบรื่น  

- InterActive Device คือ การควบคุมจาก
ภายนอก เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จอยสต๊ิก หน้าจอทัซสกรีน 

3.วิธีด าเนินการ 
3.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของเกม 
การศึกษาความเป็นไปได้ของเกมพบว่ามีความเป็นไปได้ทาง
เทคนิค เพราะสามารถท าได้ด้วยเกมเอนจิ้นด้วย Unity 
3.2 การออกแบบ 
InterActive Design  คือ การออกแบบระบบควบคุมในเกม 
เกมน้ีจะใช้ InterActive Device โดยใช้หน้าจอทัชสกรีนใน
การควบคุม 

ภาพท่ี 1 โฟลวชาร์ตแสดงขั้นตอนการพัฒนาเกม 
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จากภาพที่ 1 แสดงข้ันตอนในการพัฒนาเกม ดังน้ี
1. ศึกษาและค้นคว้าโปรแกรมที่จะใช้พัฒนาเกม
2. วางแผนและจัดท า Storyboard
3. ออกแบบตัวละคร ฉากและมอนสเตอร์  
4. ข้ันตอนพัฒนาเกม
5. ทดสอบเกม
6. ปรับปรุงและแก้ไขบัคของเกมที่พบ
7. ทดสอบเกมอีกครั้ง
8. พอร์ตเกมลงในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

4.ผลการพัฒนา
ผลการพัฒนาเกม Cooking Monster สามารถใช้งานได้จริง
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา โดยมีผลการ
พัฒนางานดังน้ี  
4.1 ตัวละครหลัก คือตัวละครในเกมที่ผู้เล่นต้องควบคุม 

ภาพท่ี 2 ตัวละครหลัก 

4.2 มอนสเตอร์รูปร่างเป็นก้อนน้ าตาล เป็นมอนสเตอร์ที่ผู้
เล่นจะเจอในเกม ที่จะดรอปวัตถุดิบในการท าขนม 

ภาพท่ี 3 มอนสเตอร์ที่รูปร่างเป็นก้อนน้ าตาล 

4.3 มอนสเตอร์รูปร่างเป็นน้ าตาลปีบ เป็นมอนสเตอร์ที่ผู้เล่น
จะเจอในเกมที่จะดรอปวัตถุดิบในการท าขนมไทย 

   ภาพท่ี 4 มอนสเตอร์ที่รูปร่างเป็นน้ าตาลปีบ 

4.3 มอนสเตอร์รูปร่างเป็นถุงแป้ง เป็นมอนสเตอร์ที่ผู้เล่นพบ
ในเกมที่จะดรอปวัตถุดิบในการท าขนม 

ภาพท่ี 5 มอนสเตอร์ที่รูปร่างเป็นถุงแป้ง 

4.4 มอนสเตอร์รูปร่างเป็นลูกมะพร้าว เป็นมอนสเตอร์ที่ผู้
เล่นจเจอในเกม ที่จะดรอปวัตถุดิบในการท าขนม 
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ภาพท่ี 6 มอนสเตอร์ที่รูปร่างเป็นลูกมะพร้าว 

4.5 มอนสเตอร์รูปร่างเป็นไข่ เป็นมอนสเตอร์ที่ผู้เล่นจะเจอใน
เกมที่จะดรอปวัตถุดิบในการท าขนม 

ภาพท่ี 7 มอนเตอร์ที่รูปร่างเป็นไข่ 

ผู้พัฒนาได้น าเกมไปสุ่มทดสอบกับนักศึกษาจ านวน 30 คน 
เพ่ือท าการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ความพึง
พอใจ 

1. ความเร็วต่อการ
ตอบสนองการใช้งาน 

4.00 0.74 มาก 

2. ความเข้าใจง่ายต่อ
การใช้งาน 

4.53 0.79 มากที่สุด 

3. รูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ 

4.30 0.56 มาก 

4. ด้านเน้ือเรื่อง 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

5. ประโยชน์ต่อการ
ใช้งาน 

4.60 0.48 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.40 0.62 มาก 

จากตารางที่  1 ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 
4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 หากพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดเรียงล าดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ ประโยชน์ต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
ด้านเน้ือเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และความเข้าใจง่ายต่อ
การใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ข้อที่มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 และความเร็วต่อการตอบสนองการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
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5. สรุปผลการด าเนินงาน
5.1 สรุปผลการพัฒนา 

ผลที่ได้จากการพัฒนาเกม Cooking Monster คือ
ได้เกมแนว RPG บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รูปแบบ
เกมให้ผู้เล่นบังคับตัวละครเพ่ือจะไปหาวัตถุดิบท าขนมไทยใน
ดันเจี้ยน โดยเกมจะช่วยฝึกทักษะในการคิดและการวางแผน 
ในการผ่านดันเจี้ยนแต่ละชั้น และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
ขนมไทยไปในเกมด้วย ผลการทดสอบความพึงพอใจกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 
5.2 อภิปรายผลการพัฒนา 

ผลการทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อเกม Cooking 
Monster ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะเกมเป็น
สื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองการเรียนรู้ 
ทักษะการสังเกต การวางแผน และไหวพริบในการเล่นเกม 
ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้จากเกม ด้วย
คุณสมบัติของเกมแนว RPG จะก าหนดตัวผู้เล่นอยู่ในโลกที่
สมมติข้ึน และให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครหน่ึงในโลก
น้ันๆ ผจญภัยไปตามเน้ือเรื่องที่ก าหนด โดยมีจุดเด่นทางด้าน
การพัฒนาระดับของตัวละคร  เก็บเงินซื้ออาวุธ อุปกรณ์ เมื่อ
ผจญภัยไปมากข้ึนและเอาชนะศัตรูตัวร้ายที่สุดในเกม เน้นให้
ผู้เล่นสัมผัสกับเรื่องราว ได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างเต็มที่ การ
ออกแบบที่เข้าใจง่ายต่อการใช้งาน และความเร็วต่อการ
ตอบสนองของการใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
โดยมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมแอคชันของตัวละครและมอนสเตอร์
ในเกมให้เป็นธรรมชาติมากข้ึน 
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เกมตะลุยอวกาศ 
Space Shooter Game 

*ภาณุวัฒน์ สุนทรพงษ์ภัทร1 และ สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ1

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
Email: tomgurock@gmail.com 

บทคัดย่อ 
เกมตะลุยอวกาศ พัฒนาข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการ
พัฒนาเกมโดยใช้โปรแกรม Unity และภาษา C# ในการพัฒนา
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เกมเป็นภาพ 2 มิติ ผู้ เล่น
สามารถบังคับยานอวกาศโดยการใช้ทัชกรีนในการบังคับยาน
ทางซ้าย และกดทัชสกรีนด้านขวาเพ่ือท าการยิงยานอวกาศฝ่าย
ศัตรู ยานอวกาศของศัตรูจะมี 3 แบบ และไอเทม 2 แบบ เกมจะ
จบต่อเมื่อ LIVE หรือชีวิตของผู้เล่นเหลือ 0 

ผ ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร พั ฒ นา  คื อ ไ ด้ เ ก ม  2  มิ ติ บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่ผู้ เล่นได้ประโยชน์จากการฝึก
ทักษะการสังเกตและไหวพริบในการเล่นเกม ผลการทดสอบ
ความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53 

ค ำส ำคัญ : แอนดรอยด์ , C# , Unity 

ABSTRACT 
The Space Shooter game, which was developed for 
education, developed the game using Unity and C # in 
the development of gameplay to help control the 
spacecraft using vehicles and force the spacecraft by 
using There are 3 types of vehicles and 2 types of 
items. The game will be finished when the live or 
player's life is left. The game will end immediately 
with more game notifications. 

The result of  the development so that players 
can play and benefit the practice of observing and 
cunning skills and relaxing in the game. The sample of 
test included 30 people from general user group. The 
results revealed that the average of application user’s 
satisfaction was 4.53 and the standard deviation was 
0.53.  

Keywords:  Android , C# , Unity 

1. บทน า
ในยุคปัจจุบันเกมเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของเด็กและเยาวชนเพราะ
เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย และมีประโชน์ในการพัฒนาสมอง ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ ใช้ในการฝึกภาษา ผ่อนคลายจิตใจ และฝึกการ
ท างานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่น เกมสามารถเล่นได้หลาย
แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือเครื่อง
คอนโซล โดยแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมคือ สมาร์ทโฟน 
เ น่ืองจากผู้ ใช้ งานส่วนใหญ่ ใช้สมาร์ทโฟนในการ ใช้ งาน              
แอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงเกมด้วย 

ดังน้ันผู้พัฒนาจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาเกมตะลุย
อวกาศบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรูปแบบเป็นเกม
ตะลุยด่านโดยบังคับยานอวกาศ เพ่ือเก็บแต้มจากการยิงศัตรูที่
เข้ามาขวางหรือท าการหลบหลีกศัตรูเพ่ือผ่านไปให้ได้ โดยเกม
เน้นการฝึกทักษะในการใช้ความคิดวางแผน และทักษะการ
สังเกต 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
2.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Operating 
System) 
Android เป็นระบบปฏิบัติการที่เป็น Open Source ท าหน้าที่
ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาข้ึนบน 
Android สามารถท างานร่วมกับฮาร์ดแวร์ได้ เช่น การเขียน
ชุดค าสั่งควบคุมกับอุปกรณ์ภายนอก การพัฒนาด้าน GPS หรือ 
การออกแบบกราฟิกหรือการเขียนเกมต่างๆ เป็นต้น การพัฒนา
แอปพลิเคชันเพ่ือท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จะใช้
โครงสร้างของภาษา Java ในการพัฒนาเป็นหลัก และใน 
Android จะมี API Library ที่ถูกพัฒนาส าหรับให้เลือกใช้
หลากหลาย เช่น API Library ที่ช่วยจัดการด้าน Graphic การ
ออกแบบ Multimedia หรือ API Library ที่เกี่ยวข้องกับ GPS, 
Bluetooth, EDGE, 3G, WIFI หรือ SQLite ที่ใช้ส าหรับจัดการ
ฐานข้อมูล (Database) ส่วนประกอบของแอปพลิเคชัน
(Application Components) ของแอนดรอยด์แบ่งออกเป็น 4 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ส่วน ดังน้ี 1) Activity คือ หน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้ โดยที่ในแต่ละ
แอปพลิเคชันอาจจะมีได้มากกว่า 1 หน้าจอ หรือ 1 Activity ซึ่ง
แต่ละ Activity จะท าหน้าที่เก็บสถานการณ์ใช้งานในส่วนต่างๆ 
2) Service คือ งานหรือบริการต่างๆ ที่ท างานอยู่เบื้องหลัง เช่น
Service ที่เปิดดนตรีอยู่ขณะที่ผู้ใช้งานท างานอื่นๆ หรือใช้  
แอปพลิเคชันอื่นๆ ไปด้วยในเวลาเดียวกัน 3) Broadcast and 
Intent Receiver คือ การตอบสนองซึ่งโดยปกติแล้ว Broadcast 
Receiver จะเป็นการตอบสนองต่อการเกิดอีเวนต์ของระบบใน
วงกว้าง เช่น การประกาศเตือนแบตเตอรี่ใกล้จะหมด เป็นต้น 
นอกจากน้ี Intent Receiver ยังเป็นส่วนท าให้แอปพลิเคชันอื่นๆ 
เข้าถึงการท างานของ Activity และ Service ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานแต่ละอย่างเป็นการตอบสนองการร้องขอจากข้อมูล
หรือบริการของ Activity อื่นๆ 4) Content Provider คือ ส่วน
ของการให้บริการข้อมูลส าหรับแต่ละแอปพลิเคชัน โดยที่ข้อมูล
สามารถเก็บอยู่ ในรูปแบบของระบบไฟล์ หรือฐานข้อมูลได้ เช่น 
Google สามารถเข้าใช้ งานข้อมูลร่วมกับผู้ ใช้งานได้ใน
แอพพลิเคชั่นที่ ต้องการข้อมูลของผู้อ่าน 
2.2 หลักการออกแบบเกม (Game Designing) หลักการ
ออกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่มีปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้เล่นโดยตรง 
โดยแบ่งได้ดังน้ี 

2.2.1 InterActive Design คือ การออกแบบระบบ
ควบคุมเกม เช่น การควบคุมตัวละคร ควบคุมมุมมอง เป็นต้น 
การควบคุมเกมสามารถแบ่งได้เป็น 

- InterActive Task คือ แถบควบคุมที่อยู่บริเวณ
หน้าจอควรมีการออกแบบที่ดีเพ่ือให้ผู้เล่นควบคุมเกมได้ราบรื่น 

- InterActive Device คือการควบคุมภายนอก เช่น 
คีย์บอร์ด เมาส์ หน้าจอทัชสกรีน 

2.2.2 Game Play Design คือ ลักษณะการเล่นหลัก
ของเกมน่ันๆ รวมไปถึงกฎข้อบังคับภายในเกม 

2.2.3 Concentration เกมจะต้องดึงดูดและผู้เล่น
สามารถอยู่กับเกมได้นานๆ 

- เกมควรจะมีสิ่งกระตุ้นหลากหลายภายในเกม เพ่ือให้
ผู้เล่นได้จดจ่อและเพลิดเพลิน 

- สิ่งกระตุ้นภายในเกมต้องมีความน่าสนใจเพียงพอ 
- เกมควรจะเป็นที่น่าสนใจของผู้เล่นอย่างรวดเร็ว 
- เกมแต่ละเกมจะมีเป้าหมายหลัก 
2.2.4 Challenge เกมควรมีการท้าทายอย่าง

เหมาะสมกับระดับทักษะกลุ่มเป้าหมาย 
- ความท้าทายในเกมจะต้องเหมาะสมกับระดับทักษะ

ของผู้เล่น ไม่ยากไม่ง่ายเกินไป 
- ระดับความท้าทายควรเพ่ิมข้ึนตามทักษะการเล่นที่

พัฒนาข้ึนของผู้เล่น 

- เกมควรมีความท้าทายใหม่ๆเมื่อถึงจังหวะเวลาที่
เหมาะสม 

2.2.5 Player Skill เกมจะต้องเอ้ือให้เกิดการส่งเสริม
ให้ผู้เล่นได้พัฒนาทักษะและความช านาญ 
2.3 ผลงานที่เก่ียวข้อง 

2.3.1 Space Shooter 90 คือหน่ึงในเกมแนว 
Space Shooter ถูกพัฒนาโดย AF3D studio  

ภาพท่ี 1 ภาพจากเกม Space Shooter 90 

2.3.2 Space Shooter: Galaxy Attack คือเกม
แนว Space Shooter ที่ถูกพัฒนาโดย ONESOFT 

ภาพท่ี 2 ภาพจากเกม Space Shooter: Galaxy Attack 
2.3.3 Space Shooter: Alien Shooter คือเกม

แนว Space Shooter ถูกพัฒนาโดย Candy Bubble Puzzle 
Games 
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ภาพท่ี 3 ภาพจากเกม Space Shooter: Alien Shooter 

3. วิธีด าเนินการ
3.1 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม 
จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเกม
พบว่ามีความเป็นไปได้ทางเทคนิคเพราะสามารถใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย โดยซอพต์แวร์ในการพัฒนาเกม คือ 
Unity และ Visual Studio Code 
3.2 การออกแบบระบบ 
ในการวิเคราะห์โครงสร้างและส่วนประกอบระบบเกมน้ัน 
ผู้พัฒนาได้วิเคราะห์ข้ันตอนการพัฒนา โดยมีข้ันตอนดังน้ี  

1. ศึกษาค้นคว้าโปรแกรมที่จะน ามาพัฒนาเกม
2. วางแผนการพัฒนาเกม
3. เลือกใช้โมเดลในการน ามาใช้เป็นยานอวกาศในการ

เล่นเกม 
4. พัฒนาเกม
5. ช่วงทดสอบและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม
6. จัดท าเอกสารประกอบ
และแสดงในรูปแบบโฟลว์ชาร์ต ดังภาพที่ 4 และการ

ออกแบบโครงสร้างของเกมในรูปแบบ UML ดังภาพที่ 5 

ภาพท่ี 4 แผนผังระบบการท างาน 

ภาพท่ี 5 แผนผังโครงสร้างของเกม 

จากภาพที่ 5 แสดงแผนผังโครงสร้างของเกมและสิ่งที่ผู้เล่น
สามารถเล่นได้ในเกม โดยผู้เล่น (Player) เริ่มเล่น(Play) ควบคุม
ยาน (Direction) ในการเล่นหลบยานศัตรูหรือยิงยานอวกาศใน
การเก็บคะแนน เกมสามารถกดเริ่มเล่นใหม่ได้ต้ังแต่ต้นโดยกด
ปุ่ม Restart เกมจะจบต่อเมื่อผู้เล่นยานอวกาศโดนยิงหรือขับชน
ยานอวกาศศัตรู (End) 
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3.3 โมเดลที่ใช้พัฒนา 

โมเดลยาน 

ภาพท่ี 6 ยานอวกาศของผู้เล่น [1] 

ภาพท่ี 7 ยานอวกาศศัตรู [1] 

ภาพท่ี 8 ยานอวกาศศัตรู [1] 

3.3 Storyboard 

ภาพท่ี 9 Storyboard หน้าหลักเข้าเกม 

ภาพท่ี 10 Storyboard หน้าตอนเล่นเกม 

ภาพท่ี 11 Storyboard ตอนยิงกับศัตรู 

1858



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

ภาพท่ี 12 Storyboard หน้า GAME OVER 

4. ผลการพัฒนาของระบบ
ผลการพัฒนาเกมตะลุยอวกาศ สามารถใช้งานได้จริงและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา โดยมีผลการพัฒนา
งานดังน้ี  
4.1 การเล่นเกม 
เมื่อผู้เล่นเริ่มต้นการเล่นเกมให้ท าการกดไปที่ปุ่ม PLAY ใน
หน้าต่างการเล่นจะมียานอวกาศของผู้เล่นให้ท าการบังคับโดย
การใช้ทัชกรีนในการบังคับยานทางซ้าย และกดทัชสกรีน
ด้านขวาเพ่ือท าการยิงยานอวกาศฝ่ายศัตรู ดังภาพที่ 13 

ภาพท่ี 13 หน้า Menu 

4.2 การโจมตีและการเก็บไอเทม 
การโจมตียานอวกาศฝ่ายศัตรูท าการทัชสกรีนทางขวาเพ่ือท าการ
ยิงหรือโจมตี ยานอวกาศของศัตรูจะมี 3 แบบ แบบที่ 1 จะเป็น
ยาวอวกาศที่ขับมาช้าแล้วท าการยิงออกมาครั้งเดียวแล้วผ่านไป 
แบบที่ 2 จะเป็นยานอวกาศที่จะพุ่งมาด้วยความเร็วกว่ายานล า
อื่น ล าน้ีจะไม่โจมตีแต่ผู้เล่นต้องบังคับยานอวกาศหลบหรือโจมตี
ไม่เช่นน้ันยานล าน้ีจะชน แบบที่ 3 ยานน้ีจะเคลื่อนที่ช้าแต่จะยิง

กระสุนออกมา 2 นัดที่ผู้เล่น 
ไอเทมในเกมจะมี 2 แบบที่ 1 LIVE UP ไอเทมเพ่ิม LIVE 

หรือเพ่ิมชีวิตข้ึนมา แบบที่ 2 Power Up จะเพ่ิมจ านวนกระสุน
การยิงออกไปในแต่ละครั้ง ดังภาพที่ 14 และภาพที่ 15 

ภาพท่ี 14 หน้าหลักเกม 

ภาพท่ี 15 การเล่นเกม 

4.3 การจบเกม 
จะจบเกมเมื่อ LIVE หรือชีวิตของผู้เล่นเหลือ 0 เกมจะจบทันที 
โดยมีการข้ึนแจ้งเตือน GAME OVER ดังภาพที่ 16 
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ภาพท่ี 16 การจบเกม 

ผู้พัฒนาได้น าเกมตะลุยอวกาศไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพ่ือท าการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน 
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังน้ี 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ความพึง
พอใจ 

1. ความเข้าใจง่ายใน
การใช้งาน 4.67 0.67 มากท่ีสุด 
2. รูปแบบและ
ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้เล่น 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
3. ความเร็วต่อการ
ตอบสนองของการใช้
งาน 4.40 0.56 มาก 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ
จากเกม 4.40 0.56 มาก 
5. ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินที่ได้จาก
เกม 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.53 0.53 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยความพึงใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.53 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 หากพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความ
เข้าใจง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ด้านความ
สนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้จากเกม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
รูปแบบและปฏิสัมพันธ์ต่อผู้เล่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และข้อที่
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับ

จากเกม และความเร็วต่อการตอบสนองของการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 

5. สรุปผลการพัฒนาระบบงาน
5.1 สรุปผลการพัฒนา 

ผลที่ได้จากการพัฒนาเกมตะลุยอวกาศ คือได้เกม 2 
มิติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รูปแบบเกมให้ผู้เล่นสามารถ
บังคับยานอวกาศโดยการใช้ทัชกรีน เกมเน้นการฝึกทักษะในการ
ใช้ความคิดวางแผน และทักษะการสังเกต ผลการทดสอบความ
พึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.53 

5.2 อภิปรายผลการพัฒนา 
ผลการทดสอบความพึงพอใจการพัฒนาเกมตะลุย

อวกาศ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเป็นเพราะเกมเป็นสื่อ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองการเรียนรู้ ทักษะการ
สังเกต การวางแผน และไหวพริบในการเล่นเกม ควบคู่ไปกับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้จากเกม ด้วยคุณสมบัติของเกมที่
ให้ผู้เล่นได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างเต็มที่ การออกแบบที่เข้าใจง่ายต่อ
การใช้งาน และความเร็วต่อการตอบสนองของการใช้งานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเน้ือเรื่อง
หรือเน้ือหาภายในเกม การสอดแทรกเรื่องราวลงไปในเกมเพ่ือ
ความสมจริงมากข้ึน 

 เอกสารอ้างอิง 
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เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562. จาก : www.kenney.nl. 
[2] รวม Tutorial ( สอน Unity อยากเขียนเกม อยากสร้าง

เกม). สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562 
[3] หลักการออกแบบเกม.. สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม 2563. จาก : 

shorturl.at/clmX1 
[4] รูปแบบของเกม.. สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2563. จาก : 

shorturl.at/CJKQ4 
[5] ศุภชัย สมพานิช. (2561). คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วย 

VISUAL C# 2017. ครั้งที่พิมพ์ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท สวัสดี 
ไอทีจ ากัด. 
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แอนิเมชันตัวอยา่งเกม 3 มิติ เรื่อง Magic Stone 
Game Trailer Animation 3D: Magic Stone 

วัชรพงศ์ จันทระ1, เกียรติฉัตร ภูมีศรี1 และ *ธเนศ ศรพรหม1 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
Emails: watcharaphong.jcs59@ubru.ac.th, Tanet.s@ubru.ac.th  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือพัฒนาสื่อแอนิเมชันตัวอย่าง
เกม 3 มิ ติเรื่องmagic stone 2) เพ่ือหาคุณภาพของสื่อ
แอนิเมชันตัวอย่างเกม 3 มิติ เรื่อง magic stone 3) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อแอนิเมชันตัวอย่างเกม 
3 มิติ เรื่อง magic stone สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
1) การพัฒนาสื่อแอนิเมชันตัวอย่างเกม 3 มิติเป็นการสร้างสื่อที่มี
ความน่าสนใจ สวยงาม และมีเน้ือหาที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
กับสิ่งที่ตนท า 
2) การหาคุณภาพของสื่อแอนิเมชันตัวอย่างเกม 3 มิติน้ันใช้
เกณฑ์ด้านเน้ือหาของสื่อ ด้านภาพ เสียง และเทคนิคพิเศษเป็น
การหาคุณภาพของสื่อ  
3) จากการประเมินคุณภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า
สื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.50 เน้ือหา
และรูปแบบมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถน าไปใช้
ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ และจากการศึกษาความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อแอนิเมชันตัวอย่างเกม 3 
มิติในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.57 

ค ำส ำคัญ: ตัวอย่างเกม, แอนิเมชัน 3 มิติ, เมจิก สโตน 

ABSTRACT 
The objective of this research is 1) to develop the 3D 
stone game animation sample of "Magic Stone" 2) to 
find the quality of the 3D game animation game 
"Magic Stone" 3) to study the The satisfaction of the 
target group with the animation media, for example 
the 3D game Magic Stone, the statistics used in this 
research are percentage, average, and standard 
deviation. 
1) The development of 3D game animation animation
media is the creation of media that is interesting, 

beautiful and contains content related to 
responsibility with what they do. 
2) Finding the quality of the animation The 3D game
example media uses the content criteria of media, 
images, sound and special techniques to find the 
quality of the media. 
3) According to media quality assessment by 3
experts, it is found that media have the highest level 
of quality, with an average score of 4.50. The content 
and format are suitable for the target group. Can be 
used in the study of samples and from the study of 
satisfaction, it was found that the samples were 
satisfied with the 3D game animation animation at the 
highest level. At an average rating of 4.57 

Keywords: game trailer, 3D animation, Magic Stone 

1. บทน า
ในปัจจุบันเกมเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากและสามารถเข้าถึงได้
ง่ายกว่าในอดีตไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ในสมาร์ทโฟ
นซึ่งเป็นสิ่งที่มีแทบทุกคน  เหตุผลที่คนเล่นเกมอาจจะเล่นเพ่ือ
ผ่อนคลายความเครียด เล่นเพ่ือฝึกทักษะทางด้านภาษาและ
พัฒนาสมองอีกหน่ึงสิ่งที่ท าให้เกมเป็นที่นิยมมากคือ สามารถหา
รายได้จากการเล่นเกม เช่น การแข่งขันเกมอีสปอร์ตหรือกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ และการถ่ายทอดสดให้ผู้ชมสามารถดูการเล่นได้
ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกกันว่าสตรีมเมอร์ 

ผู้จัดท าจึงคิดหาประโยชน์ดังกล่าวในการพัฒนา
ตัวอย่างเกมที่ใช้ความสร้างสรรค์จากจินตนาการและปรับให้คน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

โครงสร้างตัวอย่างเกม 3 มิติ เรื่อง Magic Stone 
เพ่ือให้ผู้ชมได้ข้อคิดจากเรื่องน้ีในบทน้ีเป็นการน าเสนอข้องมูล
และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าไปใช้ในการ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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ประกอบการสร้างสรรค์ออกแบบซึ่งได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

 (1) เกมแอ็กชัน (Action Game) เป็นประเภทของ
เกมที่เน้นการท้าทายทางกาย เช่นการประสานสายตากับมือ 
และปฏิกิริยากับเวลา เกมประเภทน้ีจะแบ่งได้เป็นประเภทย่อย
อีกมากมาย เช่น เกมต่อสู้ เกมยิงปืน และเกมแพลตฟอร์ม ซึ่งถือ
ว่าเป็นเกมแอ็กชันที่ส าคัญที่สุด แม้ว่าเกมแนววางแผนแบบทันที 
(Real-Time Strategy) ก็ถือว่าเป็นเกมแอ็กชันเช่นกันก็ตาม ใน
เกมแอ็กชันเกมหน่ึงๆผู้เล่นจะได้ควบคุม อวตารของตัวเอก
อวตารจะต้องหาทางผ่านด่าน เก็บสิ่ง ของหลบหลีกอุปสรรค 
และต่อสู้กับศัตรูด้วยการโจมตีแบบ ต่าง ๆ ในตอนจบด่านหรือ
กลุ่มด่าน ผู้เล่นจะต้องเอาชนะหัวหน้าศัตรูของเกม (Boss) ที่มีตัว
ขนาดใหญ่และท้าทายมากกว่าศัตรูตัวอื่น ๆ การโจมตีของศัตรู
และอุปสรรคจะท าให้พลังชีวิตและจ านวนชีวิตของอวตารลดลง 
และเกมจะจบลงเมื่อจ านวนชีวิตหมดลง หรือบางกรณี ผู้เล่น
สามารถชนะเกมได้ด้วยการจบด่านที่มีแบบต่อเน่ือง แต่เกมแอ็ก
ชันจ านวนมากน้ันไม่สามารถจบเกมได้และมีจ านวนด่านไม่จ ากัด
โดยผู้เล่นจะมีเป้าหมายเดียวคือ เก็บสิ่งของและเอาชนะศัตรูเพ่ือ
ท าคะแนนให้ได้มากท่ีสุด 

 (2) เกมเล่นตามบทบาท หรือ เกมอาร์พีจี (อังกฤษ: 
Role-Playing Game: RPG) คือเกมประเภทหน่ึงที่ผู้เล่นสมมุติ
รับบทเป็นตัวละครหน่ึงในเกม โดยเล่นตามกฎกติกาของเกมผ่าน
การป้อนค าสั่งและเลือกเงื่อนไขที่เกมก าหนดมา โดยผลลัพธ์ที่
เกิดจะแตกต่างกัน ตามเงื่อนไขที่เลือก โดยเกมอาจจะเป็นทั้ง
ลักษณะการเล่นโดยเขียนในกระดาษ วิดีโอเกมหรือคอมพิวเตอร์
เกมก็ได้ ในยุคแรกๆเกมเล่นตามบทบาทจะเป็นลักษณะของเกม
กระดาน ท่ีผู้เล่นจะแบ่งฝ่ายเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหน่ึงจะเป็นผู้น าใน
เกม ท าหน้าท่ีบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านกระดานในเกม ขณะที่
ผู้ เล่นอีกฝ่ายจะเป็นผู้ เล่นต้องสร้างตัวละครและทอยเต๋า
ก าหนดค่าต่าง ๆ รวมถึงกระท าตามกฎต่าง ๆ เช่น การพูดคุยหา
ข้อมูล, การต่อสู้กับสัตว์ประหลาด, การเก็บวัตถุและอาวุธ,เก็บ
สะสมค่าประสบการณ์และเลื่อนระดับ (เลเวล) จุดเด่นที่ท าให้
เกมเล่นตามบทบาทได้รับความนิยม เพราะเกมเล่นตามบทบาท
จะมีอิสระในกฎกติกา ท าให้การเล่นในแต่ละครั้งจะเปลี่ยนไป
ข้ึนอยู่กับที่ผู้น าเกมเลือก เกมเล่นตามบทบาทแบบกระดานที่
ได้รับความนิยมในต่างประเทศมีมาก แต่ที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดคือ ดันเจี้ยนส์แอนด์ดราก้อน และ วอร์แฮมเมอร์  
เมื่อถึงยุคที่เครื่องเกมคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกมเริ่มเข้ามามี
บทบาทมากข้ึน เกมเล่นตามบทบาทหลายๆเกมก็พัฒนากลายมา
เป็นวิดีโอ  เกมแนวเล่นตามบทบาท โดยยังคงลักษณะเดิมของตัว
เกมไว้ เช่น การให้ผู้เล่นสร้างตัวละครข้ึนเอง การต่อสู้ที่อ้างอิง
หลักการทอยลูกเต๋า และอิสรภาพในเกม แต่เมื่อความนิยมเกม
เล่นตามบทบาทได้เข้าในประเทศญ่ีปุ่นได้เกิดเกมเล่นตามบทบาท

แบบญ่ีปุ่ น ข้ึนหรื อที่ เ รี ยก ว่า  คอนโซล -โ รล เพล ย์อิ ง เกม 
(Console-Roleplaying Game) ซึ่งจะตัดทอนเสรีภาพในการ
เล่นลง แต่จะเสริมเน้ือหาที่เรื่องราวและตัวละครให้มากข้ึน ส่วน
เกมของฝั่งอเมริกาจะเรียกว่า คอมพิวเตอร์ -โรลเพลย์อิงเกม 
(Computer-Roleplaying Game) และฝ่ายเกมกระดานก็ถูก
เรียกว่า เทเบิ้ลทอป-โรลเพลย์อิงเกม (Tabletop-Roleplaying 
Game)  

ในปัจจุบันค าจัดการความของค าว่าเกมเล่นตาม
บทบาท หรือ RPG น้ัน ในฝั่งประเทศแถบเอเชียจะหมายถึง เกม
ที่มีการเก็บค่าประสบการณ์, การต่อสู้กับสัตว์ประหลาด, ฉาก
ต่อสู้แบบตัดฉากจากฉากสนามและเน้ือเรื่องที่สวยงามและ
สนุกสนาน แต่ในเกมฝั่งอเมริกาจะหมายถึง เกมที่มีเสริภาพใน
การเล่น การสรรค์สร้างตัวละครได้ตามต้องการ  ในประเทศไทย 
นักเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางส่วนเรียกเกมเล่นตามบทบาทบน
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอนโซลว่า เกมภาษา เน่ืองจาก ผู้
เล่นรู้สึกว่าเกมเล่นตามบทบาทมีใช้การเลือกค าสั่ง ผ่านบท
สนทนาของตัวละคร (ในช่วงแรกเป็นภาษาญ่ีปุ่น) ส าหรับการ
ด าเนินเกม ในปัจจุบันถึงแม้ว่าเกมเล่นตามบทบาทบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอนโซลยังเป็นที่นิยม แต่ก็ยังมีการ
จ าหน่ายเกมเล่นตามบทบาทแบบกระดานอยู่เกมเล่นตาม
บทบาทแบบเกมกระดานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่ 
ดันเจี้ยนส์แอนด์ดราก้อน และ วอร์แฮมเมอร์ เกมเล่นตาม
บทบาทของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่ 
เดียอาโบล และ ดิเอลเดอร์สครอลส์ เกมเล่นตามบทบาทของ
เครื่องคอมโซลที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่ ไฟนอลแฟนตา
ซี และ ดราก้อนเควสต์ (3) เกมผจญภัย (อังกฤษ: Advanture 
Game) เป็นวิดีโอเกมประเภทหน่ึงที่ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นตัว
ละครตัวหน่ึงและต้องกระท าเป้าหมายในเกมให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 
โดยเน้นไปที่การแก้ปริศนา โดยส่วนมากปริศนาในเกมจะเน้นใช้
ตรรกะแก้ปัญหาและใช้สิ่ง ของที่ผู้เล่นเก็บมาระหว่างผจญภัย 
นอกจากน้ันผู้เล่นยังคงต้องพูดคุยกับตัวละครตัวอื่นๆอีกด้วย โดย
ส่วนมากเกมผจญภัยมักจะถูกสร้างมาให้ส าหรับเล่นคนเดียว
เพราะเน้ือเรื่องและการล าดับเหตุการณ์เหมาะส าหรับเล่นคนคน
เดียวเท่าน้ัน อย่างไรก็ดีค าว่า เกมผจญภัย น้ันเป็นค าจ ากัดความ
ที่กว้าง หลาย ๆ ครั้งที่ผู้คนมักจะเข้าใจผิดและเรียกเกมที่มี
ส่วนผสมของเกมผจญภัยว่าเป็นเกมผจญภัย (เช่น Bio Hazard, 
The Legend of Zelda)  (4) วิดีโอเกมผู้เล่นคนเดียว(อังกฤษ: 
Single- player  video game) หรือโหมดผู้เล่นคนเดียว คือ
โหมดการเล่นมาตรฐานแบบหน่ึงของเกมคอมพิวเตอร์แบบ
ออฟไลน์ทั่วไป ซึ่งตัวเกมจะรองรับให้ผู้ เล่นคนเดียวด าเนิน
บทบาทตามเน้ือเรื่องจน จบค าว่า "เกมผู้เล่นคนเดียว" มักจะ
หมายถึงเกมที่สามารถเล่นได้เพียงคนเดียวในขณะที่ "โหมดผู้เล่น
คนเดียว" หมายถึง ผู้เล่นสามารถปรับเลือกที่จะเล่นโหมดหลายผู้
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เล่นได้ เกมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในยุคเริ่มต้นมักจะเป็นเกมผู้เล่น
คนเดียว ขณะที่เกมสองผู้เล่นได้ปรากฏข้ึนพร้อมกับคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลและในปี ค.ศ. 1978 ก็ได้ถือก าเนิดเกมหลายผู้เล่นข้ึน
และในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 ก็เริ่มมีระบบแล่น  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพ่ือพัฒนาสื่อพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่องmagic stone
2) เพ่ือหาคุณภาพของสื่อพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่องmagic
stone 2 
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อพัฒนาสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิติเรื่องmagic stone 2 

3. วิธีด าเนินการวิจัย
ในการด าเนินวิจัยสื่อภาพยนตร์ตัวอย่างเกม 3 มิติเรื่อง Magic 
Stone กลุ่ม เป้าหมาย โดยใช้ วิ ธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) รวมทั้งข้อมูลเอกสารประวัติ ความ
เป็นมาจากอินเตอร์เน็ต โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ เอกสารและ
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัย
ในครั้งน้ีได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน จ านวน 30 คน 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 

5. วิธีการด าเนินงาน
การด าเนินงานศึกษาผู้จัดท าท าการศึกษากระบวนการผลิต 
แอนิเมชัน 3 มิติเรื่อง Magic stone น ามาประยุกต์ใช้ในการผลิต
ชิ้นงาน ดังน้ี 
5.1 รวบรวมทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะน ามาจัดท าโครงงาน โดย
ศึกษาข้อมูลให้มากที่สุด  แล้วน ามาคัดกรองส่วนที่ต้องการน ามา
จัดท าเป็นโครงงานจนได้ข้อสรุปของโครงงาน 
5.2 จัดท า Story Board 
ในการออกแบบฉาก  รวมถึงการวางมุมกล้องของแต่ละ  shot  
ได้น าน ามารางเป็นภาพ2นิติ มาผสมผสานกัน แล้วดึงเอาฉากที่

ตรงกับความต้องการของภาพที่วางไว้  มาท าเป็น Storyboard

ภาพท่ี 1 แสดงภาพการจัดท า Story Board 

5.3 การขึ้นโมเดล 
โดยสร้างตัวละคร ข้ึนมาตามตัวแบบที่ร่ างไ ว้ ในโปรแกรม 
photoshop โดยใช้โปรแกรม Maya ในการข้ึนรูปโมเดลตามที่
เราออกแบบไว้ 

ภาพท่ี 2 แสดงภาพการขึ้นโมเดลในโปรแกรม Maya 

5.4 การลง texture  
ท าการลง texture  โดยน าไฟล์ที่ได้ท าการข้ึนโมเดลไว้แล้วมา
เปิดในโปรแกรม Substance painter มาท าลง Materials 
ตามท่ีออกแบบไว้ 

ภาพท่ี 3  แสดงภาพการลง texture ในโปรแกรม Substance painter 
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5.5 การใส่กระดูก (Rigging) 
การใส่กระดูกในโปรแกรม Maya  เพ่ือท าให้เราสามารถขยังตัว
โมเดลได้ถูกมาตามหลังการเคลื่อนไหว  

ภาพท่ี 4 แสดงใส่กระดูก 

5.6 การท า Animate  
การแอนิเมท คือ การเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวไปตามเน้ือเรื่องที่เรา
แต่งไว้ 1 วินาที ต้องขยับถึง 25 ภาพ (มาตรฐานเฟรมเรท) 

ภาพท่ี 5 แสดงภาพการ Animate ในโปรแกรม Maya 

5.7 การจัดแสง (Lighting) 
โดยทั่วไปแล้วเวลาท่ีเริ่มฉากข้ึนมาใหม่ฉากจะประกอบไปด้วย

แสงไฟต้ังต้นซึ่งจะ เปลี่ยนทิศทางไปตามมุมมอง แสงในร่ม แสง
กลางแจ้ง แสงกลางคืน แสงกลางวัน สีสัน อุณหภูมิ อารมณ์แต่
ละฉาก เราก็ต้องจัดให้เหมาะสม 

ภาพท่ี 6 แสดงภาพการการจัดแสง ในโปรแกรม Maya 

5.8 การ Rendering 
ข้ันตอนน้ีเรียกว่า Rendering หรือการประมวลภาพประมวล

ออกมาเป็นภาพๆ ดังที่ได้บอกว่า 1 วินาที มี 25 ภาพแล้วจึง
น าไปเรียงต่อกันในโปรแกรมตัดต่อเพ่ือออกมาเป็น Animation 

ภาพท่ี 7 แสดงภาพการ Rendering ในโปรแกรม Maya 

5.9 การ Editor 
การต้องเอาภาพแต่ละซีนที่เราเรนเดอร์ออกมาแล้วมาตัดต่อ

และใส่เสียงตามเน้ือเรื่องเราที่ท าเป็นสตอรี่บอร์ดและ Animatic 
ไว้ ตัดต่อตามเวลาและสิ่งต่าง ๆที่ก าหนดไว้แล้ว ในโปรแกรม 
after effects 

ภาพท่ี 8  แสดงภาพการ ตัดต่อ ในโปรแกรม after effects 

5.10 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือหาข้อบกพร่องของตัวชิ้นงาน และ
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จากน้ันน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาชิ้นงานให้ดีย่ิงข้ึน 

5.11 ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายท าแบบประเมินความพึง
พอใจ 
ประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจในข้ันการประเมินความพึงพอใจสื่อ
แอนิเมชันตัวอย่างเกม 3 มิติเรื่อง Magic stone โดยใช้การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ เฉพาะเจาะจง จ านวน 30 คน โดยใช้
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แบบประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับ สื่อแอนิเมชัน 3 มิติตัวอย่าง
เกมเรื่อง Magic stone  

ภาพท่ี 9 แสดงภาพผลงาน 

ภาพท่ี 10 แสดงภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ ์

6. การวิเคราะห์ขอ้มูล
ในข้ันตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้จ าแนกการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ระยะ  ที่สัมพันธ์กับรูปแบบของการเก็บข้อมูล 
ซึ่งโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้จะอยู่ในรูปแบบของ
การ วิจัยเชิงผสม ทั้ ง เชิ งคุณภาพ และเชิ งปริมาณ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

ระยะที่ 1 ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ 2 ส่วน
ส าคัญคือ การวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมี
รายละเอียดของข้ันตอนและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังน้ี 

ส่วนที่  1 ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้เทคนิควิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยเทคนิค
การวิเคราะห์เน้ือหาน้ีเป็นการน าเอาความสัมพันธ์ของเน้ือหามา
ท าการแตกยอดทางความคิดให้อยู่ในรูปแบบแผนผังความคิด
(Mind Mapping) ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมา
ล าดับเน้ือหาในบทที่ 2 และทฤษฎีที่ถูกน ามาใช้ในการออกแบบ 

ส่วนที่ 2 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลในส่วนของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามในเชิงคุณภาพ จากแบบสัมภาษณ์

แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
แบบการจ าแนกชนิดข้อมูลโดยวิเคราะห์กลุ่ม ค าส าคัญเข้ามาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ 30 ท่าน จากประเด็นค าถามหลักที่ผู้วิจัยวิเคราะห์แยก
กลุ่ม 

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจึงน าเอา
กลุ่มค าที่สอดคล้องกันของเน้ือหาในเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภาคสนาม จากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้างมาวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ค าหลัก 
(Domain Analysis) เพ่ือที่จะน าตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์
มาสร้างข้อสรุปของรูปแบบสื่อที่เหมาะสมที่จะน าไปผลิตเป็นสื่อ
ต้นแบบ 

ระยะที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
วิธีการด้านสถิติที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย และแบบประเมินคุณภาพสื่อโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยหัวข้อส าคัญสามหัวข้อได้แก่ ด้าน
เน้ือหา ด้านภาพ ภาษา และเสียง ด้านเทคนิคพิเศษ ซึ่งในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามน้ันผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมิน
เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีวิธีการ
ดังน้ี 

1) น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่อง Magic stone มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และน าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูล มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

ค่าเฉลี่ย ระดับการประเมินคุณภาพ 
4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด 
2) น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ

สื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่อง Magic stone ของกลุ่มเป้าหมาย มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และน าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูล มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.51 - 5.00 หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง พอใจมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง พอใจปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง พอใจน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด 
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7. สรุปผลการวิจัย
ประเด็นส าคัญของผลที่ได้จากการวิจัยครั้ง น้ี สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1) ผลทางการวิจัยที่ส าคัญจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ก่อนท าการลงมือผลิตสื่อ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความ
ต้องการ ซึ่ ง ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ งมีโครงสร้าง  ( Semi-
Structured Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ อันได้แก่ผู้ที่มี
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปทั้ง 30 คน และผลที่ไ ด้ คือ กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ มีความต้องการสื่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่อง Magic 
stone เกี่ยวตัวอย่างเกม โดยรูปแบบของตัวสื่อน้ันควรเป็นสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิติ เพราะจะท าให้การประชาสัมพันธ์ และการให้
ข้อมูลมีประสิทธิภาพ และน่าสนใจมากกว่าสื่อทั่วไปที่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูล ที่เป็นแผ่นกระดาษ หรือการ
ประกาศเพียงอย่างเดียว ส่วนข้อมูลที่ต้องการให้มีการจัดท าสื่อ 
เกี่ยวกับการท าตัวอย่างเกม  ที่เริ่มต้ังแต่แต่งเรื่อง ออกแบบตัว
ละครจนไปถึงฉากในเกมวิธีการเล่นในน่าสนใจ โดยผู้วิจัยได้ท า
การออกแบบข้อมูลเหล่าน้ันให้ดูน่าดึงดูดและน่าสนใจ และน าตัว
สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ต้นแบบไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

2) ผลของการเก็บข้อมูลหลังผลิตสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ
ตัวอย่างเกมเรื่อง Magic stone ประกอบด้วยผลการประเมิน
คุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ และผลการประเมินความพึงพอใจ
จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( X

) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยล าดับข้ันตอนในการ
ด าเนินการเก็บข้อมูลน้ันผู้วิจัยได้เริ่มต้นท าการเก็บข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญก่อน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยรวมอยู่ใน
ระดับมีคุณภาพมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.57 จาก
คะแนนเต็ม 5 และผู้วิจัยได้น ากระบวนการการท างานน้ีสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดพัฒนาผลงาน หรือเพ่ือเป็น
ต้นแบบในการศึกษาพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่อง Magic 
stone ให้กับผู้ที่สนใจในสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่อง Magic stone 
ได้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ไขตามค าแนะน า ทั้ง
ด้านเน้ือหา ด้านภาพ  ด้านภาษา/เสียง และด้านเทคนิคพิเศษ 
เพ่ือให้มีเน้ือหาที่ครอบคลุม สมบูรณ์ ตัวสื่อน่าสนใจ และมีการใช้
งานสื่อง่ายมากย่ิงข้ึน ซึ่งน าไปสู่พัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ต้นแบบให้
เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ก่อนจะน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
ในขณะที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
สื่อน้ัน พบว่า คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจ
มาก ที่คะแนน 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 

3) ผู้วิจัยได้สรุปกระบวนการท างานดังน้ี
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8. อภิปรายผลการวิจัย
ในหัวข้อน้ีผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่การออกแบบตัวละครและ
องค์ประกอบของ ฉาก แสง สี ในเรื่องได้รับการประเมินจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ในระดับดีและกลุ่มตัวอย่างยังให้ความสนใจการ 
ออกแบบตัวละครในเรื่องสืบเน่ืองจากผู้วิจัยเน้นใน เรื่องของ
บรรยากาศ แสง สี ของตัวละครให้มีความ สดใสสวยงามเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของผู้ชม พัฒนาเป็นสื่อแอนิเมชันตัวอย่างเกม 3 
มิติ เรื่อง magic stone  โดยสามารถอภิปลายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

ผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญและผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อ จากการ
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าสื่อแอนิเมชันตัวอย่างเกม 3 มิติ เรื่องmagic stone ที่ผู้วิจัย
พัฒนาข้ึนน้ันมีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่สนใจใน
การออกแบบเกม 3 มิติเป็นอย่างมาก และผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้สื่ออยู่ในระดับมาก 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ และมีความสนใจต่อสื่อ
ที่ผู้ วิจัยได้พัฒนาข้ึน อีกทั้งยังเป็นการกระจายข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเน้ือหาเกม 

9. ข้อเสนอแนะ
หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบของสื่อแอนิเมชันตัวอย่างเกม 3 
มิติ ผู้จัดท าควรวางธีม เวลา และภูมิประเทศ ให้ชัดเจน จะช่วย
ในการออกแบบฉากและลงสี ใด้อย่างเหมาสม ควรศึกษาหา
ความรู้จากเกมหรือแอนิเมชัน เป็นต้น จะท าให้การท าแอนิเมชัน
ตัวอย่างเกม 3 มิติ เรื่องmagic stone มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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สื่อโมชั่นกราฟิก 2 มติิ เรื่องโรคไข้เลือดออก 
Motion Graphic 2D: Dengue Fever
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ
เรื่องโรคไข้เลือดออก 2) เพ่ือหาคุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟิก 2 
มิ ติเรื่องโรคไข้เลือดออก 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติเรื่องโรคไข้เลือดออก 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการวิจัยปรากฏดังน้ี  
1) การพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติเป็นการสร้างสื่อที่มีความ
แปลกใหม่ ทันสมัย และมีการใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
2) การหาคุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติน้ันใช้เกณฑ์ด้าน
เน้ือหาของสื่อ ด้านภาพ เสียง และเทคนิคพิเศษเป็นการหา
คุณภาพของสื่อ  
3) จากการประเมินคุณภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า
สื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่คะแนนเฉลี่ย 4.50 เน้ือหาและ
รูปแบบมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถน าไปใช้ใน
การศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ และจากการศึกษาความพึงพอใจพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติในระดับ
มากท่ีสุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 4.68 

ค ำส ำคัญ: โมชั่นกราฟิก, โรคไข้เลือดออก, แอนิเมชัน 2 มิติ 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop 2D 
graphic media on dengue fever. 2) To find the quality 
of 2D graphic motion media about dengue fever 3) To 
study the satisfaction of the target group towards 2D 
motion graphic media about dengue fever The 
statistics used in the research were percentage, mean, 
and standard deviation. The results of the research 
are as follows: 

1) The development of 2D graphics motion media is
the creation of a new and modern media and using 
current information about dengue fever from the 
Department of Disease Control. Ministry of Public 
Health 
2) Finding the quality of 2D motion graphic media
using the media content criteria, images, sound and 
special techniques to find the quality of the media. 
3) According to the media quality evaluation by 3
experts, it is found that the media have the highest 
level of quality with an average score of 4.50. The 
content and format are suitable for the target group. 
Can be used in the study of samples and from the 
study of satisfaction, it was found that the sample 
group had the highest satisfaction with 2D graphics 
animation. At an average rating of 4.68 

Keywords: Motion Graphic, Dengue fever, Animation 
2D 

1. บทน า
โรคไข้เลือดออกเริ่มรู้จักครั้งแรกเมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา มี
อาการไม่รุนแรง ไม่ท าให้เสียชีวิตเกิดการระบาดในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2501 และหลังจากน้ันได้มีการระบาดไปยังประเทศ
ต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ส าหรับประเทศไทยเกิด
โรคไข้เลือดออกระบาดใหญ่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2501 ที่กรุงเทพ 
ฯ พบผู้ป่วยประมาณ 2,000 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 14 ใน
ระยะ 5 ปี ต่อจากน้ันก็มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก การ
ระบาดเป็นแบบปีหน่ึงสูงและปี  ถัดมาลดต่ าลง หลังจากน้ันโรค
ไข้เลือดออกได้แพร่กระจายตามต่างจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะ  
หัวเมืองใหญ่ มีประชากรหนาแน่นและการคมนาคมสะดวกโรค
ไข้เลือดออกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนในที่สุดก็พบว่ามี
รายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทุกจังหวัดของประเทศไทย 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 

25 มม.จากขอบ 
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และรูปแบบการระบาดของโรคได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทีเป็น
แบบปีเว้นปีมาเป็นแบบสูง 2 ปี แล้ว ลดต่ าลง หรือลดต่ าลง 2 ปี 
แล้วเพ่ิมสูงข้ึนต้ังแต่ปี 2501 พบว่ามีอัตราป่วยสูงข้ึน อัตราป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก เพ่ิมจาก 10.77 ต่อประชากรแสนคน ในปี 
พ.ศ. 2501 – 2510 เป็น 33.45 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน 
ระหว่าง พ.ศ. 2511-2520 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อัตราป่วยเฉลี่ย 
97.39 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน ในปี 2521-2530 เพ่ิมข้ึนเป็น 
103.1 ต่อประชากรหน่ึงแสนคน ในปีพ.ศ. 2531-2540 มีการ
ระบาดอย่างรุนแรงถึง 2 ครั้ง คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2541 และ 
2544 มีอัตราป่วย 211.42 และ 255.82 ต่อประชากรหน่ึงแสน
คนตามล าดับ  จากข้อมูลดังกล่าวปัญหาที่พบในประเทศไทยยัง
พบผู้ที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองแม้ว่าโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ในช่วง
ทศวรรษที่ 6 เป็นช่วงที่มีการระบาดใหญ่รองจากปี พ.ศ. 2530 
คือในปีพ.ศ. 2556 พบว่าจ านวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 154,444 ราย 
เสียชีวิต 136 ราย และปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตเพราะโรคไข้เลือดออก
จ านวนมากอยู่ 48 ราย 

ผู้จัดท าจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญที่เกิดข้ึนและมีความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก จึงจัดท าสื่อโมชั่น
กราฟิก 2 มิติ แนะน าข้อมูลและวิธีป้องกันเรื่องไข้เลือดออก 
เพ่ือที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องไข้เลือดออกให้ประชาชนทั่วไปได้
ทราบถึงวิธีป้องกันอันตรายจากโรคไข้เลือดออก 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพ่ือพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เรื่องไข้เลือดออก
2) เพ่ือหาคุณภาพของสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เรื่องไข้เลือดออก
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อโมชั่น
กราฟิก 2 มิติ เรื่องไข้เลือดออก 

3. วิธีด าเนินการวิจัย
ในการด าเนินวิจัยสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เรื่อง โรคไข้เลือดออก 
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) รวมทั้งข้อมูลเอกสารประวัติ ความเป็นมาจาก
อินเตอร์เน็ต โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ เอกสารและรายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีได้แก่ 
กลุ่มประชาชนอายุ 18 บริบูรณ์ปีข้ึนไป จ านวน 30 คน 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 

5. วิธีการด าเนินงาน
การด าเนินงานศึกษาผู้จัดท าท าการศึกษากระบวนการผลิต โมชั่น
กราฟิก 2 มิติ เรื่องไข้เลือดออก น ามาประยุกต์ใช้ในการผลิต
ชิ้นงาน ดังน้ี 
5.1 รวบรวมทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะน ามาจัดท าโครงงาน โดย
ศึกษาข้อมูลให้มากที่สุด  แล้วน ามาคัดกรองส่วนที่ต้องการน ามา
จัดท าเป็นโครงงานจนได้ข้อสรุปของโครงงาน 
5.2 จัดท า Story Board 
ในการออกแบบท่าทางตัวละครและออกแบบฉาก  รวมถึงการ
วางมุมกล้องของแต่ละ  shot  ได้น าตัวอย่างจากวีดิโอหลาย ๆ 
เรื่องมาผสมผสานกัน แล้วดึงเอาฉากที่ตรงกับความต้องการของ
ภาพที่วางไว้  มาท าเป็น Storyboard 

ภาพท่ี 1 แสดงภาพการจัดท า Story Board 

5.3 ออกแบบcharacter 
โดยสร้างตัวละครข้ึนมาตามตัวแบบที่ร่างไว้ จากน้ันสแกนเข้ามา
ในคอมพิวเตอร์  หรือวาดลงในโปรแกรม Illustrator โดยใช้
เครื่องมือตัดเส้นลงสีต่อในโปรแกรม Illustrator โดยการสร้าง 
layer ข้ึนมาใหม่และแยก layer แต่ละสี ออกทุกสี รวมทั้งพ้ืน
หลัง และTexture หากมีในผลงาน โดยข้ันตอนน้ีเราจะเลือกใช้สี
และโทนสีต่าง ๆ เป็น Tone and shade ไม่ให้มาผสมกันเพราะ
จะง่ายต่อการใส่ Effect ในภาพหลัง 

ภาพท่ี 2 แสดงภาพการออกแบบในโปรแกรมIllustrator 
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ภาพท่ี 3 แสดงภาพการออกแบบcharacter 

5.4 ท าการ animatic 
ท าการ Anima tic โดยน าไฟล์ที่ได้ท าการออกแบบไว้แล้วใน
โปรแกรม Illustrator มาท าให้ภาพเกิดการเคลื่อนไหวโดยใช้โป
รมแกรม after effect เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ Smoot โดย
ใช้ค าสั่ง Easy ease 

ภาพท่ี 4 แสดงภาพการท าแอนิเมชัน 

ภาพท่ี 5 แสดงภาพการมาร์คจุด 

ภาพท่ี 6 แสดงภาพการเคลื่อนไหว 

5.5 ใส่ Effect เสียง 
ใส่เอฟเฟกต์เสียง Background / Sound after / เสียงบรรยาย
โดยใช้โปรแกรม Premiere Pro CC เพ่ือให้เกิดความกระตุ้นใน
การรับชมเพราะเป็นจุดส าคัญของเรื่อง  

ภาพท่ี 7 แสดงภาพการใส่เสียง 

5.6 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือหาข้อบกพร่องของตัวชิ้นงาน และ
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จากน้ันน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาชิ้นงานให้ดีย่ิงข้ึน 
5.7 ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายท าแบบประเมินความพึง
พอใจ 
ประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจในข้ันการประเมินความพึงพอใจสื่อโมชั่น
กราฟิก 2 มิติ เรื่องโรคไข้เลือดออกโดยใช้การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบ เฉพาะเจาะจง จ านวน 30 คน โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ สื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิ ติ เรื่อ งโรค
ไข้เลือดออก 

ภาพท่ี 8 แสดงภาพผลงานอินโฟกราฟิก 

1870



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

ภาพท่ี 9 แสดงภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ ์

6. การวิเคราะห์ขอ้มูล
ในข้ันตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้จ าแนกการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ระยะ  ที่สัมพันธ์กับรูปแบบของการเก็บข้อมูล 
ซึ่งโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้จะอยู่ในรูปแบบของ
การ วิจัยเชิงผสม ทั้ ง เชิ งคุณภาพ และเชิ งปริมาณ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

ระยะที่ 1 ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ 2 ส่วน
ส าคัญคือ การวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมี
รายละเอียดของข้ันตอนและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังน้ี 

ส่วนที่  1 ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้เทคนิควิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยเทคนิค
การวิเคราะห์เน้ือหาน้ีเป็นการน าเอาความสัมพันธ์ของเน้ือหามา
ท าการแตกยอดทางความคิดให้อยู่ในรูปแบบแผนผังความคิด
(Mind Mapping) ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมา
ล าดับเน้ือหาในบทที่ 2 และทฤษฎีที่ถูกน ามาใช้ในการออกแบบ 

ส่วนที่ 2 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลในส่วนของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามในเชิงคุณภาพ จากแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
แบบการจ าแนกชนิดข้อมูลโดยวิเคราะห์กลุ่ม ค าส าคัญเข้ามาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ 30 ท่าน จากประเด็นค าถามหลักที่ผู้วิจัยวิเคราะห์แยก
กลุ่ม 

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจึงน าเอา
กลุ่มค าที่สอดคล้องกันของเน้ือหาในเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภาคสนาม จากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้างมาวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ค าหลัก 
(Domain Analysis) เพ่ือที่จะน าตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์
มาสร้างข้อสรุปของรูปแบบสื่อที่เหมาะสมที่จะน าไปผลิตเป็นสื่อ
ต้นแบบ 

ระยะที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
วิธีการด้านสถิติที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย และแบบประเมินคุณภาพสื่อโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยหัวข้อส าคัญสามหัวข้อได้แก่ ด้าน
เน้ือหา ด้านภาพ ภาษา และเสียง ด้านเทคนิคพิเศษ ซึ่งในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามน้ันผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมิน
เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีวิธีการ
ดังน้ี 

1) น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป และน าค่าเฉลี่ยที่ ไ ด้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

ค่าเฉลี่ย ระดับการประเมินคุณภาพ 
4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด 
2) น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ

สื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติของกลุ่มเป้าหมาย มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป และน าค่าเฉลี่ยที่ ไ ด้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.51 - 5.00 หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง พอใจมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง พอใจปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง พอใจน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด 

7. สรุปผลการวิจัย
ประเด็นส าคัญของผลที่ได้จากการวิจัยครั้ง น้ี สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1) ผลทางการวิจัยที่ส าคัญจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ก่อนท าการลงมือผลิตสื่อ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความ
ต้องการ ซึ่ ง ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ งมีโครงสร้าง  ( Semi-
Structured Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ อันได้แก่ผู้ที่มี
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปทั้ง 30 คน และผลที่ ได้ คือ กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ มีความต้องการสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวโรค
ไข้เลือดออก โดยรูปแบบของตัวสื่อน้ันควรเป็นสื่อโมชั่นกราฟิก 2 
มิติ เพราะจะท าให้การประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลมี
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ประสิท ธิภาพ และน่าสนใจมากก ว่าสื่อทั่ วไปที่ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูล ที่เป็นแผ่นกระดาษ หรือการ
ประกาศเพียงอย่างเดียว ส่วนข้อมูลที่ต้องการให้มีการจัดท าสื่อ 
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ที่เริ่มต้ังแต่ตัวพาหะน าโรคคือ ยุงลาย 
สถิติผู้ป่วยในแต่ละปี การป้องกันและดูแลตัวเองและครอบจาก
โรคไข้เลือดออก โดยผู้วิจัยได้ท าการออกแบบข้อมูลเหล่าน้ันให้ดู
น่าดึงดูดและน่าสนใจ และน าตัวสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ ต้นแบบ
ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

2) ผลของการเก็บข้อมูลหลังผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก 2
มิติ ประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ และ
ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ วิจัยใช้
หลักการ วิเคราะห์ ด้วยค่าเฉลี่ย  ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยล าดับข้ันตอนในการด าเนินการเก็บข้อมูล
น้ันผู้วิจัยได้เริ่มต้นท าการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญก่อน พบว่า 
ผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมีคุณภาพมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5 และผู้วิจัย
ได้น ากระบวนการการท างานน้ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การต่อยอดพัฒนาผลงาน หรือเพ่ือเป็นต้นแบบในการศึกษา
พัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติให้กับผู้ที่สนใจในสื่อโมชั่นกราฟิก  
2 มิติ ได้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ไขตามค าแนะน า 
ทั้งด้านเน้ือหา ด้านภาพ  ด้านภาษา/เสียง และด้านเทคนิคพิเศษ 
เพ่ือให้มีเน้ือหาที่ครอบคลุม สมบูรณ์ ตัวสื่อน่าสนใจ และมีการใช้
งานสื่อง่ายมากย่ิงข้ึน ซึ่งน าไปสู่พัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ต้นแบบให้
เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ก่อนจะน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
ในขณะที่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
สื่อน้ัน พบว่า คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจ
มาก ที่คะแนน 4.68 จากคะแนนเต็ม 5 

3) ผู้วิจัยได้สรุปกระบวนการท างานดังน้ี

ภาพท่ี 10 แสดงภาพสรุปกระบวนการท างาน 

8. อภิปรายผลการวิจัย
ในหัวข้อน้ีผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ ซึ่งวิเคราะห์ได้จาก
การเก็บข้อมูลภาคสนาม และสังเคราะห์ออกมาเป็นผลน าไปสู่
แนวคิดในการออกแบบจนได้รูปแบบสื่อที่เหมาะสม ที่จะน าไป
พัฒนาเป็นสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โดย
สามารถอภิปลายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1) การสังเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ส าคัญ เพ่ือที่จะน ามาพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ จากการเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
โดยแนวประเด็นค าถามมีประเด็นเกี่ยวกับความต้องการใช้สื่อ
โมชั่นกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ท าให้ผู้วิจัยพบว่า 
การท าสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก สามารถ
ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้ดังน้ันผู้วิจัยจึง
ได้ด าเนินการสร้างสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติเก่ียวกับโรคไข้เลือดออก 
เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ  เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

2) ผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญและผล
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อ จาก

รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

จัดท า Story Board 

ออกแบบcharacter 
 

ท าการ animatic 
 

ใส่ Effect เสียง 
 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและทดลองใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมาย 
ท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
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การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่ผู้วิจัยพัฒนา
ข้ึนน้ันมีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
เป็นอย่างมาก และผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อการใช้สื่ออยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ และมีความสนใจต่อสื่อที่ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน 
อีกทั้งยังเป็นการกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ทั่วไปในเรื่องวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออกอีกด้วย 

9. ข้อเสนอแนะ
หลังจากที่ผู้ วิจัยได้ศึกษารูปแบบของสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ 
เก่ียวกับโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพในการน าเสนอข้อมูล
หรือเน้ือหาเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ใช้สื่อมากข้ึนน้ัน ผู้วิจัย
ได้พบปัญหา ข้อจ ากัดและแนวทางที่จะสามารถน าไปพัฒนาสื่อ
โมชั่น 2 มิติ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
ในการสืบค้นข้อมูล หรือการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่น่า
เชื่อ เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เป็นต้นจะท าให้การจัดท าสื่อโมชั่นกราฟิก 2 มิติ เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง นากิน ี
Animation 3D: Nakinee
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3  มิติ 
เรื่องนากินี  2) เพ่ือหาคุณภาพของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่องนากินี 
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแอนิเมชัน 3
มิติเรื่องนากินี สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยปรากฏดังน้ี  
1) การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3  มิติเป็นการสร้างสื่อที่มีความ
แปลกใหม่ ทันสมัย และมีการใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ
ต านานพญานาคในประเทศไทย 
2) การหาคุณภาพของสื่อแอนิเมชัน 3  มิติน้ันใช้เกณฑ์ด้าน
เน้ือหาของสื่อ ด้านภาพ เสียง และเทคนิคพิเศษเป็นการหา
คุณภาพของสื่อ  
3) จากการประเมินคุณภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า
สื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย 4.57 เน้ือหา
และรูปแบบมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถน าไปใช้
ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ และจากการศึกษาความพึงพอใจ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน 3  มิติ ใน
ระดับมากที่สุด ท่ีคะแนนเฉลี่ย 4.52 

ค ำส ำคัญ: พญานาค, แอนิเมชัน 3 มิติ 

ABSTRACT 
The purpose of this research is 1) to develop 3D 
animation media about "Guinea" 2) to find quality of 
3D animation "Nagini" 3) to study the satisfaction of 
target groups that Continued 3D animation about 
Guinea The statistics used in the research were 
percentage, mean, and standard deviation. The results 
of the research are as follows: 
1) The development of 3D animation media is the
creation of media that is new, modern, and uses 
current information about the legend of Naga in 
Thailand. 

2) Finding the quality of 3D animation media using the
criteria of media content, images, sound and special 
techniques to find the quality of the media. 
3) According to media quality assessment by 3
experts, it is found that media have the highest level 
of quality, with an average score of 4.57. The content 
and format are suitable for the target group. Can be 
used in the study of samples And from the study of 
satisfaction, it was found that the sample group had 
the highest satisfaction with 3D animation media. At 
an average rating of 4.52 

Keywords: Naga, 3D animation 

1. บทน า
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีต านานเรื่องพญานาคอย่าง
แพร่หลาย ชาวบ้านในภูมิภาคน้ีมักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่
ในแม่น้ าโขง หรือเมืองบาดาล และเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอย
พญานาคข้ึนมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงู
ขนาดใหญ่ และเมื่อไปเล่นน้ าในแม่น้ าโขงควรยกมือไหว้เพ่ือเป็น
การสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ  เรามักจะเห็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาค
ได้เสมอ ในงาน จิตรกรรม ประติมากรรม และหัตถกรรม นาค
เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะตาม
อาคารวัดต่าง  ๆ หลังคาอาคารที่สร้ าง ข้ึนส าหรับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และสถาบันศาสนาสถาน ตามคตินิยมที่ว่า นาค
ย่ิงใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่ง เช่น นาคสะดุ้ง ท่ีทอดล าตัวยาว
ตามบันได นาคล ายอง ที่ท าเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์ ที่ต่อเชื่อม
กับนาคสะดุ้ง นาคเบือน นาคจ าลอง และนาคทันต์ คันทวยรูป
พญานาค ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะ
แตกต่างกันไป แต่พ้ืนฐานคือพญานาคน้ันมีลักษณะตัวเป็นงูตัว
ใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดง เกล็ดเหมือนปลามีหลายสี
แตกต่างกันไปตามบารมี บ้างก็มีสีเขียว บ้างก็มีสีด า หรือบ้างก็มี7
สี และที่ส าคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียว แต่ตระกูลที่
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สูงข้ึนไปน้ันจะมีสามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียรและเก้าเศียร นาค
จ าพวกน้ีจะสืบเชื้อสายมาจาก พญาเศษนาคราช  (อนันต
นาคราช) ผู้ เป็นบัลลังก์ของพระวิษณุนารายณ์ปรมนาท ณ 
เกษียณสมุทร อนันตนาคราชน้ันเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามี
ความยาวไม่สิ้นสุด มีพันศีรษะ พญานาคน้ันมีทั้งเกิดในน าและ
บนบก เกิดจากครรภ์และจากไข่ มีอิทธิฤทธ์ิสามารถบันดาลให้
เกิดคุณและโทษได้ นาคน้ันมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่าง
สวยงาม ในต านานของฝรั่ง หรือชาวตะวันตก ถือว่าเป็นตัวแทน
ของกิเลส ความชั่วร้าย ตรงข้ามกับชาวตะวันออก ที่ถือว่า งูใหญ่ 
พญานาค มังกร เป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ พลังอ านาจ ชาวฮินดูถือว่า 
พญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่าง ๆ เป็นเทพเจ้าแห่งน้ า เช่น 
อนันตนาคราช ที่เป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ตรงกับความเชื่อ
ของลัทธิพราหมณ์   
      ผู้จัดท าจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญที่เกิดข้ึนและมีความสนใจที่
จะศึกษาเกี่ยวกับต านานพญานาค จึงจัดท าสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 
แนะน าข้อมูล เพ่ือที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่อง เรื่องพยานาคให้
ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงความส าคัญ ต านาน และความเป็นมา 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพ่ือพัฒนาสื่อสื่อแอนิเมชัน 3  มิติ เรื่องนากินี
2) เพ่ือหาคุณภาพของสื่อแอนิเมชัน 3  มิติ เรื่องนากินี
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อสื่อ
แอนิเมชัน 3  มิติ เรื่องนากินี 

3. วิธีด าเนินการวิจัย
ในการด าเนินวิจัยสื่อสื่อแอนิเมชัน 3  มิติ เรื่องนากินี 
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) รวมทั้งข้อมูลเอกสารประวัติ ความเป็นมาจาก
อินเตอร์เน็ต โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ เอกสารและรายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีได้แก่ 
กลุ่มประชาชนอายุ 18 บริบูรณ์ปีข้ึนไป จ านวน 30 คน 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 

5. วิธีการด าเนินงาน
การด าเนินงานศึกษาผู้จัดท าท าการศึกษากระบวนการผลิตสื่อ
แอนิเมชัน 3  มิติ เรื่องนากินี น ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นงาน 
ดังน้ี 

5.1 รวบรวมทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะน ามาจัดท าโครงงาน โดย
ศึกษาข้อมูลให้มากที่สุด  แล้วน ามาคัดกรองส่วนที่ต้องการน ามา
จัดท าเป็นโครงงานจนได้ข้อสรุปของโครงงาน 

5.2 ออกแบบ character 
หลังจากศึกษาข้อมูลแล้วหารูปแบบตัวละครอ้างอิ งจาก
อินเตอร์เน็ต แล้วน ามาสเก็ตออกแบบตัวละครข้ึนเอง โดยสร้าง
ตัวละครข้ึนมาตามตัวแบบที่ร่างไว้ จากน้ันสแกนเข้ามาใน
คอมพิวเตอร์  ข้ึนตัวโมเดลในโปรแกรม zbrush  

ภาพท่ี 1 แสดงภาพการออกแบบในโปรแกรม zbrush 

ภาพท่ี 2 แสดงภาพการออกแบบcharacter 

5.3 ท าการลง texture  
ท าการลง texture ตัวละครโดยใช้โปรแกรม substance 
painter ลงรายละเอียดต่างให้ดูสมจริงตามที่ควรจะเป็น พร้อม
ความสวยงาม  
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ภาพท่ี 3 แสดงภาพการท า texture 

ภาพท่ี 4 แสดงภาพการท า texture 

5.4 การ rigging 
ท าการ rigging หรือใส่กระดูก เพ่ือที่จะท าตัวโมเดลขยับได้ โดย
ใช้โปรแกรม autodesk maya  

ภาพท่ี 5 แสดงภาพการ rigging 

5.5 การ animation 
ท าการแอนิเมชัน หรือการขยับท่าทางให้ไปตามท่ีต้องการ โดยใช้
โปรแกรม maya  

ภาพท่ี 6 แสดงภาพการ animation 

5.6 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือหาข้อบกพร่องของตัวชิ้นงาน และ
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จากน้ันน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาชิ้นงานให้ดีย่ิงข้ึน 
5.7 ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายท าแบบประเมินความพึง
พอใจ 
ประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจในข้ันการประเมินความพึงพอใจสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องนากินีโดยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ 
เฉพาะเจาะจง จ านวน 30 คน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
เก่ียวกับ สื่อแแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง นากินี 

ภาพท่ี 7 แสดงภาพผลงานอินโฟกราฟิก 

ภาพท่ี 8 แสดงภาพผลงานที่เป็นลักษณะหิน 
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ภาพท่ี 9 แสดงภาพผลงานที่ใส่เอฟเฟ็กเพิ่มเติม 

ภาพท่ี 10 แสดงภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ ์

6. การวิเคราะห์ขอ้มูล
ในข้ันตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้จ าแนกการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ระยะ  ที่สัมพันธ์กับรูปแบบของการเก็บข้อมูล 
ซึ่งโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้จะอยู่ในรูปแบบของ
การ วิจัยเชิงผสม ทั้ ง เชิ งคุณภาพ และเชิ งปริมาณ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

ระยะที่ 1 ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ 2 ส่วน
ส าคัญคือ การวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมี
รายละเอียดของข้ันตอนและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังน้ี 

ส่วนที่  1 ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้เทคนิควิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยเทคนิค
การวิเคราะห์เน้ือหาน้ีเป็นการน าเอาความสัมพันธ์ของเน้ือหามา
ท าการแตกยอดทางความคิดให้อยู่ในรูปแบบแผนผังความคิด
(Mind Mapping) ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมา
ล าดับเน้ือหาในบทที่ 2 และทฤษฎีที่ถูกน ามาใช้ในการออกแบบ 

ส่วนที่ 2 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลในส่วนของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามในเชิงคุณภาพ จากแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
แบบการจ าแนกชนิดข้อมูลโดยวิเคราะห์กลุ่ม ค าส าคัญเข้ามาใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ 30 ท่าน จากประเด็นค าถามหลักที่ผู้วิจัยวิเคราะห์แยก
กลุ่ม 

หลังจากท่ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจึงน าเอา
กลุ่มค าที่สอดคล้องกันของเน้ือหาในเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภาคสนาม จากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้างมาวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ค าหลัก 
(Domain Analysis) เพ่ือที่จะน าตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์
มาสร้างข้อสรุปของรูปแบบสื่อที่เหมาะสมที่จะน าไปผลิตเป็นสื่อ
ต้นแบบ 

ระยะที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
วิธีการด้านสถิติที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย และแบบประเมินคุณภาพสื่อโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยหัวข้อส าคัญสามหัวข้อได้แก่ ด้าน
เน้ือหา ด้านภาพ ภาษา และเสียง ด้านเทคนิคพิเศษ ซึ่งในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามน้ันผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมิน
เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีวิธีการ
ดังน้ี 

1) น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป และน าค่าเฉลี่ยที่ ไ ด้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

ค่าเฉลี่ย ระดับการประเมินคุณภาพ 
4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด 
2) น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ

สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ  ของกลุ่มเป้าหมาย มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป และน าค่าเฉลี่ยที่ ไ ด้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.51 - 5.00 หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง พอใจมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง พอใจปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง พอใจน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด 
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7. สรุปผลการวิจัย
ประเด็นส าคัญของผลที่ได้จากการวิจัยครั้ง น้ี สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1) ผลทางการวิจัยที่ส าคัญจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ก่อนท าการลงมือผลิตสื่อ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความ
ต้องการ ซึ่ ง ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ งมีโครงสร้าง  ( Semi-
Structured Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ อันได้แก่ผู้ที่มี
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปทั้ง 30 คน และผลที่ ได้ คือ กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ มีความต้องการสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องนากินี โดย
รูปแบบของตัวสื่อน้ันควรเป็นสื่อโมชั่นกราฟิก 3 มิติ เพราะจะท า
ให้การประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพ และ
น่าสนใจมากกว่าสื่อทั่วไปที่เป็นการประชาสัมพันธ์ และการให้
ข้อมูล ที่เป็นแผ่นกระดาษ หรือการประกาศเพียงอย่างเดียว 
ส่วนข้อมูลที่ต้องการให้มีการจัดท าสื่อ เกี่ยวกับต านานพญานาค 
โดยผู้วิจัยได้ท าการออกแบบข้อมูลเหล่าน้ันให้ดูน่าดึงดูดและ
น่าสนใจ และน าตัวสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ต้นแบบไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

2) ผลของการเก็บข้อมูลหลังผลิตสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ
ประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ และผล
การประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยใช้หลักการ
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยล าดับข้ันตอนในการด าเนินการเก็บข้อมูลน้ันผู้วิจัยได้เริ่มต้น
ท าการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญก่อน พบว่า ผลการประเมิน
คุณภาพสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมีคุณภาพมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 และผู้วิจัยได้น ากระบวนการ
การท างานน้ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดพัฒนา
ผลงาน หรือเพ่ือเป็นต้นแบบในการศึกษาพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 
มิติ ให้กับผู้ที่สนใจในสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ได้ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ไขตามค าแนะน า ทั้งด้านเน้ือหา ด้านภาพ  
ด้านภาษา/เสียง และด้านเทคนิคพิเศษ เพ่ือให้มี เ น้ือหาที่
ครอบคลุม สมบูรณ์ ตัวสื่อน่าสนใจ และมีการใช้งานสื่อง่ายมาก
ย่ิงข้ึน ซึ่งน าไปสู่พัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ต้นแบบให้เป็นชิ้นงานที่
สมบูรณ์ก่อนจะน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ในขณะที่ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อน้ัน พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ที่คะแนน 
4.52 จากคะแนนเต็ม 5 

3) ผู้วิจัยได้สรุปกระบวนการท างานดังน้ี

 

8. อภิปรายผลการวิจัย
ในหัวข้อน้ีผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ ซึ่งวิเคราะห์ได้จาก
การเก็บข้อมูลภาคสนาม และสังเคราะห์ออกมาเป็นผลน าไปสู่
แนวคิดในการออกแบบจนได้รูปแบบสื่อที่เหมาะสม ที่จะน าไป
พัฒนาเป็นสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง นากินี โดยสามารถอภิปลาย
ผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1) การสังเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ส าคัญ เพ่ือที่จะน ามาพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ จากการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดย
แนวประเด็นค าถามมีประเด็นเกี่ยวกับความต้องการใช้สื่อ
แอนิเมชัน 3 มิติ เก่ียวกับพญานาค ท าให้ผู้วิจัยพบว่า การท าสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิ ติ เกี่ยวกับพญานาค สามารถให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการ
สร้างสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เกี่ยวกับพญานาค เพ่ือให้ความรู้และ
พัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เกี่ยวกับพญานาค ให้มีคุณภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

รวบรวมทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ออกแบบcharacter 
 

ท าการลง texture 

ท าการ rigging 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและทดลองใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมาย 
ท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

ท า animation 
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2) ผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญและผล
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อ จาก
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เกี่ยวกับพญานาค ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนน้ันมี
ประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพญานาคเป็นอย่างมาก 
และผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การใช้สื่ออยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
รับรู้ และมีความสนใจต่อสื่อที่ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึน อีกทั้งยังเป็น
การกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปในเรื่อง
ต านานพญานาคอีกด้วย 

9. ข้อเสนอแนะ
หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เกี่ยวกับ
พญานาคให้มีประสิทธิภาพในการน าเสนอข้อมูลหรือเน้ือหาเพ่ือ
ก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ใช้สื่อมากข้ึนน้ัน ผู้วิจัยได้พบปัญหา 
ข้อจ ากัดและแนวทางที่จะสามารถน าไปพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 
มิติ เก่ียวกับพญานาค ที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในการสืบค้น
ข้อมูล หรือการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อ เช่น ข้อมูล
จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น วิกิพีเดีย เป็นต้นจะท าให้การจัดท าสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิติ เก่ียวกับพญานาค มีประสิทธิภาพสูงสุด 

เอกสารอา้งอิง 
[1] See Nakarach (2559).  พญานาค คืออะไร..? . สืบค้น 2 

มิถุนายน 2562, จาก
https://pantip.com/topic/35696460 

[2] สุภาพ มีชัย. (2561). ชื่อเรื่อง (รายงานผลการวิจัย).  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

[3] วิกิพีเดีย (2561). นาค. สืบค้น 11 กรกฎาคม 2562, จาก  
https://th.wikipedia.org › wiki › นาค 

[4] Youtube. (2562). คลังเสียง. สืบค้น 1 ตุลาคม 2562,  
จาก https://www.youtube.com/audiolibrary/music. 

1879



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020

แอปพลิเคชันแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
Chachoengsao Application 

*วงศธร จิตรวิไลย1 และ พิชญ์สินี พุทธทวีศรี1
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บทคัดย่อ 
แอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
พัฒนาข้ึนเพ่ือช่วยนักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับ
สถานที่ท่องเที่ยวก่อนจะได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ที่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้เห็น
โมเดลของสถานที่ต่าง ๆ ได้แบบ 360 องศา โดยผู้จัดท าได้
น าเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมา วิธีการเดินทางพร้อมเสียง
บรรยายภาษาไทย และเชื่อมโยงการเดินทางด้วย Google Map 
พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด์ ด้วย
โปรแกรม Unity และ Vuforia สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 
Blender เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ผลการประเมิน 
แอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบ ว่า  ผู้ ใ ช้มี ความพึงพอใจ ต่อการ ใช้ ง านแอปพลิ เคชัน 
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, ฉะเชิงเทรา, ความเป็นจริงเสรมิ 

ABSTRACT 
Chachoengsao application Province Developed to 
help tourists get a closer experience with tourist 
attractions before they can experience the real 
experience with augmented reality technology. Which 
will allow tourists to see models of various places in 
360 degrees, with the organizers able to present 
history information How to travel with Thai audio 
commentary and link travel with Google Map. 
Developing applications on the Android operating 
system using Unity and Vuforia, creating 3D models 
using Blender, programming in C #. 
An application to recommend tourist attractions in 
Chachoengsao Province found that users are satisfied 
with the use of the application at a very satisfied 
level. 

Keywords: Application, Chachoengsao, Augmented 
reality 

1. บทน ำ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทมากข้ึนในสังคมโลก และย่ิง
มากข้ึนในชุมชนท้องถ่ินเมื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้ขยายอาณา
เขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าใกล้วิถีชีวิตของชุมชนมากข้ึน 
ในขณะที่แนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเติบโตใน
ทิศทางบวก นักท่องเที่ยวส่วนหน่ึงให้ความสนใจกับการเดินทาง
ไปสัมผัสความจริงแท้ด้ังเดิมของพ้ืนที่ต่าง ๆ ในไทยเพ่ิมมากข้ึน 
การท่องเท่ียวไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ หากมีการกระจาย
ตัวสู่ชุมชน ส่งผลให้ท้อง ถ่ินหลายแห่ง ต้ังรับการมาถึงของ
นักท่องเที่ยวน าการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต [1] 

ขณะเดียวกันภาครัฐก็ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเพ่ิมมากข้ึนจากการประกาศให้ท่องเที่ยววิถีไทยเป็น
วาระแห่งชาติ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปในทิศทางที่
ย่ัง ยืน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงถือเป็นอุตสาหกรรมแห่ง
ความหวัง ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากเป็นอันดับต้นๆ 
และมีความส าคัญโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
อันส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศดีข้ึน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ถือเป็นจังหวัดที่อยู่ในลักษณะที่เป็น
แบบเมืองผสมกับท้องถ่ิน เน่ืองจากต้ังอยู่ติดเมืองหลวงอย่าง
กรุงเทพฯ และมีพ้ืนที่ชนบทอยู่ด้วย ท าให้จังหวัดฉะเชิงเทราน้ัน
ง่ายต่อการเดินทางจากกรุงเทพ และยังเหมาะกับแนวทางการ
ท่องเที่ยวของคนยุคปัจจุบัน นอกจากน้ันยังมีสถานที่ท่องเที่ยว
มากมายให้เลือกไปท่องเที่ยวได้อีกด้วย ผู้จัดท าจึงเกิดแนวคิดใน
การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่อ ง เที่ยวจั งหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับ
สถานที่ท่อง เที่ ยวก่อนได้ไปสัมผัสประสบการณ์จริ ง ด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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2. วัตถุประสงค์
1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมสามมิติ (AR)
เก่ียวกับสถานที่ท่องเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแนะน า
สถานที่ท่องเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง
วินัย ตรีเล็ก (2561) [2] พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
โครงงานเป็นฐานผ่านโลกความเป็นจริงเสริมผสานโลกจริงบน
เอ็มเลิร์นน่ิง เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานประชาคมอาเซียนระหว่าง
นักเรียนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 แนวคิด
รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านโลกความ
เป็นจริงเสริมผสานโลกจริงบนเอ็มเลิร์นน่ิง ด้วยการวิเคราะห์
สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน 
ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานผ่านโลกเสริมผสานบนเอ็มเลิร์นน่ิง ข้ันตอนที่ 3 ศึกษา
ผลการทดลอง และข้ันตอนที่ 4 รับรองรูปแบบกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา 12 คน 
และโรงเรียนมัธยมศึกษา สมบูรณ์เวียงจันทน์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจ านวน 42 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Samping) ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการ
เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านโลกความเป็นจริงเสริม
ผสานโลกจริงบนเอ็มเลิร์นน่ิงเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานประชาคม
อาเซียน มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการและเป้าหมาย 2) 
เครื่องมือสนับสนุน 3) กิจกรรมโครงงาน 4) ผู้เกี่ยวข้อง 5) การ
ประเมินผล 6) สรุปผล ผลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า 
รูปแบบมีความเหมาะสมระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.96 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีทักษะพ้ืนฐานประชาคมอาเซียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนท า
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 ผลการรับรองรูปแบบผู้ทรงคุณวุฒิ 7 
ท่าน เห็นว่ารูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนามีความเหมาะสมในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 สามารถสรุปได้ว่า 
รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านโลกความ
เป็นจริงเสริมนผสานโลกจริงบนเอ็มเลิร์นน่ิงเพ่ือพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานประชาคมอาเซียนระหว่างนักเรียนไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติได้จริง 

ณัฐญา นาคะสันต์ และ ศุภรางค์ เรืองวานิช (2559) 
[3] พัฒนาระบบ เติมชีวิตให้สื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา โดยน า 
Augmented reality (AR) เทคโนโลยีที่น่าสนใจและมีการ

น ามาใช้อย่างหลากหลาย ด้วยความสามารถในการน าข้อมูลและ
เน้ือหาแบบดิจิทัลที่สร้างไว้มาซ้อนทับกับโลกความเป็นจริงได้
อย่างกลมกลืนเสมือน เป็นการแสดงข้อมูลที่ถูกซ้อนเร้นอยู่ให้
ปรากฏข้ึนตามท่ีผู้สร้างต้องการ ท าให้การรับรู้ข้อมูลและเน้ือหา
ไม่ถูกจ ากัดอยู่เพียงสิ่งที่มองเห็นอยู่ตรงหน้าอีกต่อไป และเมื่อน า 
Augmented Reality มาประยุกต์ใช้กับการศึกษา โดยเฉพาะสื่อ
หลักของการเรียนการสอนคือ แบบเรียน ท าให้แบบเรียนซึ่งเป็น
สิ่งพิมพ์ธรรมดากลายเป็นแบบเรียนน้ันน่าสนใจ ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่ต่างไปจากเดิม สามารถน าความรู้นอกห้องเรียน
มาสู่ในห้องเรียนได้ จูงใจผู้เรียนให้อยู่กับแบบเรียนที่ไม่ใช่เป็น
เพียงแค่กระดาษที่มีไว้อ่าน แต่สามารถโต้ตอบและมีส่วนร่วมกับ
บทเรียนเสมือนเป็นบทเรียนที่มีชีวิต 

พิชัย แก้วบุตร (2561) [4] พัฒนาระบบ The Application 
of Augmented Reality Technology in Chinese Language Learning 
ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเช่นเดียวกับการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ไม่จ ากัด ภาษาจีน
เป็นวิชาหน่ึงที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านลบต่อการเรียนรู้ 
เน่ืองจากความยากล าบากในเน้ือหาหรือระบบการเขียนจดหมาย
จีนส่วนใหญ่ขาดความสนใจในการเรียนรู้ การวิจัยครั้ง น้ีมี
วัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ิมความเป็นจริงในการเรียนรู้ภาษาจีน 2) เพ่ือสร้าง
แนวทางการสอนส าหรับรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้ภาษาจีน 
และ 3) เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักเรียน รูปแบบการเรียนรู้
ภาษาจีน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาชั้นปีที่สาม จ านวน 103 คน ทีก่ าลังศึกษา
วิชาภาษาการสื่อสารและธุรกิจคณะ ศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจ นอกจากน้ียังมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพร้อม
ตัวอย่างที่ไม่เจาะจงจ านวน 30 ตัวอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากข้ึน 
ผลการวิจัยพบว่าจากสถิติแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 98.1 และ
ผลสรุปสถิติการสัมภาษณ์เชิงลึกคิดเป็นร้อยละ 100 นักศึกษา
เห็นว่าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมีประโยชน์ และมีส่วนช่วย
ในการเรียนรู้ภาษาจีนในมิติต่าง ๆ เป็นอย่างมากเหมาะสมต่อ
การน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน และ
เหมาะสมที่จะต้องส่งเสริมให้เป็นหน่ึงในแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาจีนรูปแบบใหม่ซึ่งสามารถจัดท าได้ใน
รายวิชาภาษาจีนเฉพาะทาง และในการประยุกต์ใช้ในเน้ือหา 
ต่าง ๆ ของรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน เช่น สัทอักษรจีน (พินอิน) 
ค าศัพท์บทสนทนาเป็นต้นนอกจากน้ีนักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติ
ที่ดีกับการเรียนภาษาจีนมากย่ิงข้ึน 
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4. วิธีด ำเนินกำรศึกษำ
การออกแบบระบบแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีวิธีการดังน้ี 
1. ภาพรวมโครงสร้างและการท างานของแอปพลิเคชัน

ภำพท่ี 1 ภาพโครงสร้างการท างานของหน้าเมนูหลัก 

จ า ก ภา พ ที่  1  แ ส ดง โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ งห น้ า เ ม นู
ประกอบด้วย 2 เมนูหลัก ได้แก่ เมนูสถานที่ และเมนูเกี่ยวกับ
แอป 

2. โครงสร้างการท างานของเมนูสถานที่

ภำพท่ี 2 ภาพโครงสร้างการท างานเลือกเมนูสถานที่ 

จากภาพที่  2 เป็นการแสดงรายละเอียดสถานที่
ท่องเที่ยว โดยสามารถเลือกไอคอน ได้แก่ AR SOUND และ 
MAP 

3. โครงสร้างการท างานของเมนูเก่ียวกับแอป

ภำพท่ี 3 โครงสร้างการท างานของเมนูเก่ียวกับแอป 

จากภาพที่ 3 ผู้ใช้เลือกกดไอคอน PROFILE และ 
GUIDE ICON  

4. โครงสร้างการท างานของหน้า AR

ภำพท่ี 4 เป็นการแสดงโครงสร้างการท างานของหน้า AR 

จากภาพที่ 4 ผู้ใช้ส่องกล้องสมาร์ทโฟนกับมาร์คเกอร์
ต่าง ๆ เพ่ือแสดงโมเดล 3D 
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5. โครงสร้างการท างานของหน้าโปรไฟล์

ภำพท่ี 5 เป็นการแสดงโครงสร้างการท างานของหน้าโปรไฟล ์

จากภาพที่ 5 เป็นการแสดงข้อมูลผู้ พัฒนาแอปโดย 
ผู้ใช้เลือกกดเมนู FACEBOOK หรือกลับด้วยปุ่ม BACK และปุ่ม 
HOME  

6. โครงสร้างการท างานของหน้าไกด์ไอคอน

ภำพท่ี 6 เป็นการแสดงโครงสร้างการท างานของหน้าโปรไฟล ์

จากภาพที่ 6 เป็นการดูค าแนะน าการใช้งานไอคอน 
ต่าง ๆ บนแอป ผู้ใช้เลือกกดกลับด้วยปุ่ม BACK และปุ่ม HOME 

5. ผลกำรศึกษำ
5.1. กำรพัฒนำแอปพลิเคชันแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 

แอปพลิ เคชันแนะน าสถานที่ ท่ อง เที่ ยวจั งห วัด
ฉะเชิงเทรา พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ด้วยโปรแกรม Unity และ Vuforia สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย
Blender เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#  โดยสามารถดูข้อมูล
ประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง พร้อม
เสียงบรรยายภาษาไทย และเชื่อมโยงการเดินทางด้วย Google 
Map 

ภำพท่ี 7 ภาพหน้าจอหลักแอปพลิเคชัน 

จากภาพที่ 7 เป็นหน้าหลักของแอปพลิเคชัน โดยให้
ผู้ใช้ เลือกกดเมนู ประกอบด้วยประวัติฉะเชิงเทรา สถานที่
ท่องเท่ียวต่าง ๆ และ เกี่ยวกับแอป 

ภำพท่ี 8 ภาพหน้าจอข้อมูลสถานที่ 

จากภาพที่ 8 ประกอบไปด้วยข้อมูลและรูปภาพของ
สถานที่ท่องเที่ยว และไอคอน 3 ไอคอน ได้แก่ แผนที่ เสียง
บรรยาย และกล้อง AR 
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ภำพท่ี 9 ภาพโมเดล 3 มิติ 

จากภาพที่ 9 เมื่อส่องกล้องไปที่มาร์คเกอร์ที่ก าหนดไว้
จะแสดงโมเดลของสถานที่ต่าง ๆ ตามมาร์คเกอร์ที่ส่อง 

ภำพท่ี 10 ภาพหน้าจอเก่ียวกับแอป 

จากภาพที่ 10 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแอป ผู้จัดท า และ
วิธีการท างานของไอคอนทั้งหมด 

ภำพท่ี 11 ไกด์บุ๊ค 

จากภาพที่ 11 ไกด์บุ๊คซึ่งภายในเล่มมี ข้อมูลการใช้งาน
แอป ข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียว และ มาร์คเกอร์ส่องโมเดล 3D 

5.2 ผลกำรประเมินแอปพลิเคชันแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูลเป็นดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง ความพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึง ความพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึง ความพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึง ความพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง ความพอใจน้อยที่สุด 

ผลการประเมินแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด
ฉะเชิงเทราโดยผู้ใช้จ านวน 20 คน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อ
แอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทราในระดับ 
พึงพอใจมาก (𝑥 ̅= 4.03, 𝑠. 𝑑. = 0.38) 

ตำรำง 1 แสดงค่าเฉลี่ยนและค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของระบบในภาพรวม 

ด้าน �̅� 𝑠. 𝑑. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านเน้ือหา 4.04 0.40 มาก 
2. ด้านการออกแบบ
และจัดรูปแบบ 

3.97 0.34 มาก 

3. ด้านประโยชน์ของ
แอปพลิเคชันต่อการ
น าไปใช้งาน 

4.08 0.42 มาก 

ภาพรวม 4.03 0.38 มาก 
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6. สรุปและอภิปรำยผล
จากการศึกษาพบว่าแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัดฉะเชิงเทราใช้งานบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้จริง 
สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถท า
ตามเงื่อนไขที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งเมื่อได้ให้ผู้ใช้ทดลองใช้งาน 
แอปพลิเคชันท าให้เกิดความสนใจในสถานที่ต่าง ๆ ที่แนะน า 
และยังท าให้ผู้ใช้งานได้รู้ถึงข้อมูลประวัติความเป็นมาของสถานที่
น้ัน ๆ สามารถใช้เป็นแผนที่ในการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว 
และยังเพลิดเพลินกับการฟังเสียงบรรยายข้อมูลสถานที่ ที่ส าคัญ
คือการได้สัมผัสกับโมเดลที่คล้ายกับสถานที่จริงมากย่ิงข้ึน และ
แอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราน้ัน ยัง
สามารถเพ่ิมความน่าสนใจด้วยรูปเล่มไกด์บุ๊ก ที่พัฒนาเพ่ิมเติม
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย  

7. ข้อเสนอแนะ
แอปพลิเคชันน้ีควรพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถใช้งานได้กับ
ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ได้ เน่ืองจากแอปพลิเคชันน้ีเป็นเพียง
ต้นแบบที่รองรับบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่าน้ัน 

8. กิตติกรรมประกำศ
ผู้ศึกษาขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ 
รวมทั้งการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานอย่างย่ิง รวมถึง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เปิดโอกาสทางการศึกษาและการให้
ประสบการณ์อันทรงคุณค่าในรั้วมหาวิทยาลัย 
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แอปพลิเคชัน AR ไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น ้ำเจ้ำพระยำ 
Augmented Reality Tour 9 Temples Application along the Chao 

Phraya River 

*สิริชัย เฮงอำภรณ์1 และ พิชญส์ินี พุทธิทวีศรี1 

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องแอปพลิเคชัน AR ไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น ้า
เจ้าพระยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววัดที่ตั งอยู่ริมแม่น ้าเจ้าพระยา โดยใช้วิธี
การศึกษา คือ ศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาของทั ง 9 วัดต่างๆ 
ตามริมแม่น ้าเจ้าพระยา และรวบรวมสถานที่ใกล้เคียงโดยรอบ 
จากนั นน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ และออกแบบแอปพลิเคชัน โดย
พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Unity 3D และ Vuforia 
สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Blender และเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษา C# ผลการศึกษาพบว่า แอปพลิเคชัน AR ไหว้พระ 9 
วัด ริมแม่น ้าเจ้าพระยา สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดของวัด 
โมเดลวัด 3 มิติ แบบ 360 องศา เสียงบรรยายทั งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง 

ค ำส ำคัญ: ความเป็นจริงเสริม, ไหว้พระ 9 วัด, แม่น ้าเจ้าพระยา 

ABSTRACT 
The study of the application AR to pay respect to 9 
temples by the Chao Phraya River. The objective is to 
study the development of applications that use 
augmented reality technology and promote the 
temple tour on the Chao Phraya River. By using the 
method of study is to study the history of all 9 
temples along the Chao Phraya River And nearby 
places around Then, analyze the data And design the 
application By developing applications with Unity 3D 
and Vuforia, creating 3D models using Blender and 
writing in C #.The results show that the AR application 
to pay respect to 9 temples by the Chao Phraya River 
Can display detailed information of the temple, show 
360 degree 3D measurement model, audio in both 

Thai and English Completely and accurately 

Keywords: Augmented Reality, Tour 9 temples, Chao 
Phraya River 

1. บทน้ำ
ในปัจจุบันวัดไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากหลากหลายทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่
หลายวัดยังไม่มีแอปพลิเคชันแนะน้าวัด ประวัติความเป็นมา และ
วิธีการเดินทางผู้จัดท้าจึงได้เลือกน้าเสนอวัดที่ส้าคัญ มีผู้คนรู้จัก 
และมีนักท่องเท่ียวเป็นจ้านวนมาก ตั งอยู่ใกล้ริมแม่น ้าเจ้าพระยา
มีท่าเรือที่สามารถเดินทางทางเรือได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
เหมาะสมส้าหรับช่วงวันหยุดหรือวันว่างจากการท้างาน และ
ไม่ได้มีแผนจะไปเที่ยวท้าบุญต่างจังหวัดไกล ๆ โดยการน้าเสนอ
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality 
Technology) เพ่ือน้าเสนอสถานที่ส้าคัญของแต่ละวัด อยู่ใน
รูปแบบโมเดล 3 มิติ ดังนั น จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน AR ไหว้
พระ 9 วัด ริมแม่น ้าเจ้าพระยา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแนะน้า
การท่องเที่ยววัดที่ตั งอยู่ริมแม่น ้าเจ้าพระยา โดยแสดงข้อมูล
ประวัติความเป็นมาของวัดและวิธีการเดินทางเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้ใช้ 

2. วัตถุประสงค์
1) เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
(Augmented Reality) 
2) เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียววัดที่ตั งอยู่ริมแม่น ้าเจ้าพระยา
3) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ ด้านเนื อหา ด้านการออกแบบ
ด้านประโยชน์ต่อการน้าไปใช้งาน และความพึงพอใจต่อแอพลิ
เคชั่นของผู้ใช้งาน 

3. งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง
วิริยะ, อนันตทรัพย์, และ รษา (2560) [1] ได้น้าเสนอการพัฒนา
เทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงในจังหวัด

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  ………………… 
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นครสวรรค์ โดยมี วัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาเสมือนจริง และเพ่ือ
ช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้เชิงวัฒนธรรม
ของสถานที่ท่องเที่ยว โดยการท้าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality) ที่มีบนโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการแสดง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมทั งยังให้
ความรู้ของสถานที่ท่องเที่ยวนั นโดยผลการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (x = 3.86, S.D.= 0.27) และ
ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี (x 
= 4.00, S.D. = 0.67)  
ศรีประไหม และ พจนศิรินทร (2560) [2] ได้น้าเสนอการพัฒนา
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมส่งเสริมการท่องเที่ยววัดมหาธาตุ 
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววัดมหาธาตุสุโขทัยที่มีคุณภาพ 2) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
ชั นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มีต่อเทคโนโลยี
เ สมื อนจ ริ ง ส่ ง เ ส ริ มก า รท่ อ ง เที่ ย ว วั ดม หาธา ตุสุ โ ขทั ย 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั ง นี คือ  นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันชั นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จ้านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย 1) สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัดมหาธาตุสุโขทัย 2) แบบประเมินความพึงพอใจสถิติที่ใช้คือ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จิระบุตร และ คณะ (2560) [3] ได้น้าเสนอการสร้างสื่อแผนที่
ท่องเที่ยว โดยการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาเทคโนโลยี Augmented Reality ใน
การออกแบบแผนที่ 2) เพ่ือเป็นเทคโนโลยีต้นแบบในการ
ออกแบบด้านการท่องเที่ยวและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ท้องถ่ิน เชิงพาณิชย์และ 3) เพ่ือประเมินการยอมรับการใช้ 
Application บริหารจั ดการแหล่งท่อง เที่ ยว .การ วิจั ย
ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาว
ต่างประเทศจ้านวน 100 คน ก้าหนดกลุ่มประชากรโดยการเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวใน อ.เชียงของ และ จ.เชียงราย โดยการสุ่ม
แบบเจาะจง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานทางการศึกษาประเด็นการยอมรับ 6 ด้าน 1) ด้าน
ความต้องการของผู้ใช้ 2) ด้านความน่าใช้ 3) ด้านความมี
ประโยชน์ 4) ด้านสื่อในการน้าเสนอ 5) ด้านระยะเวลา 6) ด้าน
ภาษา เครื่องมือที่ใช้ แผนที่การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวและ
สถานที่ให้บริการ โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม 

4. วิธีด้ำเนินกำร
4.1 คิดหัวข้อวิจัยเพ่ือน้าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 
4.2 ศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของทั ง 9 วัดต่าง ๆ 
ตามริมแม่น ้าเจ้าพระยา และสถานที่ใกล้เคียงโดยรอบ 
4.3 ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented 
Reality) [4] 
4.4 ศึกษาเรื่องการท้าโมเดล 3 มิติ [5] 
4.5 ออกแบบแอปพลิเคชัน AR ไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น ้า
เจ้าพระยา แสดงได้ดังภาพ 
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4.5.1 ภาพรวมโครงสร้างการท้างานของแอปพลิเคชัน 

ภำพท่ี 1 โครงสร้างการท้างานของหน้าเมนูหลัก 

เป็ นการ แสดง โค รมสร้ า งขอ งห น้ า เม นู ต่า ง  ๆ 
ประกอบด้วย 4 เมนูหลัก ได้แก่ เมนู AR เมนูวัด เมนูเกี่ยวกับ
แอป และเมนูภาษา 

4.5.2 โครงสร้างการท้างานของเมนู AR 

ภำพท่ี 2 โครงสร้างการท้างานเมนู AR 

เป็นการแสดงโครงสร้างการท้างานของเมนู AR 

4.5.3 โครงสร้างการท้างานของเมนูวัด 

ภำพท่ี 3 โครงสร้างการท้างานของเมนูวัด 

เป็นการแสดงโครงสร้างการท้างานของเมนูวัด 

4.5.4 โครงสร้างการท้างานของเมนูเก่ียวกับแอป 

ภำพท่ี 4 โครงสร้างการท้างานของเมนูเก่ียวกับแอป 

เป็นการแสดงโครงสร้างการท้างานของเมนูเก่ียวกับ
แอป

1888



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

4.5.5 โครงสร้างการท้างานของหน้าภาษา 

ภำพท่ี 5 โครงสร้างการท้างานของหน้าภาษา 

เป็นการแสดงโครงสร้างท้างานของหน้าภาษา เพ่ือ
เลือกภาษาของแอปพลิเคชัน 

5. ผลกำรศึกษำ
5.1 ผลพัฒนาแอปพลิเคชัน AR ไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น ้า
เจ้าพระยา 

ภำพท่ี 6 หน้าจอแสดงเมนูหลัก 

เมื่อผู้ ใช้ เปิดแอปพลิ เคชัน จะพบหน้าจอเมนูหลัก 
เพ่ือให้ผู้ใช้เลือกเมนูตามความต้องการ ประกอบด้วย 4 เมนูหลัก 
ได้แก่ เมนู AR เมนูวัด เมนูเก่ียวกับแอป และเมนูภาษา 

ภำพท่ี 7 หน้าจอแสดงเลือกภาษา 

เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูภาษา จะพบกับเมนูภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเลือกภาษาในการใช้งาน 

ภำพท่ี 8 หน้าจอแสดงโมเดล 3 มิติ 

เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู AR แอปพลิเคชันจะท้าการเปิดกล้อง
เพ่ือส่องกับมาร์คเกอร์ เมื่อส่องมาร์คเกอร์จะแสดงโมเดลวัดใน
รูปแบบ 3 มิติและสามารถปรับขนาด ย่อ ขยาย หมุนโมเดลได้  
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ภำพท่ี 9 หน้าจอแสดงแผนที่วัด 

เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูวัด จะแสดงแผนที่ที่ตั งของวัดทั ง 9 
โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลรายละเอียดของวัดต่าง ๆ ได้จาก
การเลือกหมายเลขที่แสดง 

ภำพท่ี 10 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดวัด 

เมื่อผู้ใช้เลือกหมายเลขที่แสดงบนแผนที่ จะแสดง
ข้อมูลรายละเอียด ประวัติ ที่ตั ง สถานที่ไกล้เคียง เวลาท้าการ
ของวัดนั น ๆ  พร้อมฟังเสียงบรรยายได้ 

ภำพท่ี 11 หน้าจอแสดงข้อมูลเก่ียวกับแอป 

เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูเกี่ยวกับแอป จะแสดงข้อมูลของ
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน 

ภำพท่ี 12 GUIDEBOOK 

GUIDEBOOK ภายในประกอบด้วยข้อมูลประวัติของ
วัดและมาร์คเกอร์ เพ่ือส่องโมเดล 3 มิติ 

5.2 ผลการประเมินแอปพลิเคชัน AR ไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น ้า
เจ้าพระยา เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล
เป็นดังนี  
คะแนนเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง ความพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึง ความพอใจมาก 
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คะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึง ความพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึง ความพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง ความพอใจน้อยที่สุด 

ผลการประเมินแอปพลิเคชัน AR ไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น ้า
เจ้าพระยาโดยผู้ใช้จ้านวน 20 คน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อ 
แอปพลิเคชัน AR ไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น ้าเจ้าพระยาในระดับ 
(  = 4.52,  = 0.55) 

ตำรำงท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมิน
ความพึงพอใจระบบในภาพรวม 

ด้าน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านเนื อหา 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
2. ด้านการออกแบบ
และจัดรูปแบบ 

4.50 0.50 มากท่ีสุด 

3. ด้านประโยชน์ของ
แอปพลิเคชันต่อการ
น้าไปใช้งาน 

4.45 0.67 มาก 

ภาพรวม 4.52 0.55 มากท่ีสุด 

6. สรุปและอภิปรำยผล
จากการศึกษาเรื่องแอปพลิเคชัน AR ไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น ้า
เจ้าพระยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AUGMENTED REALITY) และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววัดที่ตั งอยู่ริมแม่น ้าเจ้าพระยา โดยใช้วิธี
การศึกษา คือ ศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาของทั ง 9 วัดต่าง 
ๆ ตามริมแม่น ้าเจ้าพระยา และรวบรวมสถานที่ใกล้เคียงโดยรอบ 
น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ และออกแบบแอปพลิเคชัน จากการ
ทดสอบระบบพบว่าแอปพลิเคชันสามารถใช้ได้จริง ผู้ใช้สามารถ
เข้าชมสื่อความเป็นจริงเสริม แอปพลิเคชันสามารถแสดงโมเดล 
3 มิติ ปรับขนาด ย่อ ขยาย หมุนได้ แสดงข้อมูลรายละเอียดของ
วัด เสียงบรรยาย ทั งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่าง
ครบถ้วน และถูกต้อง ผู้ใช้งานมีความความพึงพอใจต่อแอปพลิเค
ชัน ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 

7. ข้อเสนอแนะ
แอปพลิเคชัน AR ไหว้พระ 9 วัด ริมแม่น ้าเจ้าพระยาสามารถ
ใช้ได้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั น ยังไม่สามารถใช้บน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอสได้ 

8. กิตติกรรมประกำศ
ผู้ศึกษาขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ให้ค้าแนะน้าที่ เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา จนท้าให้การศึกษาในครั งที่ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สะดวก สบาย แต่ท าลายโลก 
2D Animation Cartoon Convenient and Comfortable 

but Destroy the World  

*เปมิกา แสนประสิทธิ์1, ทิชากร เพ็งพฒุ1, ปภัสรา สีหาราช1, สรัญญา ประเสริฐศรี1, วิชานนท์ กุศลช่วย1

และ ณัฏฐา ผวิมา1 

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
Emails: b.bigbanggame@gmail.com, thichakoen2000@gmail.com, Papatsarara108@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 
มิติ เรื่อง สะดวก สบาย แต่ท าลายโลกส่งเสริมแงคิดในการใช้
ถุงพลาสติก 2) เพ่ือหาคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 
สะดวก สบาย แต่ท าลายโลก 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สะดวก สบาย แต่
ท าลายโลก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) สื่อการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องสะดวก สบาย แต่ท าลายโลก 2) แบบ
ประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องสะดวก สบาย แต่
ท าลายโลก โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ  เรื่องสะดวก  สบาย 
แต่ท าลายโลก  ที่ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมาย  สถิติที่ใช้คือ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องสะดวก สบาย แต่ท าลายโลกมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากการด าเนินเรื่องประกอบด้วยตัว
ละครหลักจ านวน 3 ตัวคือพนักงานขาย ลูกค้า และผู้บรรยาย 
และสอดแทรกโทษและผลกระทบจากการใช้ ถุงพลาสติก 
แอนิเมชันมีความยาว 2.30 นาที 2) ผลการประเมินคุณภาพ
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องสะดวก สบาย แต่ท าลายโลกโดย
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแอนิเมชัน 2 มิติ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.30, S.D. = 0.48)  3) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องสะดวก สบาย แต่
ท าลายโลก ที่ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ
แอนิเมชัน 2 มิติ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅ = 4.37, S. 
D. = 0.67) 

ค ำส ำคัญ: การ์ตูนแอนิเมชัน , สะดวก, สบาย, ท าลายโลก 

ABSTRACT 
 The purposes of the study were to 1) the 

development of 2D animation convenient and 
comfortable but destroy the world, 2) To find the 
quality of 2D animation convenient and comfortable, 
but destroy the world and 3) investigate the 
satisfactions of the target group to the 2D animation is 
convenient and comfortable, but it destroys the 
world. The target group was the Year 2 computer 
science Faculty of Science and Technology, Suan Dusit 
University 30 persons. The instruments were 1) The 2D 
animation is convenient and comfortable, but destroy 
the world, is appropriate at a high level. This project 
have two main characters include the salespeople, 
customers and speakers, And the consequences of 
using plastic bags. The 2d animation cartoon 
convenient and comfortable but destroy the world 
length 2.30 min. 2) Experts’ evaluation form and 3) 
Students’ satisfaction form. The statistics used are the 
mean and standard deviation the results showed that: 
1) 2d animation cartoon convenient and comfortable
but destroy the world 2) the attitude of the experts 
was the (X= 4.37, S.D. = 0.67) and 3) the target groups’ 
satisfactions was high (X=3.84, S.D. = 0.92). 

Keywords: Animation 2D, convenient, comfortable, 
destroys the world 
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1. บทน า
ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกมากถึง 2.7 ล้านตัน 
แบ่งเป็นถุงพลาสติก 80% หรือประมาณ 2 ล้านตัน เฉลี่ย 5,300 
ตันต่อวัน โดยคนกรุงใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ 8 ใบต่อวัน ซึ่ง
กว่า 79% ยังคงตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ถูกน าไปรีไซเคิล 
ต้นเหตุส าคัญคือการก าจัดไม่ถูกวิธีและปริมาณที่เพ่ิมข้ึน ซึ่ง
ผลกระทบจากการใช้ถุงพลาสติกที่เกิดข้ึนท าลายสิ่งแวดล้อม 
และสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง เช่น ชิ้นเล็กๆของขยะจะเข้าไปสู่ห่วงโซ่
อาหาร ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายของสิ่งมีชีวิตในน้ า การผลิต
ถุงพลาสติกจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ท าให้เกิดภาวะโลก
ร้อน นอกจากน้ีการเผาถุงพลาสติกยังท าให้เกิดสารก่อมะเร็ง 
        ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึง
ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึนในปัจจุบันรวมทั้งการช่วยกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยน าเสนอสื่อในรูปแบบของแอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่อง สะดวก สบาย แต่ท าลายโลก ซึ่งเป็นสื่อที่น าเสนอเรื่องราว
โดยการผสานหลาย ๆ สื่อเข้าด้วยกัน ได้แก่ ตัวอักษร รูปภาพ 
เสียง ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือท าให้สื่อมีความน่าสนใจชวนติดตาม 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา
1 . เ พ่ื อ พัฒนาการ์ ตูนแอนิ เมชัน  เรื่ อ ง  ส ะดวก  สบาย
แต่ท าลายโลก ส่งเสริมแง่คิดการอยูร่วมกันให้มีคุณภาพ 
2. เพ่ือหาคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สะดวก
สบาย แต่ท าลายโลก 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สะดวก สบาย แต่
ท าลายโลก 

3. ขอบเขตการศึกษา
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มประชากรตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต จ านวน 30 คน เป็นการเลือกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
3.2 ระยะเวลาในการศึกษา 

เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
4.1 ความหมายของแอนิเมชัน 
ค าว่า “Animation” น้ันเกิดจากการรวมของค าว่า “Anima” 
ค าภาษาลาติน ที่แปลว่า วิญญาณ (Soul and Spirit) ถ้าเป็นค า
กิริยา คือ Animation จะแปลว่า ท าให้มีชีวิต ในปัจจุบันน้ัน 
ค าว่า“แอนิเมชัน”มีความหมายว่าภาพเคลื่อนไหว ในความหมาย
ไม่ ได้จ ากัดเพียงการ์ตูนเท่าน้ัน แอนิเมชันยังมีความหมาย  มี

เทคนิค และวิธีการสร้างอีกมากมายหลายวิธี  แอนิเมชัน 
(Animation)  หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการน า
ภาพน่ิงมาเรียงต่อกัน และแสดงผลอย่างต่อเน่ือง ท าให้ดวงตา
เห็นภาพที่ มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา  เมื่อมนุษย์
มองเห็นภาพที่ฉายอย่างต่อเน่ือง เรตินาจะรักษาภาพน้ีไว้ในระยะ
สั้นๆ ประมาณ1/3 วินาที  หากมีภาพอื่นแทรกเข้ามา ใน
ระยะเวลาดังกล่าว สมองของมนุษย์จะเชื่อมโยงภาพทั้งสองเข้า
ด้วยกัน ท าให้ เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเน่ืองกัน  
แม้ว่าแอนิเมชันจะใช้หลักการเดียวกันกับวิดีโอ  แต่แอนิเมชัน
สามารถน าไปใช้กับงานต่างๆได้มากมาย เช่น งานภาพยนตร์ 
งานโทรทัศน์ งานพัฒนาเกมส์  งานสถาปัตย์ งานก่อสร้าง 
งานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น [1] 
4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง เกาะหนู เกาะ
แมว เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง 
เกาะหนูเกาะแมว  2) แบบประเมินคุณภาพ และ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
แอนิเมชัน 3 มิติ อยู่ ในระดับมาก  (X̅= 4.37 , S. D. = 0.67) 
และ 2) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อแอนิเมชัน 3 มิติ อยู่ ใน
ระดับมาก (X̅ = 3.84, S.D. = 0.92) [2] และการพัฒนาการ์ตูน
แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ฮานะผจญภัย กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
ครั้งน้ีคือนักเรียนระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามจ านวน 30 คนเครื่องมือที่
ใชในการศึกษาประกอบด้วย 1) สื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่องฮานะ
ผจญภัย 2) แบบประเมินคุณภาพ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบวา 1) การตูนแอนิเมชัน 3 มิติเรื่องฮานะผจญภัยมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากการด าเนินเรื่องประกอบด้วยตัวละคร
หลักจ านวน 2 ตัวคือฮานะและป๊อปโปะและแทรกคติสอนใจใน
เรื่องการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแอนิเมชันมีความยาว 3.38 
นาที 2) นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ
เรื่องฮานะผจญภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก [3] 

นอกจากน้ียังมี การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่อง รักษ์ผืนป่า ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย 1) การ์ตูนแอนิเมชัน 
2 มิติ เรื่อง รักษ์ผืนป่า ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน 2) แบบประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่อง รักษ์ผืนป่าผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีต่อการ์ตูน
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แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องรักษ์ผืนป่าผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รักษ์ผืนป่าผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ท่ี ประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน
มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.59 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก [4] 

5. วิธีด าเนินการวิจัย
5.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ข้ันตอนการพัฒนาการ์ ตูนแอนิเมชัน 2 มิ ติ เรื่อง 
สะดวก สบาย แต่ท าลายโลก ด าเนินการโดยใช้ข้ันตอนการ
พัฒนาแอนิเมชัน ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ได้แก่ Pre-
Production (ข้ันตอนการเตรียมการผลิต)  Production 
(ข้ันตอนการผลิต) และ Postproduction (ข้ันตอนหลังการผลิต) 

1) Pre-Production (ขั้นตอนการเตรียมการผลิต)
1.1 โครงเรื่อง (Story) โครงเรื่องจะประกอบไปด้วย 

การเล่าเรื่องที่บอกถึงเน้ือหาเรื่องราวทุกอย่างในภาพยนตร์ 
ทั้งตัวละคร ล าดับเหตุการณ์ ฉาก แนวคิด และที่ส าคัญ  

1.2 สคริปต์ (Script) เป็นข้ันตอนในการจับใจความ
ส าคัญของเน้ือเรื่องให้ออกมาในแต่ละฉาก พร้อมทั้งก าหนดมุม
กล้อง เทคนิคพิเศษ รวมถึงระยะเวลาของการเคลื่อนไหว โดยให้
จิตกรวาด สร้างภาพให้กับตัวละคร (Characters Design)  

1.3 บอร์ดภาพน่ิง หรือที่ รู้จักกันทั่วไปว่า สตอรี่บอร์ด 
(Storyboards) เป็นการใช้ภาพในการเล่าเรื่องให้ได้ครบถ้วน 
ทั้งเหตุการณ์ ท่ี เกิดข้ึนอารมณ์ในเหตุการณ์น้ันๆ สีหน้า ท่าทาง
ลักษณะต่างๆ ของตัวละครบอกถึงสถานที่และมุมมองของภาพ 

1.4 ออกแบบ Storyboard การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่อง สะดวก สบาย แต่ท าลายโลก ดังแสดงในภาพที่  1-7 
ต่อไปน้ี 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่าง Storyboard ลูกค้าซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ 

ภาพท่ี 2 ตัวอย่าง Storyboard ผลกระทบ 

จากการใช้ถุงพลาสติกสง่ผลต่อสัตว์น้ า 

ภาพท่ี 3 ตัวอย่าง Storyboard ผลกระทบ 
จากการใช้ถุงพลาสติก 

ภาพท่ี 4 ตัวอย่าง Storyboard แนะน าให้ใช้ถงุผ้า 

1.5 ออกแบบฉาก ดังแสดงในภาพต่อไปน้ี 

ภาพท่ี 5 ตัวอย่างฉากร้านสะดวกซื้อแห่งหน่ึง 
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ภาพท่ี 6 ตัวอย่างฉากสัตว์น้ าที่อยู่ร่วมกับถุงพลาสติก 

ภาพท่ี 7 ตัวอย่างฉากบรรยาย 

2) Production (ขั้นตอนการผลิต)
2.1 น าภาพตามที่ ออกแบบไว้ น ามาประกอบเข้าเป็น

เรื่องราว 
2.2 การก าหนดหลักการเคลื่อนไหวของตัวละคร 
2.3 การเตรียมและทดสอบเสียง 
2.4 การน าส่วนประกอบทั้งหมดมาประกอบกัน ได้แก่ 

การตัดต่อภาพ และเสียง 
3) Post-Production (ขั้นตอนหลังการผลิต)
3.1 การน าเสนองานในรูปแบบวีดีโอกับอาจารย์ที่

ปรึกษา 
3.2 ทดลองและปรับปรุงแก้ไข 
3.3 Export การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องสะดวก 

สบาย แต่ท าลายโลก ในรูปแบบไฟล์ MP4 เพ่ือใช้ในการทดลอง
กับกลุ่มเป้าหมาย 
5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

1) การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องสะดวก สบาย แต่
ท าลายโลก 

2) แบบประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง
สะดวก สบาย แต่ท าลายโลก โดยผู้เชี่ยวชาญ 

3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องสะดวก สบาย แต่ท าลายโลก ที่
ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมาย   

5.3 สถิติที่ใช้ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ก า ร์ ตู น แ อ นิ เ ม ชั น  2  มิ ติ  เ รื่ อ ง  ส ะ ด ว ก  ส บ า ย 
แต่ท าลายโลก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ซึ่งมีระดับมาตราส่วน 5 ระดับ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ (Mean)  และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้
คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผู้ศึกษาได้ ใช้แบบประเมิน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยก าหนด
ระดับการประเมิน ดังน้ี [5] 

ระดับ 5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
ระดับ 4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 
ในการแปลผลการหาค่าเฉลี่ยของแบบประเมินคุณภาพ 
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สะดวก สบาย แต่ท าลาย

โลก แปลผลตามค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
4.51 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
3.51 – 4.50 มีความเหมาะสมในระดับมาก 
2.51 – 3.50 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
0.51 – 1.50 มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
1.1) น าการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สะดวก สบาย 

แต่ท าลายโลก เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 
1.2) ขอค าแนะน าและประเมินคุณภาพสื่อ 
1.3) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
2.1) ชี้แจงเก่ียวกับการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 

สะดวก สบาย แต่ท าลายโลก 
2.2) ด าเนินการเปิดการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 

สะดวก สบาย แต่ท าลายโลก ให้ผู้ประเมินได้รับชม 
2.3) รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการ

ทางสถิติ 
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนา 
ผู้พัฒนาได้พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สะดวก สบาย 
แต่ท าลายโลก มีการเคลื่อนไหวตลอดทั่งเรื่อง มีความยาว 2.30 
นาที  โ ดยมี เ น้ื อห า เกี่ ย วกั บก าร ลดการ ใช้ ถุ ง พล าส ติก 
ดังแสดงในภาพที่ 8-12 ต่อไปน้ี 

ภาพที ่8 ลูกค้าพูดคุยกับพนักงานทีร่้านสะดวกซื้อ 

ภาพที ่9 หงุดหงิดเพราะอากาศร้อน 

ภาพที ่10 บรรยายผลกระทบ 

ภาพที ่11 บรรยายผลกระทบจากการเผาถุงพลาสติก 

ภาพที ่12 แนะน าให้ใช้ถุงผ้า 

6.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ศึกษาพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สะดวก สบาย แต่
ท าลายโลก ที่สร้าง ข้ึนน าเสนอผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาเพ่ือประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณภาพ หลังจากน้ันท า
การวิเคราะห์ ความคิดเห็นโดยใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ย (X̅) และสถิติ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการหาคุณภาพดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่อง สะดวก สบาย แต่ท าลายโลก 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

1. ล าดับข้ันตอนในการน าเสนอมี
ความเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.37 0.67 มาก 

2 .เน้ือเรื่องเหมาะสมมีความ
น่าสนใจ 

4.30 0.75 มาก 

3 .การออกแบบตัวละครมีความ
น่าสนใจ 

4.30 0.83 มาก 

4 . ฉากมีความสวยงาม เหมาะสม 4.40 0.72 มาก 
5. สีสันและแสงในการ์ตูน
แอนิเมชันมีความเหมาะสม 

4.23 0.86 มาก 

6. ความสอดคล้องระหว่างภาพ
กับบทด าเนินเรื่อง 

4.33 0.71 มาก 

7. เสียงมีความเหมาะสม 4.33 0.76 มาก 
8. ระยะเวลาในการน าเสนอมี
ความเหมาะสม 

4.47 0.78 มาก 

9. การ์ตูนแอนิเมชันสอดแทรก
ความรู้รณรงค์ใหผู้้ใช้สนใจการงด
ใช้พลาสติก 

4.43 0.68 มาก 
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จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพของ
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สะดวก สบาย  แต่ท าลายโลกอยู่
ในระดับมาก (X̅ = 4.30, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของแอนิเมชัน 2 มิติ 
อยู่ในระดับมาก คือ ล าดับข้ันตอนในการน าเสนอมีความ
เหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย ความสอดคล้องระหว่างภาพกับบท
ด าเนินเรื่อง เน้ือเรื่องเหมาะสมมีความน่าสนใจ   การออกแบบ
ตัวละครมีความน่าสนใจ สีสันและแสงในการ์ตูนแอนิเมชันมี
ความเหมาะสม ฉากมีความสวยงาม เหมาะสม โดยภาพรวม
การ์ตูนแอนิเมชันสะดวก สบาย แต่ท าลายโลก มีความน่าสนใจ
ระยะเวลาในการน าเสนอมีความเหมาะสม การ์ตูนแอนิเมชัน
สอดแทรกความรู้ รณรงค์ให้ผู้ ใช้สนใจการงดใช้พลาสติก
ตามล าดับ 

6.3 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  
หลังจากด าเนินการ ทดลองน าเสนอสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ 
เรื่อง สะดวก สบาย  แต่ท าลายโลก ที่พัฒนาข้ึนแล้ว ผู้ศึกษาได้
ท าการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ มเป้าหมายด้วยแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

X̅ S.D. การแปล
ความหมาย 

10. โดยภาพรวมการ์ตูน
แอนิเมชันสะดวก สบาย แต่
ท าลายโลกมีความน่าสนใจ 

4.40 0.68 มาก 

11. ท่านได้รับประโยชน์จาก
การ์ตูนเรื่องน้ี 

4.43 0.68 มาก 

รวม 4.36 0.57 มาก 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

X̅ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
1. ล าดับข้ันตอนในการ
น าเสนอมีความหมาะสม 
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.20 0.45 มาก 

2. เน้ือเรื่องเหมาะสมมี
ความน่าสนใจ 

4.20 0.84 มาก 

3. การออกแบบตัว
ละครมคีวามน่าสนใจ 

4.20 0.84 มาก 

4. ฉากมีความสวยงาม
เหมาะสม 

4.40 0.55 มาก 

5. สีสันและแสงใน
การ์ตูนแอนิเมชันมีความ
เหมาะสม 

4.20 0.84 มาก 

6 .ความสอดคล้อง
ระหว่างภาพกับบท
ด าเนินเรื่อง 

4.20 0.45 มาก 

7. เสียงมีความ
เหมาะสม 

4.00 0.71 มาก 

8. ระยะเวลาในการ
น าเสนอมีความ
เหมาะสม 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

9. การ์ตูนแอนิเมชัน
สอดแทรกความรู้
รณรงค์ให้ผู้ใช้สนใจการ
งดใช้พลาสติก 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

10. โดยภาพรวม
การ์ตูนแอนิเมชันสะดวก 
สบาย แต่ท าลายโลก มี
ความน่าสนใจ 

4.40 0.54 มาก 

รวม 4.30 0.48 มาก 
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จากตารางที่  2 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่ มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สะดวก 
สบาย  แต่ท าลายโลก อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.36, S.D. = 0.57) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีวามคิดเห็นของ
แอนิเมชัน 2 มิติอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

7. สรุปและอภิปรายผล
 7.1 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สะดวก สบาย 
แต่ท าลายโลก 
 ผลการพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง สะดวก สบาย แต่ท าลาย
โลก มีความยาว 2.30 นาที การด าเนินเรื่องประกอบด้วยตัว
ละครหลักจ านวน 3 ตัว คือ พนักงานขาย ลูกค้า ผู้บรรยาย มี
การถ่ายทอดเรื่องราวการลดการใช้ถุงพลาสติด  ประเมินคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อแอนิเมชัน 2 มิติ ที่พัฒนาข้ึน
โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด  (X̅ = 4.30, S.D. = 0.48) ผล
การศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก  ด้วยเทคนิคแอนิเมชัน  2 
มิติ เรื่อง สะดวก สบาย แต่ท าลายโลก  เป็นสื่อที่มีการ์ตูน
แอนิเมชันสอดแทรกความรู้รณรงค์ให้ผู้ ใช้สนใจการงดใช้
พลาสติก ระยะเวลาในการน าเสนอมีความเหมาะสม เน้ือเรื่อง
เหมาะสมมีความน่าสนใจ การออกแบบตัวละครมีความน่าสนใจ 
ฉากมีความสวยงาม เหมาะสม สีสันและแสงในการ์ตูนแอนิเมชัน
มีความเหมาะสม ในกระบวนการพัฒนาได้รับค าแนะน าทั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิธีการ อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และให้ค าแนะน าปรึกษา แล้วน า
สื่อทีพั่ฒนาข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์  จากน้ันท าการปรับปรุงตามที่ได้รับค าแนะน า ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชรเกียรติ  มีมา [2] ได้ท าการพัฒนา
การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง เกาะหนู เกาะแมว พบว่าผลการ
ประเมินผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแอนิเมชัน 3 มิติ อยู่ใน
ระดับมาก  (X̅ = 4.37, S. D. = 0.67) 
7.2 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 
2 มิติ เรื่อง สะดวก สบาย แต่ท าลายโลก 
ผลการประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.36, S.D. = 0.57) ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ี
อาจจะเน่ืองมาจาก การออกแบบสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ มีความ
น่าสนใจน่าติดตาม ภาพสวยงาม เสียงประกอบเข้ากับเน้ือหา
กระบวนการผลิตได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ
และอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการ ศึกษาของ อนุวัฒน
แก้วจันทร์ [3] ได้ท าการการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง 
ฮานะผจญภัย พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจสื่อแอนิเมชัน 
3 มิ ติ เรื่อง ฮานะผจญภัย จากนักเรียนระดับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่  5 โรง เรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคามจ านวน 30 คน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มติิ วิ่งทะลุวงกต 
A Design and Development 2D Computer Game: The Maze Runner 
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บทคัดย่อ 
การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ว่ิงทะลุวงกตมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้เล่นเกมได้พัฒนาทักษะการคิด และ
การตัดสินใจ โดยการหลบหลีกศัตรู การวางแผนท าภารกิจแข่ง
กับเวลา และได้รับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ผ่านไอเทมที่ผู้เล่นต้อง
เลือกวีธีการเก็บให้ครบและถูกต้องเพ่ือการผ่านด่าน โดยความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์มี  4  หมวด คื อ ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเว็บ ออกแบบภาพในเกมด้วย
ซอฟต์แวร์ อโดบี พัฒนาเกมด้วยซอฟต์แวร์วิชวล สตูดิโอ 2012 
และภาษา C# เกมน้ีมีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เล่น
เกม จ านวน 30 คน ซึ่ งเป็นนักศึกษาปี 1 สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยค่าเฉลี่ยภาพรวมของเกมเท่ากับ  4.26 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ผู้เล่นเกมมีความพึงพอใจในเกม
ทีร่ะดับมาก 
ค ำส ำคัญ: เกม 2 มิติ, การออกแบบเกม, ความรู้คอมพิวเตอร์ 

Abstract 
The Objective of a design and development of 2D 
computer games (the Maze Runner) is developed of 
thinking skills and decision making of player by 
elusiveness the enemy and planning for a race against 
time. Players will receive computer knowledge 
through in-game items. That players must collect the 
item to complete and correct for passing the game 
checkpoint. There are 4 categories of computer 
knowledge i.e. hardware, software, computer language 
and web technology. We are design images in games 
using Adobe software. Develop games using Visual 
Studio 2012 software and C#. The game has evaluated 
the satisfaction of 30 gamers who are 1st year 
students in Computer Science.  The average value of 
the game is 4.26 and the standard deviation is 0.51. 
The gamers are satisfied with the game at a high level. 

Keywords: 2D Game, Game Design, Computer 

1. บทน า
เกม  (Game) เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน และผ่อนคลายให้กับผู้เล่นได้ เกมมีให้เลือกทั้งแบบ 2 
มิติ และ 3 มิติ  เกมมีหลายประเภทให้เลือกเล่น  อาทิ เกม
แอ็คชั่น เกมผจญภัย เกมวางแผน หรือเกมต่อสู้ [1] โดยเกมน้ัน
เป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย ข้อดีของเกมคือช่วยพัฒนาทักษะทาง
สมองด้านความจ า การคิด การวิเคราะห์ การวางแผน และการ
ตัดสินใจได้ [2] เช่น ผู้เล่นจะต้องท าภารกิจที่เกมมอบให้ และฝ่า
อุปสรรคในเกมให้ถึงเป้าหมาย ด้วยการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเกม
เพ่ือแก้ปัญหา ดังน้ันผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดน าเกมมาช่วยในการ
เรียนรู้พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่ ง นักศึกษาส่วนมากยังไม่รู้จักอุปกรณ์ หรือ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เกมน้ีจึงมีเป้าหมายให้ผู้เล่นได้รู้จักและ
สามารถแยกแยะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ และ เว็บเทคโนโลยี ผ่านไอคอนต่าง ๆ 
ผู้พัฒนาน าหลักการออกแบบมาใช้สร้างองค์ประกอบภาพในเกม 
เช่น ตัวละคร ฉาก และเสียงประกอบ นอกจากน้ันยังพัฒนาเกม
ให้ครบตามองค์ประกอบของเกม เช่น การก าหนดภารกิจหรือ
เป้าหมายในเกม และการก าหนดระดับความยากให้เกม โดยมีทั้ง
การก าหนดจ านวนศัตรู การก าหนดเวลา และจ านวนด่าน จาก
ข้างต้นจะส่งผลให้ผู้เล่นได้ทั้งความรู้และความสนุก ทั้งยังใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

2. วัตถุประสงค์
เพ่ือออกแบบและพัฒนาเกมเพ่ือฝึกทักษะ การคิด การตัดสินใจ 
และให้ความรู้คอมพิวเตอร์  

3. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
3.1 เกมคอมพิวเตอร์ 
เกมคอมพิวเตอร์ หมายถึง เกมที่ ถูกสร้าง ข้ึนและเล่นผ่าน
คอมพิวเตอร์ ซึ่งการสร้างจะใช้ซอฟต์แวร์หรือภาษาคอมพิวเตอร์ 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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มี 2 รูปแบบคือ เกม 2 มิติ ซึ่ง เป็นรูปแบบเกมที่มีตัวละคร หรือ
ฉาก สามารถเคลื่อนที่ได้เฉพาะในแนวแกน X และแกน Y ไม่
สามารถเปลี่ยนมุมมองในการเล่นได้ เกมแบบน้ีจะให้ภาพที่ไม่
ซับซ้อน  เกม 3 มิติ เป็นรูปแบบเกมที่มี ตัวละคร หรือฉาก 
สามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวแกน X แกน Y และแกน Z ผู้เล่น
สามารถเปลี่ยนมุมมองในการเล่นได้ เกมแบบน้ีจะเน้นภาพให้มี
สีสันเหมือนจริง สวยงาม ซึ่ งต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง [3] 
     ประเภทของเกมคอมพิวเตอร์ จ าแนกได้ 8 ประเภท คือ เกม
แอคชั่น (Action Game) เกมแพลตฟอร์ม (Platformer) เกม
เล่นตามบทบาท (Role-Playing Game) เกมผจญภัย 
(Adventure Game) เกมปริศนา (Puzzle Game) เกมการ
จ าลอง (Simulation Game) เกมวางแผนการรบ (Strategy 
Game) เกมกีฬา (Sport Game) เกมต่อสู้ (Fighting Game)  

3.2 องค์ประกอบของเกม 
การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ต้องมีองค์ประกอบ ดังน้ี [4] 

1.( จุดหมาย (Goal) คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของ
การเล่นที่ผู้เล่นต้องไปให้ถึง  

2.( การตัดสินใจ (Decisions) เพ่ือให้ผู้ เล่นได้ใช้
ความคิด วิเคราะห์ทางเลือกส าหรับแก้ไข ปัญหาที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างการเล่น 

3.( ความสมดุล (Balance) ระหว่างผู้เล่นกับเกม 
4.( รางวัล (Reward) การให้รางวัลถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ

มาก ที่ท าให้ผู้เล่นรู้สึกว่าประสบความส าเร็จกับความพยายามที่
ได้ท าไป และอยากท่ีจะเผชิญกับความท้าทายอื่นๆ ต่อไป 

3.3 หลักการออกแบบ 
การออกแบบตัวละครต้องค านึงถึงวัย  (อายุ (  การแต่งกาย ควร
ออกแบบให้มีเอกลักลักษณ์เฉพาะตน ส่วนการออกแบบฉาก เป็น
สถานที่ และบรรยากาศที่ให้ตัวละครโลดแล่นไปตามเรื่องราว 
ฉากอาจจะเป็นสถานที่จริ งๆ ที่มีอยู่   หรือฉากที่ เกิดจาก
จินตนาการของผู้สร้างเรื่อง [5] 

3.4 ทฤษฎีสี 
การก าหนดสีให้ตัวละครต้องเหมาะสมกับบุคลิก และลักษณะ
นิสัยของตัวละครที่เราก าหนดข้ึนมา มีหลักพิจารณาการลงสี เช่น 
ตามบทบาทตัวละคร ตามลักษณะนิสัยตัวละครหรือ ตามวรรณะ
ของสี ซึ่งการลงสีจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เน้ือสี  (Hue) 
น้ าหนักสี (Value / Brightness) และ ความสดของสี  (Intensity 
/ Saturation) 

3.5 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเกม 
เครื่องมือในการพัฒนาเกมแบ่งหลัก ๆ ได้ 2 แบบ คือ เครื่อง
เฉพาะหรือซอฟต์แวร์เฉพาะที่ใช้สร้างเกมเฉพาะที่เรียกว่า เกม
เอนจิ้น (Game Engine( เช่น Unity 3D, Unreal Engine [6] 
หรือ ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ผนวกกับชุดค าสั่งด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ (Programming Language and Graphics Library) 
เช่น ภาษาไพธอนกับโอเพนจีแอล (Python and OpenGL( 
หรือ ภาษาซีชาร์ป (C#) [7] 

3.6 หลักการส าคัญที่ใช้ในเกม 
1.) การเช็คชน (Collision detection) มีหน้าที่คอยเช็ค

ว่าวัตถุ 2 วัตถุชนกันหรือไม่ โดยหลักๆท าอยู่ 2 อย่าง
คือ คอยกันชนไม่ให้วัตถุทะลุเข้าหากัน หรือ คอยเช็ค
ว่าหากชนกันแล้วจะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ชน
กันแล้วพลังลดเป็นต้น [8] 

2.) วงแหวนแห่งการสุ่ม  (Roulette) เป็นสิ่งที่มีอยู่ใน
หลายๆเกม เน่ืองจากแต่ละเกม เวลาดรอปของ หรือ
สุ่มของ จะมีอัตราการเกิดที่ไม่เท่ากัน ดังน้ัน เราต้องใช้
วงแหวนแห่งการสุ่ม ในการก าหนดอัตราการเกิด 
เพ่ิมเติมจากการสุ่มปกติ เพ่ือให้เกมมีความสนุกข้ึน [9] 

3.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ปณิดา รักคง และ สุรเดชอินทกรณ์ (2561). พัฒนาสื่อการเรียนรู้
ในรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ เพ่ือฝึกทักษาด้านคณิตศาสตร์ เรื่อง
การบวก การลบเลข ส าหรับเด็กช่วงอายุ 7-9 ปี เป็นทางเลือกใน
การเรียนรู้ และเพ่ิมความมั่นใจในการตัดสินใจของตนเอง [10] 
เอกกริณทร์ ธีระอรรถ, คุณานนต์ สารปะ, กฤษณธร สุขช่วย, 
ชานนท ์ดวงพายัพ, ยศภัทร เรืองไพศาล และ สกุลชาย สารมาศ 
(2561( พัฒนาเกมเพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
โดยมีลักษณะเป็นแอพพลิเคชั่นมือถือ ซึ่งผู้ใช้จะฟังค าศัพท์แล้ว
สะกดค า แยกค าศ พท์ออกเป็น 5 หมวด คือ สี สัตว์ ผลไม้ ผัก 
และอาชีพ [11] 
ธนกิตย์ ศิริศรี, ชญาณ ีจุลทรรศน์, จรรยา เจริญพัฒน์, มริษา สุด
อุดม, ภัทรา สวนโสกเชือก และ วีระวัตร ค าภู  (2560   (พัฒนา
เกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ นักส ารวจอีวาน
กับวงกตปริศนา เพ่ือใช้เป็นสื่อช่วยพัฒนาการคิดเลขคณิตศาสตร์
และสมาธิในการมองสิ่งที่เห็นท าให้เพลิดเพลินได้คิดหาค าตอบ ที่
สอดแทรกเข้าไปในเน้ือหาของเกมพัฒนาความสามารถในการ
เรียนและเป็นแนวทางในการฝึกการคิดค านวณ [12] 
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4. วิธีการด าเนินงาน
การออกแบบเกมและพัฒนาเกมมีกระบวนการตามภาพที่ 1 ซึ่งมี
ทั้งหมด 6 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่หน่ึง การก าหนดจุดประสงค์ 
หรือวัตถุประสงค์ของเกม และแนวเกม ข้ันตอนที่สอง ก าหนด
รูปแบบและข้ันตอนการเล่นรวมถึงระบบต่าง ๆ ที่เกมควรมี 
ข้ันตอนที่สาม ออกแบบเกม เช่น ตัวละคร ศัตรู ฉาก ไอเทม 
เสียงประกอบ และหน้าจอต่าง ๆ ข้ันตอนที่สี่ ลงมือพัฒนาด้วย
ซอฟต์แวร์ ซึ่งใช้ภาษาซีชาร์ป ข้ันตอนที่ห้า ทดสอบเกม เป็นการ
ทดสอบความผิดปกติของเกม (Bug/Error( ข้ันตอนที่หก 
ประเมินความพึงพอใจ โดยให้ นักศึกษาสาขาวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1 เป็นผู้ประเมิน 

ภาพท่ี 1 แผนผังกระบวนการพัฒนาเกม 

5. ผลการด าเนินงาน
เกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ เพ่ือฝึกทักษะการตัดสินใจ และเสริม
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พัฒนาข้ึนมาในรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ 
2 มิติ แนวผจญภัย วิธีการเล่น คือ ผู้เล่นต้องปลดล๊อคไอเทม
คอมพิวเตอร์ ให้ถูกต้องตามหมวด และครบตามจ านวนที่ต้ังไว้ 
โดยต้องหลบหลีกศัตรูที่เดินอยู่ในฉากเอง เมื่อปลดล็อคครบ 
ประตูสู่ ด่านต่อไปจะเปิดออก ผู้เล่นต้องเดินไปเข้าประตูน้ัน
ภายในเวลาท่ีก าหนด  
     เกมมีจ านวน 5 ด่าน เริ่มจากระดับง่ายสู่ยาก โดยก าหนด
ความยากง่ายด้วยจ านวนศัตรูในแต่ละด่าน ระยะเวลาที่ต้องท า
ภารกิจ จ านวนและหมวดของไอเทมคอมพิวเตอร์ที่ต้องปล็ดล็อค  
ไอเทม มี  4 หมวด คือ ฮาร์แวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 
โปรแกรมภาษา และเว็บเทคโนโลยี การเกิดของตัวละครผู้เล่น 

ศัตรู ลักษณะฉาก และไอเทม จะใช้การสุ่มซึ่งช่วยให้ผู้เล่นเกมไม่
เกิดความเบื่อหน่ายกับการเล่น  
    เกมถูกพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ วิชวลสตูดิโอ 2012 (Visual 
Studio 2012( ซึ่งใช้ภาษา ซีชาร์ป (C#( 

5.1 การออกแบบตัวละคร  
ตัวละครประกอบด้วย 2 ตัว คือ ตัวผู้เล่น กับ ตัวศัตรู ตัวละคร
เคลื่อนที่ได้ 4 ทิศทาง (บน ล่าง ซ้าย ขวา( ตัวละครฝั่งผู้เล่นสวม
หมวกสีเขียว โดยออกแบบตัวละครในท่าเดินทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้ายและด้านขวา ควบคุมผ่านปุ่มลูกศร 

ภาพท่ี 2 การออกแบบตัวละครฝั่งผู้เล่นเกม 

     ตัวละครฝั่งศัตรูสวมหมวกสีแดง เคลื่อนที่เองอัตโนมัติ เมื่อ
พบสิ่งกีดขวาง จะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ด้วยวิธีการสุ่ม ซึ่ง
เกิดจากการตรวจสอบการชน และต าแหน่งการเกิดของศัตรูใน
ฉากจะไม่เหมือนกัน แม้จะมีการเล่นฉากน้ันซ้ า  

ภาพท่ี 3 การออกแบบตัวละครฝั่งศัตรู 

5.2 การออกแบบฉาก 
ฉากมีลักษณะเป็นก าแพงล้อมรอบขนาดพ้ืนที่หน้าจอเท่ากันทั้ง
ความสูงและความกว้าง ตัวละครไม่สามารถเดินทะลุผ่านได้ 
ภายในมีผนังแบ่งเป็นทางเดินให้ตัวละครสามารถเคลื่อนที่ได้ แต่
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ไม่สามารถเดินทะลุได้เช่นกัน ซึ่งผนังในแต่ละฉาก จะถูกสุ่มใน
การสร้าง ฉากจึงเปลี่ยนแปลงตลอด และเป็นเช่นน้ีทุกด่าน 
ด้านบนของฉาก แสดงล าดับของฉาก เวลาท่ีเหลือในการเล่นของ
แต่ละด่าน และเมนูของเกม เช่น การเปิด ปิดเสียงของเกม ระบบ
ช่วยเหลือ การเริ่มเล่นใหม่ และกลับไปหน้าจอหลัก 

ภาพท่ี 4 การออกแบบฉากของเกม 

5.3 การออกแบบไอเทมในเกม 
ไอเทมแบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ไอเทมที่มี
ลักษณะเป็นโลโก้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ การที่ผู้ เล่นรู้จัก
ฮาร์ดแวร์จะช่วยในด้านการเลือกใช้หรือเลือกซื้อฮาร์ดแวร์
เบื้องต้นได้ ซอฟต์แวร์ หมายถึง ไอเทมที่เป็นสัญญลักษณ์หรือโล
โก้ของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพราะซอฟต์แวร์มีหลากหลาย 
การรู้จักซอฟต์แวร์จะช่วยให้การท างานมีทางเลือกมากข้ึน 
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ไอเทมสญัลักษณ์หรือโลโก้
ของภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นของนักศึกษาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ในการเรียนรู้ เพ่ิมทักษะ และเลือกใช้ภาษาที่
เหมาะสมกับการท างาน และเว็บเบราเซอร์และเว็บแอพพลิเคชั่น 
หมายถึง ไอเทมที่มีสัญลักษณ์หรือโลโก้ของเว็บเบราเซอร์ หรือ 
เว็บแอพพลิเคชัน เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีเว็บพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและก้าวกระโดด การรู้จักเว็บจะช่วยให้นักศึกษาหาข้อมูล
หรือ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้เร็วและเป็นสากล ไอเทมเป็นสิ่ง
ส าคัญในการเล่นเกม เพ่ือให้ผู้เล่นสามารถผ่านไปด่านต่อไปได้ 
ด้วยการปลดล็อค ซึ่งแต่ละหมวดมีการปลดล็อคแตกต่างกัน การ
ปลดล็อคใช้วิธีกดปุ่มที่ก าหนดค้างไว้จนกว่าแถบแสดงสถานะบน
ไอเทมน้ันจะถูกเติมสีจนเต็ม 

ภาพท่ี 5 การออกแบบไอเทมเกม 4 หมวดคอมพิวเตอร์ 

ภาพท่ี 6 ตัวละครฝั่งผู้เล่นเกมขนาดปลดล็อคไอเทม 

ภาพท่ี 7 หน้าจอเกมเม่ือมีการเล่นเกม 

5.4 การออกแบบหน้าจอที่ใช้ในเกม  
ในเกมมีการออกแบบหน้าจอเมนูหลักเพ่ือน าเข้าเกม หน้าจอ
วิธีการเล่นเกม หน้าจอรอการโหลดเกม หน้าจอชนะ และหน้าจอ
แพ้ รวมถึงปุ่มต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบ เพ่ือให้ภาพร่วมของเกมไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ภาพท่ี 8 การออกแบบปุ่มที่ใช้ประกอบฉากของเกม 
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ภาพท่ี 9 หน้าจอเมนูหลักของเกม 

ภาพท่ี 10 หน้าจอเกมที่แสดงการแนะน าวิธีเล่น 

5.5 ผลการประเมิน 
เกมได้รับการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่  1 จ านวน 30 คน ด้วยวิธีการท าแบบ
ประเมินผล ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินดังน้ี 
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
     ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ซึ่ง พิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

การหาค่าเฉลี่ย 
         𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑥 = (∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )/𝑛                (1( 

โดยที่ 𝑤    คือ ค่าน้ าหนักแต่ละระดับ 
𝑥     คือ จ านวนข้อมูลแต่ละระดับ 
𝑛     คือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

สูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

𝑆. 𝐷. = √
𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥2)

𝑛(𝑛−1)

(2( 

โดยที่    ∑ 𝑥  คือ ผลรวมค่าความพึงพอใจในระดับน้ัน 
𝑥      คือ ค่าความพึงพอใจในระดับน้ันแต่ละตัว 
𝑛      คือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผลการประเมินความพึงพอใจในแบบสอบถามมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของเกม 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

�̅� 𝑆. 𝐷. แปรผล 

ความสวยงามของเกม 3.97 0.72 พอใจมาก 
ตัวละคร ฉาก และองค์ประกอบ
ต่างๆ มีความเหมะสม 

4.00 0.91 พอใจมาก 

เสียงดนตรี เหมาะกับเกม 4.00 0.72 พอใจมาก 
ความสนุกสนานระหว่างการเล่น
เกม 

4.20 0.81 พอใจมาก 

ระดับความยากของเกม 
(จ านวนศัตรู เวลาแต่ละด่าน( 

3.97 0.72 พอใจมาก 

ความซับซ้อนของเขาวงกต 4.04 0.87 พอใจมาก 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเล่นแต่ละ
ด่านมีความเหมาะสม 

4.10 0.88 พอใจมาก 

ล าดับข้ันตอนการเล่นเกมมี
ความชัดเจน 

3.83 0.83 พอใจมาก 

อธิบายวิธีการเล่นเกมเข้าใจได้
ง่าย 

3.90 0.71 พอใจมาก 

ปุ่มบังคับในการเล่นเกม มีความ
เหมาะสม 

4.40 0.50 พอใจมาก 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

�̅� 𝑆. 𝐷. แปรผล 

ผู้เล่นรับรู้ถึงเป้าหมายของเกม 4.50 0.51 พอใจมาก 
ผู้เล่นได้รับประโยชน์จากเกม 4.53 0.51 พอใจ 

มากท่ีสุด 
เกมช่วยพัฒนาด้านการคิด 
วิเคราะห์ 

4.50 0.51 พอใจมาก 

เกมช่วยพัฒนาด้านการตัดสินใจ 4.50 0.51 พอใจมาก 
ความพึงพอใจต่อเกม 4.50 0.51 พอใจมาก 

จากตารางที่ 1 สามารถแบ่งกลุ่มตามระดับค่าเฉลี่ยได้ 3 กลุ่ม 
ดังน้ี กลุ่มที่ 1 ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 4.00 ปรากฏในด้านความสวยงาม
ของเกม ระดับความยากของเกม ล าดับข้ันตอนการเล่นเกมมี
ความชัดเจน และ อธิบายวิธีการเล่นเกมเข้าใจได้ง่าย กลุ่มที่ 2 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.00-4.49 ปรากฏในด้าน ตัวละคร ฉาก และ
องค์ประกอบต่างๆ มีความเหมะสม เสียงดนตรี เหมาะกับเกม 
ความสนุกสนานระหว่างการเล่นเกม ความซับซ้อนของเขาวงกต 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเล่นแต่ละด่านมีความเหมาะสม ปุ่มบังคับใน
การเล่นเกม มีความเหมาะสม และกลุ่มที่ 3 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 4.50 
ข้ึนไป ปรากฏในด้านผู้เล่นรับรู้ถึงเป้าหมายของเกม ผู้เล่นได้รับ
ประโยชน์จากเกม เกมช่วยพัฒนาด้านการคิด วิเคราะห์ เกมช่วย
พัฒนาด้านการตัดสินใจ 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการทดลอง 
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ เพ่ือฝึกทักษะการตัดสินใจ 
และเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษาซีชาร์ป โดยใช้
หลักการออกแบบและหลักการพัฒนาเกม มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อเกมอยู่ในระดับพอใจมาก แต่ด้านความสวยงาม
ความยากของเกม และระบบการแนะน าการเล่น ยังได้รับความ
พึงพอใจน้อย เพราะกลุ่ มผู้ ประเมิน น้ันเป็นวัยรุ่ นและมี
ประสบการณ์การเล่นเกมมาแล้ว ควรเพ่ิมรายละเอียดในเกมทั้ง
ด้านตัวละคร และฉาก รวมถึงระบบแนะน าควรกระชับไม่วกวน 
การออกแบบเกมน้ีถือว่าประสบผลส าเร็จเพราะในด้านประโยชน์
ของเกม และเกมสามารถช่วยพัฒนาด้านการคิด วิเคราะห์ การ
ตัดสินใจได้ โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ใช้ที่ประเมินให้
ในระ ดับพึงพอใจมาก และนักศึกษ ามีความรู้ เ กี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึน เพราะต้องน ามาใช้ในการเอาชนะด่านต่างๆ 
ในเกม   
6.2 ข้อเสนอแนะ 
การเพ่ิมความหลากหลายของหมวดคอมพิวเตอร์ ช่วยเพ่ิมความรู้
มากข้ึน การมีระบบเพ่ิมไอเทมได้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ หรือการ
พัฒนาให้เป็นระบบหลายผู้เล่น (Multi-player) ช่วยเพ่ิมความท้า

ท้าย สนุกสนานให้ผู้เล่น หรือระบบไอเทมพิเศษ ไอเทมลับเพ่ือให้
เกมน่าสนใจมากข้ึน 
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เกมคณิตศาสตร์ผจญภยั 
Math Survivor Game 
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1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
Emails: beb555kub@hotmail.com, pichsinee_put@dusit.ac.th  

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องเกม Math Survivior มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การสร้างเกม 2D ที่น าเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาเกม เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รู้จัก 
การวางแผนและการแก้ปัญหาที่เป็นระบบมากข้ึน ใช้วิธีการ
ศึกษา คือ ศึกษาเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นศึกษาปีที่ 4 
พัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Unity 2D สร้างรูปแบบตัวละครการ
เคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Photshop และเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษา C# ผลการศึกษาพบว่า เกม Math Survivior สามารถ
ควบคุมตัวละครไปยังจุดต่าง ๆ ได้สามารถเล่นผ่านอุปสรรคต่อสู้
กับบอสและมีการตอบค าถามคณิตศาสตร์เพ่ือเก็บคะแนนภายใน
ด่านได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง 

ค ำส ำคัญ: คณิตศาสตร์, ประถมศึกษาปีที่ 4, เกม 2D 

ABSTRACT 
The study of the of Math Survivor Game. The 
objective is to study 2D game creation.That brings 
mathematical content to be used in game 
development For grade 4 students Know more about 
planning and problem solving in a systematic way. 
The method of study was to study the content of 
mathematics at grade 4 level. Develop games with 
Unity 2D, create animated character models using 
Photshop, and write in C #. The results show that 
Math Survivior can control characters to various 
points. Can play through obstacles, fight with bosses, 
and answer math questions in order to collect points 
completely and correctly. 

Keywords: Math, 4th Grade, Game 2D 

1. บทน า
ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทส าคัญต่อการจัด 
การเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นสื่อที่ช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยที่ครอบคลุม
วิธีเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ 
ด้วยเหตุน้ีผู้ศึกษาจึงได้เห็นความส าคัญเพ่ือส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการ เรี ยนรู้ ทางคณิตศาสตร์ ให้ กับ นัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสร้างเกม Math Survivor ซึ่งเป็น
เกมรูปแบบ 2 มิติ มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการสอน 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เกม
เป็นสื่อกลางในการท าความเข้าใจคณิตศาสตร์ให้มากข้ึนและ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้เล่นเกมน้ีจะได้รับความ
สนุกสนานอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์
1) เพ่ือพัฒนาเกม 2 มิติ ท่ีมีการประยุกต์เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2) เพ่ือให้ผู้เล่นรู้จักการวางแผนและการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ
มากข้ึน มีความพยายามอดทนในการฝ่าฟันโจทย์ปัญหา 

3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง
วรวรรณ วัฒนวงค์ (2557) [1] ได้น าเสนอการศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเกมคณิตศาสตร์และแบบฝึกคณิตศาสตร์ที่มีต่อ
ทักษะการคิดค านวณเรื่องการบวก และความสุขที่เกิดข้ึนจาก
การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มี
ความสามารถทางสติปัญญาต่างกันการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดค านวณเรื่องการบวก และความสุข
ที่เกิดข้ึนจากการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ที่มีความสามารถทางสติต่างกันระหว่างการจัดการเรียนรู้
ด้วยเกมคณิตศาสตร์และแบบฝึกคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล จ านวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมคณิตศาสตร์ จ านวน 30 คน และกลุ่ม

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)  ……………… 
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ทดลองอีก 1 กลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกคณิตศาสตร์ 
จ านวน 30 คน ระยะเวลาที่ ใช้ในการทดลอง 20 ชั่ วโมง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แผนการจัดการการ
เรียนรู้โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการคิดค านวณเรื่องการบวก และ
แบบสังเกตพฤติกรรมความสุขที่เกิดข้ึนจากการเรียนคณิตศาสตร์ 
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบเวลซ์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมสอง
ทาง ผลการทดลองพบว่า ทักษะการคิดค านวณเรื่องการบวกของ
กลุ่มที่จัดการเรียนรู้ด้วยเกมคณิตศาสตร์และฝึกคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีความสามารถทางสติปัญญาต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 
โดยที่ทักษะค านวณเรื่องการบวกของกลุ่มที่จัดการเรียนรู้ด้วยเกม
คณิตศาสตร์และแบบฝึกคณิตศาสตร์ ไม่แตกต่าง ส่วนทักษะการ
คิดค านวณเรื่องการบวกของนักเรียนที่มีระดับสติปัญญา 50-70 
และนักเรียนที่มี ระดับปัญญา 35 -49 แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ประภาศิริ ปราโมทย์ (2561) [2] ได้น าเสนอการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กับเกมเพ่ือส่งเสริมผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 5 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับ
เกมเรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม (2) ศึกษาผลการ
เรียนรู้เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยมโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม และ (3) ศึกษาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากการเรียนเรื่องการ
บวก การลบ และการคูณทศนิยม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือควบคู่กับเกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านสันกลางจ านวน 
1 ห้องเรียน 18 คน โดยการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม และใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกมซึ่งออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน ได้แก่ (1) ข้ันเตรียมและน า เข้าสู่
บทเรียน (2) ข้ันสอน (3) ข้ันกิจกรรมกลุ่ม (4) ข้ันตรวจผลงาน
และทดสอบ และ (5) ข้ันสรุปบทเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ี ประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกมเรื่องการบวก การ
ลบ และการคูณทศนิยม จ านวน 4 ชุด (2) แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้ (3) แบบประเมินด้านทักษะการคิดค านวณและ 
ทักษะการแก้ปัญหาและ (4) แบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการศึกษาประเมินผลการเรียนรู้แบบ One 
Group Pre – test Post - test Design สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 
สัมประสิทธ์ิการแปรผันฐานนิยมการหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรม E1/E2 และการทดสอบค่า t-test แบบ Pair-test ผล
การทดลองพบว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกมเรื่องการบวก 
การลบ และการคูณทศนิยมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ได้แก่ชุดที่ 1 เรื่อง การบวกทศนิยม ชุดที่ 2 เรื่อง การลบ
ทศนิยม ชุดที่ 3 เรื่อง การคูณทศนิยม และ ชุดที่ 4 เรื่อง การ
บวก การลบ การคูณของทศนิยม รวม 4 ชุดประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรม การเรียนรู้คณิตศาสตร์เท่ากับ 85.37/79.01 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 

ลดาวัลย์ และ ศุภกฤษฏิ์ (2560) [3] ได้น าเสนอการใช้
เกมเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 งานวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเกมเพ่ือการเรียนรู้ไปใช้ในการส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่มทดลองหรือกลุ่มที่เรียนแบบปกติ
ร่วมกับเกมเพ่ือการเรียนรู้ และกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่เรียนแบบ
ปกติ โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 30 คน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งแบ่งเป็น 5 ทักษะ
กระบวนการ ได้แก่ 1) การแก้ปัญหา 2) การให้เหตุผล 3) การ
สื่อสารและการน าเสนอ 4) การเชื่อมโยงและ 5) ความคิด
สร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในทักษะ และกลุ่มทดลองมีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในทุกทักษะ 

4. วิธีด าเนินการศึกษา
การออกแบบเกม Math Survivor แสดงได้ดังภาพ 

4.1 ภาพรวมโครงสร้างการท างานของเมนูเกม 
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ภาพท่ี 1 ภาพรวมโครงสร้างการท างานของเมนูเกม 

เป็ นก าร แสดง โ ค ร ง ส ร้ า ง ขอ งห น้ า เม นู ต่ า ง  ๆ 
ประกอบด้วย 4 เมนู ได้แก่ เริ่มเกม วิธีเล่น ผู้จัดท า ออกเกม 

4.2 โครงสร้างการท างานภายในเกม 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการท างานของเกม 

เป็นการแสดงการท างานของตัวเกมโดยถ้าตอบค าถาม
ถูกจะได้เล่นด่านโบนัสและได้คะแนนเพ่ิมข้ึนอีก ส่วนถ้าตอบผิดก็
จะไม่ได้เล่นด่านโบนัส เมื่อเล่นถึงด่านสุดท้ายจะโชว์คะแนนสูงสุด
และกลับสู่หน้าเลือกเมนู 
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5. ผลการศึกษา
5.1 การพัฒนาเกม Math Survivor พัฒนาด้วยโปรแกรม Unity 
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ผู้เล่นต้องเล่นผ่านด่านและตอบ
ค าถามคณิตศาสตร์ประกอบด้วยด่านทั้งหมด 3 ด่าน ได้แก่ ด่าน
ห้องเรียน ด่านโรงอาหาร ด่านนอกโรงเรียน 

ภาพท่ี 3 หน้าจอหลักของเกม 

หน้าจอหลักของเกม ประกอบด้วย เริ่มเกม วิธีเล่น 
ผู้จัดท า ออกเกม 

ภาพท่ี 4 หน้าจอวิธีการเล่น 

เมื่อผู้ใช้กดปุ่มวิธีเล่น จะแสดงการควบคุมตัวละครหลัก
ทั้งหมด 

ภาพท่ี 5 หน้าจอผู้จัดท า 

เมื่อผู้ใช้กดปุ่มผู้จัดท า เกมจะแสดงข้อมูลของผู้พัฒนา 

ภาพท่ี 6 ด่านห้องเรียน (ด่านที่ 1) 

เมื่อผู้ใช้กดเริ่มเกม เกมจะเริ่มเล่นในด่านห้องเรียน 
(ด่านที่ 1) 
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ภาพท่ี 7 ด่านห้องเรียน (ด่านที่ 1) 

เมื่อผู้ใช้เล่นจบด่านห้องเรียน (ด่านที่ 1) จะมีกล่อง
ค าถามให้เดินเข้าไปชนแล้วกดปุ่ม E เพ่ือตอบค าถาม 

ภาพท่ี 8 หน้าจอค าถาม 

ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้อง โดยการคลิกเมาส์ ตอบถูกจะ
ได้เข้าสู่ห้องโบนัส ตอบผิดจะไปด่านต่อไป และจะไม่ได้เข้าห้อง
โบนัส 

ภาพท่ี 9 ห้องโบนัส 

เมื่อมาถึงห้องโบนัสให้เก็บคะแนน (ปีกสีฟ้า) ห้องโบนัส
แต่ละห้องมีอุปสรรคที่แตกต่างกัน 

ภาพท่ี 10 ด่านห้องเรียน (ด่านที่ 1) 

กดปุ่ม E จากด่านโบนัสแล้ว เกมจะเริ่มเล่นในด่าน
ห้องเรียน (ด่านที่ 1) เพ่ือที่จะต่อสู้กับบอสด่านห้องเรียน  
(บอสด่านที่ 1) 
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ภาพท่ี 11 ด่านห้องเรียน (ด่านที่ 1) 

เมื่อชนะบอสด่านห้องเรียน (บอสด่านที่ 1) เสร็จแล้ว
ให้เดินมาท่ีกล่องค าถามแล้วกดปุ่ม E เพ่ือตอบค าถาม 

 
ภาพท่ี 12 หน้าจอค าถาม 

ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้อง โดยการคลิกเมาส์ ตอบถูกจะ
ได้เข้าสู่ห้องโบนัส ตอบผิดจะไปด่านต่อไป และจะไม่ได้เข้าห้อง
โบนัส 

ภาพท่ี 13 ด่านโรงอาหาร (ด่านที่ 2) 

ด่านโรงอาหาร (ด่านที่ 2) 

ภาพท่ี 14 ด่านโรงอาหาร (ด่านที่ 2) 

ต่อสู้กับบอสด่านโรงอาหาร (บอสด่านที่ 2) ต่อสู้ชนะ
จะไปด่านต่อไป 

ภาพท่ี 15 หน้าจอค าถาม 
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ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้อง โดยการคลิกเมาส์ ตอบถูกจะ
ได้เข้าสู่ห้องโบนัส ตอบผิดจะไปด่านต่อไป และจะไม่ได้เข้าห้อง
โบนัส 

ภาพท่ี 19 ด่านนอกโรงเรียน (ด่านที่ 3) 

เมื่อผู้ใช้ผ่านด่านโรงอาหาร (ด่านที่ 2)จะมาสู่ด่านนอก
โรงเรียน (ด่านที่ 3) 

ภาพท่ี 16 ด่านนอกโรงเรียน (ด่านที่ 3) 

ต่อสู้กับบอสด่านนอกโรงเรียน (บอสด่านที่ 3)

ภาพท่ี 17 หน้าจอค าถาม 

ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้อง โดยการคลิกเมาส์ ตอบถูกจะ
ได้เข้าสู่ด่านสุดท้าย 

ภาพท่ี 18 ด่านสุดท้าย 

จะมีหนามสีเขียวให้เดินไปชนเพ่ือ Save คะแนนสูงสุด
เมื่อ Save คะแนนแล้วให้มาที่ป้ายแล้วกดปุ่ม E จะกลับสู่เมนู
หลัก 

5.2 ผลการประเมินเกม Math Survivor เกณฑ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลและการแปลผลข้อมูลเป็นดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.50–5.00 หมายถึง ความพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50–4.49 หมายถึง ความพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49 หมายถึง ความพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50–2.49 หมายถึง ความพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึง ความพอใจน้อยที่สุด 

ผลการประเมินเกม Math Survivor โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
5 คน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเกมคณิตศาสตร์ในระดับมาก 
(X̅ = 4.27, S.D. = 0.62) 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน 

ด้าน �̅� 𝑆. 𝐷. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านเน้ือหา 4.15 0.57 มาก 
2. ด้านการออกแบบ
และจัดรูปแบบ 

4.35 0.65 มาก 

3. ด้านประโยชน์ของ
เกมต่อการน าไปใช้
งาน 

4.30 0.64 มาก 

ภาพรวม 4.27 0.62 มาก 

1912



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

6. สรุปผลการทดลอง
การศึกษาเรื่องเกม Math Survivor มีการศึกษาการพัฒนาเกม
ในรูปแบบ 2D และส่งเสริมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โดยการออกแบบให้คณิตศาสตร์มาอยู่ในเกม ผู้เล่นสามารถ
เล่นได้สนุกแถมยังได้ความรู้อีกด้วย ท าให้ผู้เล่นมีความสนใจใน
วิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน 

7. ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ คือ เกมที่น าไปเล่นควรมีครูหรือ
ผู้ปกครองให้ค าแนะน าในการเล่นอย่างใกล้ชิดในช่วงแรก 
2) ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป คือ ควรเพ่ิมเติมโจทย์
คณิตศาสตร์ให้ดูมีความหลากหลายมากข้ึน และอาจจะพัฒนา
เป็นเกมมือถือ 

8. กิตติกรรมประกาศ
ผู้ ศึ กษ าขอขอบคุณคณาจาร ย์ส าขา วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ให้ค าแนะน าที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา จนท าให้การศึกษาในครั้งที่ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
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ความสุขที่เกิดข้ึนจากการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
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การใช้เกมเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับส่งเสริมทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6. เข้าถึง
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เกมคณิตศาสตร์คิดสนุก 
Kids math games for fun. 

*ณัฐกิจ ขันแกลว1 และ ณภัทรกฤต จันทวงศ ์1

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
Emails: Khiw147@hotmail.com, cchokdee2005@yahoo.com 

บทคัดย่อ 
เกมฝึกทักษะการคิดค านวณเลข ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
โดยระบบน้ีประกอบด้วย 2 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบโจทย์
คณิตศาสตร์ ระบบการเล่นของผู้เล่น ส าหรับวิธีการพัฒนาเกม มี 
6 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การก าหนดปัญหาและความต้องการของ
ระบบ 2) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 3) การ
วิเคราะห์ระบบงาน 4) การออกแบบระบบงาน 5) การพัฒนา 6) 
การติดต้ัง ทดสอบและคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง 
ความชัดเจน  โปรแกรมเกมน้ีถูกพัฒนาโดยใช้กรอบการท างาน
ของ MIT APP INVENTOR  จากการทดลองการใช้งานวัด 4 
เรื่อง ได้แก่ ความเร็วในการค านวณ  ความน่าสนใจ ความ
สนุกสนาน และ การพัฒนาด้านความเร็วในการคิด พบว่า 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.3 (ระดับดี ) 

ค ำส ำคัญ: เกม,เกมฝึกทักษะการคิดค านวณเลข 

ABSTRACT 
games to improve numeracy skills. For elementary 
school students This system consists of 2 subsystems, 
namely the mathematical problem system Player 
system As for the game development methods, there 
are 6 steps, which are 1) problem identification and 
system requirements 2) feasibility study of system 
development 3) system analysis 4) system design 5) 
development 6) Installation, testing and computer 
help to check the accuracy and clarity. This game 
program was developed using the framework of the 
MIT APP INVENTOR from the usability experiment and 
data collection using 4 measurement questionnaire as 

follows Tachometer to calculate the interest and fun 
to develop the speed of thought found that users 
were satisfied with the overall average score of 4.3 
(good) 

Keywords: game, Calculation skills game, MIT APP 
INVENTOR  

1. บทน า
ในปัจจุบันนักเรียนทุกคนมีสมาร์ท โฟน กัน แทบทุกคนท าให้
นักเรียนคิดเลขโดยใช้เครื่องคิดเลขมากกว่าจะคิดด้วยตนเองท า
ให้มีการคิดเลขได้ช้าและในปัจจุบันการเรียนรู้จากหนังสือเรียน
หรือแบบเรียนเดิมน้ัน ยังไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร การใช้สื่อ
ประเภทมัลติมีเดียในการเรียนการสอน ช่วยดึงดูดความสนใจใน
การเรียนรู้และการจดจ าได้ดีข้ึน สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่
ส าคัญคือ เกม 

ในอดีตเกม ไม่ ไ ด้ช่ วย พัฒนาความรู้  เ น้นความ
สนุกสนานอย่างเดียว และบางเกมก็ยังมีภาพและการเล่นที่ไม่
เหมาะสมกับเด็กทั่วไป ปัจจุบันความสามารถหลากหลาย และมี
การพัฒนาให้ทันสมัยและก้าวหน้าย่ิงข้ึน บริษัทผู้ผลิตเกมต่างๆ มี
การแข่งขันกันมากข้ึนทุกปี อีกทั้งคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
ความบันเทิงได้ ผู้วิจัยจึงคิดว่าพัฒนาเกมที่สามารถน ามาใช้ฝึก
การเรียนรู้ได้ โดยเกมที่พัฒนาข้ึนมาจะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ท าให้
เด็กได้ฝึกการเรียนรู้ ในยามว่างได้ นอกจากน้ันเกมยังเป็น
ตัวกระตุ้นช่วยให้เด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ โดยเฉพาะการ
เรียนรู้การคิดเลข ผู้วิจัยจะพัฒนาเกมที่ใช้เรียนรู้ ฝึกฝน ความรู้
คณิตศาสตร์ พร้อมทั้งน าเสนอเกมให้สวยงามด้วยการใช้รูป
ภาพกราฟิก และสร้างวิธีการเล่นให้ไม่ยากเพราะหากยากแล้วจะ

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ท าให้รู้สึกไม่สนุกต่อการเล่น เกมที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนจะไม่น่าเบื่อ
และมีความรู้เก่ียวกับการคิดเลขในแบบต่างๆ 

การเรียนรู้ในด้านคณิตศาสคร์ที่แตกต่าง เป็นการ
บริหารสมองอย่างหน่ึง เน่ืองจากท าให้สมองเราได้ใช้ท างานและ
แก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การได้จดจ า การคิดเลขที่
รวดเร็วข้ึน การเลขในแบบผสมผสาน ฯลฯ ผลลัพธ์ก็คือ ท าให้
ฉลาดข้ึนและเรียนรู้ได้ไวกว่าคนที่ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์เสริม 
สามารถช่วยเพ่ิมทักษะในการท างานหลายๆ อย่างไปพร้อม ๆ 
กันได้ หรือที่เรียกว่า Multi-tasking คนที่มีความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย จะมีทักษะด้านการสังเกต สามารถ
รับรู้ถึงสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัวได้เร็ว และมีข้อผิดพลาดที่น้อย 
และสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วย 
เพราะว่าการเรียนคณิตสาสตร์ถือเป็นการบริหารสมองอย่างหน่ึง
อย่างที่กล่าวไป และนอกจากจะลดความเสี่ยงแล้ว การศึกษาใน
ต่างประเทศพบว่าการใช้งานสมองในการเรียนภาษา จะท าให้
เกิดการจดจ ามากข้ึน และสามารถเพ่ิมพ้ืนที่เก็บความทรงจ าให้
เราได้มากข้ึนการพยายามที่จะเข้าใจโจทย์และและลองแก้โจทย์
ด้วยตนเองจะท าให้เราอยู่ในจุดที่ง่ายต่อการค้นพบตัวเองและสิ่ง
ที่เราชอบจริง ๆ เมื่อเราเปิดใจ และต้ังใจเรียนรู้จนประสบ
ความส าเร็จ จะท าให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากข้ึน ง่ายข้ึน เกิดแรง
บันดาลใจและมีเป้าหมาย  

 นอกจ าก น้ี  ก า รมี ทั กษะ ด้ าน คณิ ตศ าสตร์ ที่ ดี 
โดยเฉพาะการค านวณเลข ก็จะท าให้เรารู้สึกมั่นใจมากข้ึน ในการ
เข้าสังคม ปละการลงมือท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงอีกทั้งการ
บวกเลขลบเลขจะถูกใช้มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การคิดเลข
ในระดับเริ่มต้นของการจดจ า เพราะการคิดเลขที่ง่ายและยังช่วย
ให้กระตุ้นด้านความจ าของเด็กได้ง่ายเมื่อมีการจ าวิธีการคิดและ 
การพัฒนาคณิตศาสตร์ อีกด้วยผู้วิจัยพัฒนาโครงงานน้ีข้ึนมาเพ่ือ
ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้การคิดค านวณเลข เป็นเกมประเภทเกม
การศึกษา (Education game) โดยเน้นความน่าสนใจและความ
ง่ายการเล่น ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการคิด
ค านวณรูปแบบต่างๆ เกมน้ีพัฒนาในรูปแบบของ Application  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพ่ือพัฒนาเกมส าหรับฝึกทักษะการคิดค านวณเลข (Calculation 
skills game) 

3. ขอบเขตการวิจัย
ในการ วิ จั ย น้ี  เ ป็ นการ พัฒนาเกม ส าหรั บ นัก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาจน เพราะเป็นการคิดเลขแบบง่ายๆที่ใช้ในเกมเป็น

ตัวเลขแบบง่ายๆที่ใช้เรียนรู้ในระดับน้ี  ขอบเขตของระบบแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการเรียนรู้การคิดเลข และ ส่วนของ
ระบบการเล่นของผู้เล่น  พอจะสรุปขอบเขตของแต่ละส่วนได้
ดังน้ี 

3.1 ขอบเขตของการเรียนรู้การคิดเลข 
 3.1.1 ผู้เล่นสามารถเรียนรู้การคิดเลข แบ่งเป็น 3 หมวด 
แต่ละหมวดประกอบไปด้วยดังน้ี  

1) ตัวเลข
2) สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

3.2 ขอบเขตของระบบการเล่นของผู้เล่น 
3.2.1 ผู้เล่นสามารถเลือกหมวดของการค านวณได้ 
3.2.2 ระบบสามารถแสดงผลการเล่นในแต่ละครั้ง 

4. วิธีการวิจัย
การพัฒนาเกมฝึกทักษะการคิดค านวณเลข  ได้แบ่งวิธีการ
ด าเนินการพัฒนาตามข้ันตอน 6 ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 
 4.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการของระบบ 
ผู้พัฒนาท าได้ศึกษาข้ันตอนการท างานของระบบงาน โดยสังเกต
จากการเล่นเกมจริง  การสนทนากับผู้ที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ต เพ่ือเก็บข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสร้างเกมฝึก
ทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 4.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การ
พัฒนาระบบงานใหม่ การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของระบบงาน
ใหม่ พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคโดยมีเหตุผลสนับสนุน
หลายประการดังน้ี 

4.2.1 การพัฒนาระบบงานใหม่ใช้เทคโนโลยีบน
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
Based Service โดยใช้ Block Based Programming 
Language  และฐานข้อมูล TinyDB ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อ ดังน้ัน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เกมน้ี 
           4.2.2 การใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาบนสมาร์ทโฟนชื่อ
ว่า MIT APP INVENTOR  ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภท Cloud 
Based Service โดยใช้ Block Based Programming 
Language  และฐานข้อมูล TinyDB ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อ ดังน้ัน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เกมน้ี 
4.3 การวิเคราะห์ระบบงาน 

ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ระบบงาน ตามข้ันตอนดังน้ี 
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 4.3.1 ผู้พัฒนาได้เตรียมการค านวณ ไว้ 3 แบบ
ประกอบด้วย การบวก การลบ การคูณ มีตัวเลขต้ังแต่1- 100
เลขโดยการสุ่มออกมา 

 4.3.3 สร้างแบบจ าลองเชิงตรรกะของระบบ (create 
Logical Modeling) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาสร้างแผนผัง 
(Data Flow Diagram) แสดงระหว่างข้อมูลกับกระบวนการ
ท างาน สร้างเป็นแผนผัง ข้ันตอนท างานในระดับ(Level 0) ดัง
แสดงในภาพ 1และสร้างแผนผังกระแสข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 
2 

         ภาพท่ี 1 แผนผังบริบท 

  ภาพท่ี 2 แผนผังกระแสข้อมูล ระดับที่ 1 

4.4 การออกแบบระบบงาน 
เป็นส่วนที่ผู้พัฒนาออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อกับผู้ใช้ 

ผู้พัฒนาได้ท าการออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อกับผู้ใช้ใน
ลักษณะที่เรียกว่า Graphical User Interface เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ใช้งานของผู้ใช้ โดยแบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
ออกแบบข้อมูลน าเข้า (Input Design) และการออกแบบผลลัพธ์ 
(Output Design) 

4.4.1 การออกแบบข้อมูลน าเข้า ( Input Design) 
ประกอบด้วย 2 หน้าจอหลัก ได้แก่หน้าจอเมนู และหน้าจอเล่น
เกม  

4.4.2  การออกแบบผลลัพธ์ (Output Design) 
ประกอบด้วย 5 หน้าจอส าคัญ ได้แก่  หน้าจอการเล่นเกม 
หน้าจอเมื่อตอบถูกหน้าจอเมื่อตอบผิด  และ หน้าจอจบเกม 

4.5 การพัฒนาระบบงาน 
        ผู้พัฒนาใช้ MIT APP INVENTOR  ในการพัฒนา
โปรแกรมเกม  

4.6 การติดต้ังและทดสอบ 
 การทดสอบเกมฝึกทักษะการคิดค านวณเลขน้ี ผู้พัฒนา

ระบบใช้วิธีการทดสอบ แบบ Black-Box Testing เป็นการ
ทดสอบการท างานของระบบโดยรวมทั้งหมดว่ามีกระบวนการ
ท างานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ โดยระหว่าง
พัฒนา ผู้พัฒนาระบบได้ทดสอบแบบ Unit Testing เพ่ือทดสอบ
ว่าระบบท างานได้หรือไม่ และให้ผลตามท่ีผู้ใช้ต้องการหรือไม่  
 เมื่อโปรแกรมพัฒนาเสร็จแล้ว ผู้พัฒนาให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ านวน 20 คน ทดสอบระบบแบบ 
Integrated Testing พร้อมทั้งให้ท าแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจการใช้งาน 4 เรื่อง ได้แก่ ความง่ายในการจ า ความน่าสนใจ 
ความสนุกสนาน และ และ การพัฒนาด้านความเร็วในการคิด 

5. ผลการพัฒนา
 ผลการพัฒนาระบบเกมส าหรับฝึกทักษะการคิดค านวณเลข 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ได้โปรแกรมเกม และได้ผลการทดลอง
การใช้งาน ซึ่งพอสรุปได้ดังน้ี 

5.1 โปรแกรมการใช้งาน 
 สามารถแสดงหน้าจอหลัก 5 หน้าจอ ดังแสดงในภาพที่ 3 ถึง
ภาพที ่9  
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ภาพท่ี 3 หน้าแรกส าหรับเข้าสู่เกม 

ภาพท่ี 4 หน้าจอโจทย์คูณเลข 

ภาพท่ี 5 หน้าจอโจทย์บวกเลข 

ภาพท่ี 6 หน้าจอโจทย์ลบเลข 
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ภาพท่ี 7  หน้าจอเมื่อตอบถูก 

ภาพท่ี 8 หน้าจอเมื่อตอบผิด 

ภาพท่ี 9 หน้าจอจบเกม 

5.2 ผลการทดลองการใช้งาน 
จากการประเมินผลการใช้งานได้ผลดังตารางที่ 1 ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการใช้งาน 

เรื่องที่ใช้ประเมินการใช้งาน  คะแนนเฉลี่ย 
ความง่ายในการจ า 4.5 
ความน่าสนใจ 4.1 
ความสนุกสนาน 4.4 
การพัฒนาด้านความเร็วในการคิด 4.5 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.3 
      ความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.3 ถือว่า อยู่ใน
ระดับ ดี 

6. สรุปผลการพัฒนา
      ผลจากการพัฒนาเกมฝึกทักษะการคิดค านวณเลขพบว่า
ระบบสามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวลาท างานสามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บ
บราวเซอร์  ครอบคลุมผู้ใช้ 2 ประเภทดังน้ี 
 6.1 ผู้ ดูแลระบบ  เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับระบบงาน
ทั้งหมดที่อยู่ในส่วนบริหารจัดการโจทย์ได้ สามารถเพ่ิมลบแก้ไข
ข้อมูล หมวดหมู่ หรือการจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเลข 
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     6.2 ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใช้งานเกมเพ่ือเรียนรู้และฝึก
ทักษะการคิดค านวณเลขและบอกผลลัพธ์การเล่นเกมได้ 
 ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.3 ถือว่า อยู่
ในระดับ ดี 
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ฝึกทักษะกระบวนการคิดส าหรบันักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย  
Gogo to Block Game

Practice Thinking Skills for Prathomsuksa 1 Students with 
Gogo to Block Game 

*เอกพจน์ เพชรแก้ว1 และ ณัฏฐา ผิวมา2
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ฝึกทักษะกระบวนการ
คิดแสดงล าดับข้ันตอนการท างาน การแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์หรือ ข้อความ สอนให้เด็กคิดและเชื่อมโยงปัญหา
เป็นจนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านเกมที่มีระบบลากวางบล็อกหรือชุดค าสั่ง
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเกมฝึกทักษะกระบวนการคิด
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย GoGo to Block 
Game ผลการประ เมินปร ะสิท ธิภ าพของ เกมฝึ กทักษะ
กระบวนการคิดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย 
GoGo to Block Game จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านเน้ือหาและ
การด าเนินเรื่อง อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 3.80, S.D. = 0.84) ด้าน
กราฟิกและการออกแบบ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.00, S.D. = 
0.71) ทางด้านภาพรวม การใช้งานภายในเกม อยู่ในระดับมาก 
(𝑥̅  = 3.60, S.D. = 0.89) ความพึงพอใจของ gogo to block 
game อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.20, S.D. = 0.84) 

ค ำส ำคัญ: วิทยาการค านวน, ชุดค าสั่ง, เกม 

ABSTRACT 
The objectives of this study to 1) practice skills, 
thinking process, showing work order sequence easy 
solution by using images, symbols, or texts to teach 
children to think and associate the problem into a 
systematic problem solving for prathomsuksa 1 
students go through a game that has a system to drag, 
drop blocks or sets of commands, 2) To find the 
quality of practice thinking skills for for prathomsuksa 
1 students with gogo to block game. The results of 
the GoGo to Block Game qualification assessment of 

first year educational skills from experts found that in 
terms of content and progress high level (𝑥̅  = 3.80, 
S.D. = 0.84) in graphics and design Is at a high level 
(𝑥̅  = 4.00, S.D. = 0.71) in the overview Use within the 
game High level (𝑥̅  = 3.60, S.D. = 0.89). The 
satisfaction of gogo to block game is at high level 
(𝑥̅  = 4.20, S.D. = 0.84). 

Keywords: Computational science, Instruction set, 
Game 

1. บทน า
ปัจจุบันการเขียนโปรแกรมเป็นที่สนใจ และเริ่มมีบทบาทใน
ระดับชั้นประถมศึกษาโดยมีการเพ่ิมรายวิชา สาระเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) หลักสูตร วิทยาศาสตร์ ถูกบรรจุไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 และบังคับใช้
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 รายวิชาน้ีจะเป็นการสอนวิธีคิด
และแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ ให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นข้ันตอนและมีล าดับวิธีคิด  ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนโปรแกรม
เท่าน้ัน  แต่จุดประสงค์ คือ การสอนให้เด็กคิดและเชื่อมโยง
ปัญหาเป็นจนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบแบบแผน ซึ่งส่วน
หน่ึงของเกมได้มีการอ้างอิงกับตัวชี้วัดที่ 2) แสดงล าดับข้ันตอน
การท างาน หรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์
หรือข้อความ และ 3) เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์
หรือสื่อ ของรายวิชา สาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 [1] 

ปัจจัยที่ส าคัญในการเขียนโปรแกรม คือ ทักษะ
อัลกอริทึมเบื้องต้น หรือกระบวนการแก้ปัญหาที่มีล าดับ วิธีการ
แก้ไขปัญหาใดปัญหาหน่ึงอย่างเป็นข้ันตอน ซึ่งปัจจุบันพบว่าเด็ก
ส่วนใหญ่ขาดทักษะอย่างเป็นกระบวนการ หากได้รับการฝึกสอน

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 

25 มม.จากขอบ 
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ต้ังแต่วัยเด็กจะท าให้มีพ้ืนฐาน ไม่ใช่แค่การน าไปใช้ในการเขียน
โปรแกรม แต่จะสามารถเอาวิธีการแก้ ไขปัญหามาใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ด้วยเหตุน้ีจึงได้พัฒนา GoGo to Block Game เป็น
เกมฝึกทักษะกระบวนการคิดส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 เพ่ือฝึกทักษะวิธีการคิดอย่างเป็นข้ันตอน โดยเกมน้ีจะให้สั่งตัว
ละครย้ายต าแหน่งเพ่ือไปยังโจทย์ที่ก าหนดไว้ เช่น การเดินทาง
ไปโรงเรียน และการเดินทางไปสวนสนุก เป็นต้น แต่ในเส้นทางมี
สิ่งกีดขวางและมีการจ ากัดเส้นทาง ซึ่งเกมน้ีเหมาะสมส าหรับชั้น
ประถมศึกษา สามารถน าไปเป็นสื่อประกอบการสอนรายวิชา 
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ท าให้นักเรียนมีทักษะวิธีการ
คิดอย่างเป็นข้ันตอน อีกท้ังยังท าให้เกิดความสนุกในการเรียน 

2. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการคิดแสดงล าดับข้ันตอนการท างาน 
การแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือ ข้อความ 
สอนให้เด็กคิดและเชื่อมโยงปัญหาเป็น จนสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างมีระบบแบบแผน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ GoGo to Block Game ฝึก
ทักษะกระบวนการคิดส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

3. แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
3.1 เน้ือหาที่น ามาใช้ในเกม 

3.1.1 หน่วย 1 เรื่อง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่าง
ง่าย และการแสดงล าดับการแก้ไขปัญหา  

1) การคิดเชิงค านวณในการแก้ไขปัญหา เป็นการแก้ไข
ปัญหาแนวใหม่ โดยใช้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้เรียนต้อง
เรียนรู้การแบ่งแยกปัญหา เข้าใจใจความส าคัญของปัญหา รู้จัก
วิเคราะห์รูปแบบของปัญหาเพ่ือแสดงล าดับข้ันตอนการแก้ไข
ปัญหา [1] แบ่งเป็น  

1.1) การแบ่งแยกส่วนของปัญหา คือ การคิด
อย่างละเอียดเพ่ือมองหาปัญหาที่แท้จริง ว่าคืออะไรบ้างซึ่ ง
สามารถท าได้หลายอย่างเช่น การแบ่งแยกปัญหา การแบ่งภาพ
ปัญหาออกเป็นส่วนๆ และท าการจัดเรียงปัญหาใหม่ เป็นต้น 

1.2) การหาสาระส าคัญของปัญหา คือ การ
คัดกรองสิ่งที่ไม่ส าคัญและให้ความส าคัญกับส่วนที่ส าคัญของ
ปัญหา 

1.3) หารูปแบบของปัญหา เป็นกระบวนการ
หาความสัมพันธ์ของปัญหา โดยการเปรียบเทียบ จัดกลุ่ม การ
เรียงล าดับ การก าหนดลักษณะ เฉพาะตัว 

1.4) การแสดงล าดับข้ันตอนการแก้ไขปัญหา 
หลังจากพิจารณาปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการ
แบ่งแยกปัญหา หาสาระและรูปแบบที่ส าคัญ แล้วจึงน ามาแสดง

ล าดับข้ันตอนการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีวิธีการแสดงล าดับข้ันตอนการ
แก้ไขปัญหาดังต่อไปน้ี 

- การแสดงล าดับข้ันตอนการแก้ไขปัญหา
ด้วยการเขียนบอกเล่า 

- การแสดงล าดับข้ันตอนการแก้ไขปัญหา
ด้วยการวาดภาพ 

- การแสดงล าดับข้ันตอนการแก้ไขปัญหา
ด้วยการใช้สัญลักษณ์ 

3.1.2 หน่วย 2 เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 

1) การเขียนโปรแกรม (Programming) คือ การแสดง
ล าดับข้ันตอนค าสั่งเพ่ือสั่งคอมพิวเตอร์ให้ท างาน โดยการเขียน
โปรแกรมจะถูกเรียกว่า การเขียนโค้ด (code) และภาษาที่ใช้
สื่ อสารกับคอมพิวเตอร์ จะ เรี ยก ว่า  ภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Computer Language) [2] รูปแบบการเขียนโปรแกรม 
(Programming  paradigm)   มีประวัติความเป็นมาอย่าง
ยาวนาน และมีรูปแบบการเขียนโปรแกรมเกิดข้ึนมามากมาย 
เ ช่ น  ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม เ ชิ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( Structure 
Programming), การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน (Functional 
Programming), การเขียนโปรแกรมแบบตรรกะ (Logic 
Programming), การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented 
Programming) เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการเขียนโปรแกรมในแต่ละ
รูปแบบก็มีหลักการและกระบวนการท างานที่แตกต่างกัน [3] 

2) SCRATCH เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถ
สร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย เช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ 
ภาพเคลื่อนไหว เกมดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงาน
เสร็จแล้ว สามารถน าชิ้นงานที่สร้ างสรรค์ น้ี  แสดง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ท าให้ผู้เรียน
ได้ เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการโปรแกรมไป
พร้อม ๆ กับการคิดอย่างสรรค์สรรค์ มีเหตุผล เป็น ระบบ และ
เกิดการท างานร่วมกัน [4] 

3.1.3 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในแนวทาง
พัฒนาเกม 

ตัวชี้ วัดและสาระการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในแนวทาง
พัฒนาเกม ได้แก่ [5] 

1) ตัวชี้วัดที่ 2 แสดงล าดับข้ันตอนการท างาน หรือการ
แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ สาระ
การเรียนรู้ คือ [1] 

- การแสดงข้ันตอนการแก้ปัญหาท าได้โดย
การเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 

- ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหา
จุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 
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2) ตัวชี้ วัดที่  3 เ ขียนโปรแกรมอย่างง่ าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ สาระการเรียนรู้ คือ 

- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของ
ค าสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ท างาน 

- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่ง
ให้ ตัวละครย้ายต าแหน่ง ย่อขยายขนาด เปลี่ยนรูปร่าง 

- ซอฟต์แวร์  หรื อสื่ อที่ ใ ช้ ในการ เ ขียน
โปรแกรม เช่น ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม , 
Code.org 
3.1.4 เน้ือหาในหนังสือเรียน 
1) บทที่ 2 ครอบครัวของเรา ตามตัวชี้วัดที่ 2 แสดง

ล าดับข้ันตอนการท างาน หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความ มีจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ เล่า
เหตุการณ์ หรือเรื่องราวได้อย่างถูกต้องตามล าดับข้ันตอนของ
เหตุการณ์ และในบางครั้งอาจมีล าดับที่ถูกต้องมากกว่า 1 แบบ

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น ให้นักเรียนบอกกิจกรรมที่ท า
หลังเลิกเรียน, ให้นักเรียนล าดับเรื่องราวนิทานกระตายกับเต่า 
เป็นต้น  

2) บทที่ 4 โปรแกรมแก้หิว ตามตัวชี้ วัดที่ 4 เขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ มีจุดประสงค์การ
เรียนรู้ คือ 1) แก้ไขปัญหาโดยการแสดงล าดับที่ชัดเจนและ
ครบถ้วน 2) เขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพ่ือให้ตัวละครเคลื่อนที่ 
กิจกรรมจะเป็นการล าดับเส้นทางในเขาวงกตเพ่ือจะไปตลาด 
โดยใช้บัตรค าสั่ ง แบ่งเป็น 1) การเคลื่อนที่  ประกอบด้วย 
เดินหน้า, เดินลง, เดินซ้าย และเดินขวา 2) การซื้อของ 
ประกอบด้วย ซื้อไอศกรีมช็อคโกแลต ,ซื้อไอกรีมสตรอเบอร์รี 
และซื้อเค้ก 3) สั่งการปิด/เปิดไฟ [6] 

3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
รุ่งทิพย์ ศรสิงห์, พรชัย ทองเจือ และผ่องลักษม์ จิตต์

การุญ [7] ได้ท างานวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นเด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ปี ที่ศึกษาอยู่ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จ านวน 16 
คน ท่ี ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้เกมการศึกษา เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิด 
แก้ปัญหาสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) หลังการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิด 
แก้ปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

เขมิสรา คชานันท์ และกรัญญา สิทธิสงวน [8] ได้ท า
งานวิจัยเรื่อง การออกแบบเกมฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสส าหรับ
การเขียนโปรแกรมแบบปรับเหมาะ ปัจจุบันทักษะการพิมพ์

สัมผัสมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งเป็น ทักษะที่นักเขียนโปรแกรม
จ าเป็นต้องมี แต่ยังพบว่านักเขียน โปรแกรมบางส่วนโดยเฉพาะ
นักศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ยังขาดทักษะน้ีอยู่มาก  จาก
ปัญหาดังกล่าวจึงออกแบบเกมฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสแบบปรับ
เหมาะส าหรับนักเขียนโปรแกรมข้ึน ซึ่งสามารถปรับความเร็ว
และจ านวนค าให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เล่น โดยเกม
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ฝึกพิมพ์สัมผัส และเกมที่มีเรื่องราว เกมจะ
สุ่มข้อความที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือหลีกเลี่ยงการเรียนรู้
แบบท่องจ า และแสดงจ านวนค าที่พิมพ์ต่อนาที ซึ่งข้ันตอนแรก 
ได้วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน กับนักศึกษา ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจ านวน 15 คน ผลลัพธ์คือ ผู้
เล่นยอมรับและพึงพอใจในการใช้งาน ในแง่ของ การใช้งานง่าย 
ความสนุกสนาน และคุณภาพของภาพ อยู่ที่ 4.37  

กาญจณีย์ อยู่แก้ว และวรัทภพ ธภัทรสุวรรณ [9] ได้
ท างานวิจัยเรื่อง เกมเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในยุคปัจจุบัน การ
ปลูกฝังการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้ังแต่ยังเด็กเป็นสิ่งส าคัญ 
ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบน สมาร์ทโฟน
เข้ามาช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ เด็กอายุ
ต้ังแต่ 5-10 ปี เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ต่อยอดได้ใน อนาคต โดย
จะจั ดท า เป็นแอปพลิ เ คชั น เ กมส าหรั บสมาร์ท โฟนบน 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยเกมจะให้ผู้เล่นเลือกตัวอักษร 
ภาษาอังกฤษที่ขาดหาย มาเติมในช่องว่างเพ่ือให้เกิดค าศัพท์ที่ 
ถูกต้องและสมบูรณ์ จากการทดสอบเกมเมื่อให้ผู้เล่นเด็กอายุ 
ต้ังแต่ 5-10 ปี ได้ทดลองเล่นแล้ว พบว่าเด็กสามารถจดจ า
ค าศัพท์ ภาษาอังกฤษได้มากย่ิงข้ึนโดยพิจารณาจากคะแนนที่เด็ก
น้ันท าได้ ในแต่ละครั้ง ซึ่งคะแนนที่เด็กน้ันท าได้มีคะแนนมากข้ึน
กว่าเดิม 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย
GoGo to Block Game ฝึกทักษะกระบวนการคิดส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้น าบัตรค าสั่งเข้ามาใช้เป็นชุดค าสั่งเกี่ยวกับ
การเคลื่อนย้ายตัวละคร  เดินหน้า, เดินลง, เดินซ้ายและเดินขวา 
เกมมีทั้งหมด 3 ระดับ  ได้แก่ ระดับง่าย, ระดับปานกลาง และ
ระดับยาก โดยแต่ละระดับใช้เวลา และชุดค าสั่งเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาอย่างมีเงื่อนไข คือ การซื้อของเล่น, การตามหาสุนัข 
และการเล่นเครื่องเล่น เพ่ิมสิ่งกีดขวางในระหว่างทางเพ่ือหาทาง
อื่น หากชนฉากหรือสิ่งกีดขวางจะแพ้ แต่หากเคลื่อนย้ายตัว
ละครไปยังจุดหมาย หรือบางด่านจะต้องวางชุดค าสั่งเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาอย่างมีเงื่อนไขตรงตามจุดหมายที่ ตัวละคร
ก าหนดจะชนะ โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเกม ได้แก่ 

1. Unity3D เป็นโปรแกรมออกแบบโครงสร้างเกม
2.Inkscape และ Piskel เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพ ใช้
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การการรูปภาพตกแต่งฉาก และตัวละคร ภายในเกม 
3.Visual Studio Code เป็นโปรแกรม Code Editor ที่

ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด 

โครงสร้างของเกม 
โครงสร้างหน้าเมนู 

ภาพท่ี 1 Flow chart โครงสร้างหน้าเมนู 

ภาพท่ี 2 Flow Chart การเลือกด่าน 

ภาพท่ี 3 Flow Chart ด่านในเกม 

Flow Chart แสดงถึงการท างานของระบบการเริ่มเกม
ต้ังแต่ด่าน1-3 โดยเมื่อผู้เล่นท าการเริ่มเกม ผู้เล่นจะเริ่มเข้าสู่
ค าอธิบาย ยกเว้นด่าน 3 ที่ไม่มีค าอธิบาย ซึ่งผู้เล่นสามารถอ่าน
ค าอธิบายเบื้องต้น สามารถกดเล่นและกดกลับไปหน้าหลักได้ 
ภายในด่านน้ันก็จะมีอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งถ้าผู้เล่นผ่านอุปสรรคจะ

สามารถผ่านด่าน แต่ถ้าผู้เล่นไม่สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ ผู้เล่น
จะต้องเริ่มเล่นด่านเดิมอีกครั้ง 

ภาพท่ี 4 Flow Chart ตัวอย่างด่านที่มีบล็อกเงื่อนไข 

Flow Chart แสดงถึงการท างานของระบบการเริ่มเกม
ต้ังแต่ด่าน 4-6 โดยเพ่ิมชุดค าสั่งแบบมีเงื่อนไข ผู้เล่นจะเริ่มเข้าสู่
ค าอธิบาย ยกเว้นด่าน 5 ท่ีไม่มีค าอธิบาย หากมีผู้เล่นจะผ่านด่าน
ต่อไป แต่หากไม่มีผู้เล่นจะต้องเพ่ิมชุดค าสั่งแบบมีเงื่อนไข และ
เมื่อเล่นไปจนถึงด่านที่ 6 ก็จะถือว่าสิ้นสุดเกม แล้วจึงกลับไปหน้า
หลัก 

 ตารางท่ี 1 Storyboard 

ล าดับ รูปภาพ รายละเอียด 

1 หน้าหลัก
ประกอบด้วย
ปุ่ม เล่น, วิธีเล่น
ผู้จัดท า และ
ออกเกม 

2 เลือกด่าน 
ทั้งหมด 6 ด่าน 
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ล าดับ รูปภาพ รายละเอียด 

3 การควบคุมตัว
ละครโดยการ
ว า ง ชุ ด ค า สั่ ง 
หรือบล็อกที่ มี
ลูกศร 

4 เรียงชุดค าสั่ง 
หรือบล็อกแล้ว
กดปุ่มเล่น 
ตัวละครจะเล่น
ต า ม บ ล็ อ ก ที่
เรียงไว้ 

5 ก า ร ผ่ า น ด่ า น 
คือพาตัวละคร
ไ ป ถึ ง เ ส้ น ชั ย 
บางด่านจะต้อง
ว า ง บ ล็ อ ก
เงื่อนไขด้วยถึง
จะผ่านด่าน 

6 ตัวละครจะไม่
ผ่ า น ด่ า น ก็
ต่อเมื่อตัวละคร
ชนกับฉาก , สิ่ ง
กีดขวาง  และ
เวลาหมด 

5. ผลการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบเกม GoGo to Block Game ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในรูปแบบเกม 2D 
ผู้พัฒนาโดยการออกแบบระบบ ด้วยโปรแกรม Unity 3D โดยใช้
ภาษา C#, โปรแกรม  Piskel โปรแกรม Inkscape ในการสร้าง
ตัวละคร, ฉาก, สิ่งกีดขวาง และ User Interface โดยมีผลการ
พัฒนาระบบ ดังน้ี 

1) หน้าหลัก ประกอบด้วยปุ่ม เล่น, วิธีเล่นผู้จัดท า 
และออกเกม 

ภาพท่ี 5 หน้าหลัก 

2) เลือกด่าน มีทั้งหมด 6 ได้แก่ ด่าน 1 ฝึกเดิน , ด่าน 2 
 ไปโรงเรียน , ด่าน 3 หาครู , ด่าน 4 ซื้อของเล่น , ด่าน 5  หาสุนัข 

และด่าน 6 ไปสวนสนุก  

ภาพท่ี 6 หน้าหลัก 

3) ค าอธิบาย ซึ่งในบางด่านจะไม่มีค าอธิบาย

ภาพท่ี 7 ค าอธิบาย 

4) ด่านในเกม ประกอบด้วยบล็อก, ที่วางบล็อก, ปุ่ม
เล่นเป้าหมาย, และปุ่มหยุด 

ภาพท่ี 8 ด่านในเกม 
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5) ด่านที่มีบล็อกเงื่อนไขผู้เล่นจะต้องวางบล็อกเงื่อนไข
ถึงจะผ่านด่าน 

ภาพที่ 9 ด่านที่มีบล็อกเง่ือนไข 

แบบประเมินคุณภาพ 
ผู้ศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพของเกม โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน และใช้รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
คือ ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง 
เหมาะสมมาก ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง ระดับ 2 
หมายถึง เหมาะสมน้อย ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดย ในการแปลผลการหาค่าเฉลี่ย
ของแบบประเมินคุณภาพ GoGo to Block Game แปลผลตาม 
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี [10] 4.51 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 

3.51 – 4.50 มีความเหมาะสมในระดับมาก 
2.51 – 3.50 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
0.51 – 1.50 มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินคุณภาพเกม GOGO TO 

BLOCK GAME ในภาพรวม ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว แสดงใน
ตารางที่ 1 ผลการ ประเมินคุณภาพของเกม พบว่า ด้านเน้ือหา

และการด าเนินเรื่อง อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 3.80, S.D. = 0.84) 
ด้านกราฟิกและการออกแบบ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.00, S.D. 
= 0.71) ทางด้านภาพรวม การใช้งานภายในเกม อยู่ในระดับมาก 

(𝑥̅  = 3.60, S.D. = 0.89) ความพึงพอใจของ GOGO TO 
BLOCK GAME อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.20, S.D. = 0.84) 

 ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพของเกม 

6. ผลสรุป
เกม GOGO TO BLOCK GAME ฝึกทักษะกระบวนการคิด
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเกมที่ให้ความ
สนุกสนานที่ท าให้ผู้เล่นได้ฝึกกระบวนการคิด ล าดับข้ันตอนการ
เดินของตัวละคร อีกทั้งยังรู้จักการสังเกตสิ่งแวดล้อมภายในเกม 
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบแบบแผน และฝึกการคิด
ค านวณเลขจ านวนก้าวเดินของตัวละคร 

เอกสารอา้งอิง 
[1] สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.)กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). คู่มือการใช้
หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ). สืบค้น 
2 ตุลาคม 2562, จาก http://oho.ipst.ac.th/cs-
curriculum-teacher-guide 

[2] สถาบันผู้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบ STEM และ 
Technology. (2561). DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.
1 หน่วย 1 เรื่อง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างง่าย
และการแสดงล าดับการแก้ไขปัญหา. สืบค้น 5 ตุลาคม 
2562, จาก https://imagineering.co.th/digital-
kids-ป1-หน่วย1 

[3] สถาบันผู้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบ STEM และ 
Technology. (2561). DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.
1 หน่วย 2 เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ. สืบค้น 5 ตุลาคม 2562, จาก 
https://imagineering.co.th/digital-kids-ป1-หน่วย
2 

หัวข้อที่ประเมิน 𝒙 S.D. การแปลผล 

ด้านเน้ือหาและการด าเนิน
เรื่อง 

3.80 0.84 มาก 

ด้านกราฟิกและ 
การออกแบบ 

4.00 0.71 มาก 

การใช้งานภายในเกม 3.60 0.89 มาก 

ความพึงพอใจของ 
GOGO TO BLOCK GAME 

4.20 0.84 มาก 
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ABSTRACT 

 

This robot is responsible for it is important that you can be 

your friend and can be with you at any time and in any 

status. By using the Pixy2 camera to capture the color 

according to the object and allows both servo to rotate the 

object up, down, left, or right, the Pixy2 can follow the 

object. The Pixy2 camera also allows the 2 Motors to 

follow the object. 

 

Index Terms-- Pixy2 camera, Servo, Arduino 

 

I. INTRODUCTION 

 

The purpose of this research is to make people without 

friends or people who are lonely or tired from work to help 

these people. Lost, sad, or tired from work, robots may 

cause them to make their faces look brighter. Hopefully, 

this work may be more or less useful to these people, make 

them have more fun while also making them less sad at the 

same time.  

 

The robot created in this study is called “Jelly, the 

Companion Bot.”  

 

II. BACKGROUND 

 

The research idea was inspired by Critter: 3D Printed 

Crawling Arduino Robot [5]. It is a toy that uses a mobile 

application to play and act the stocked movement of 

stocks. The servos move the robot which is different from 

this job which the DC motors to move the robot and uses 

the pixy2 camera to see objects and track objects with the 

servo installed with the pixy2 camera to make the camera 

turn to follow the object as well 

 

A. Critter: 3D Printed Crawling Arduino Robot [5] 

The Critter is a 3D printed Arduino controlled crawling 

robotics kit. It was created by Slant Concepts as part of the 

LittleBots Robotics Kits project. 

 

The Critter robotics kit is designed to be controlled from 

an Android bluetooth app that can work on phones or 

tablets. The app allows you to "drive" the Critter and 

control functions such as Dance and Autonomous Mode. 

 

The Critter was created in order to introduce robotics 

beginners to the most basic components of walking robots 

and how they work. Since the Critter is a crawling robot 

there are few complexities and pitfalls when compared to 

other walking robots. It won't fall over, and it is simpler to 

go into the code and change the gaits of the robot. 

 

B. Pixy2 [1]  

Pixy2 is an improved version of the top Pixy cameras from 

the manufacturer. PixyCam is smaller, works quickly.And 

more intelligent. In addition, the ability to detect the color 

of objects also increases the detection algorithm. 

 

C. Servo [2]  

Servo motor is a device that can control the rotation 

precision. This servo motor control has a small torque of 

1.2-1.4 KG / cm. 

 

D. Motor [3] 

A motor is an electrical device that transforms electrical 

energy into mechanical energy Consists of a coil wrapped 

around a metal core placed between the magnetic poles. 

When passing the electric current to the coil between the 

magnetic poles will make the coil rotate around the core 

and when switching the electrode. The rotation of the coil 

will rotate in the same direction. 

 

 
 

Figure 1. Critter:3D PrintedCrawling Arduino Robot 

 
"Car Tracking Project" developed by Pixy CMUcam5 

Camera Module and Arduino Mega 2560 Board. "The 

objective is to use the Pixy CMUcam5 camera to connect 

to the microcontroller to make the application as a tracking 

vehicle. object Learn to learn how the Pixy CMUcam5 

camera connects to communicate with a microcontroller. 

The user must specify the color characteristics that want to 

detect from the computer to the camera first. And when the 

camera is working, it will send the results to the 

microcontroller to control the motor that controls the 
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movement of the car Including the camera itself will send 

commands to control the motor to rotate left - right and 

adjust the tilt - tilt the camera too. 

 

 
 

Figure 2. Car Tracking 

 
III. DESIGN AND IMPLEMENTATION 

 

A. System Architecture 

In the system architecture showing the overall equipment 

Operation between pixy2 with servo and servo with motor 

dc. When the system starts, the camera pixy2 will hold the 

specified object when that object moves. The servo will 

move the follow object. When the distance is set, the DC 

motor moves 

 

 
 

Figure 3. system architecture 

 

 
Figure 4. System use case diagram. 

 

 
 

Figure 5. Flow charts 

B. Methodology 

The steps for implementing this project are as follows. 

Step 1: Check the equipment that requires servo, pixy2, 

motor. 

Step 2: Write the program. Make pixy2 detect the object 

and tell the value of m_x, m_y, m_width, m_hight. 

Step 3: Write the program to make the servo follow the 

object that the pixy2 camera sees by setting the object size 

equal to objectSize = m_width * m_hight. 

Step 4: Write a program to make the motor move 

according to the object that the pixy2 camera sees. Which 

will move Follow the objectSize as we specify 

Step 5: Test the accuracy of the robot to work properly. 

 

C. Initial Design 

When the project was first designed, it was divided into 

two parts: 

The first part of the pixy2 camera with the servo, with the 

servo. The rear camera has a servo connector. 

 

The second part, both servo will have a base to hold the 

servo, both have on the corner that up and down the servo 

itself. 

D. Implementation 

The implementation started by connecting the Pixy2 to the 

Arduino UNO board and launched the Pixymon2 program 

to see what the object is holding and where it is located. 

Then both servos are connected to the Arduino UNO board 
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to force the servo rotation along with the Pixy2 camera. 

The connected motors move to follow the desired objects 

 

 
 

Figure 6. PixyMon 

 

E. Software testing 

In this project, the Arduino IDE was used to write 

programs for everything that started with writing camera 

code: pixy2 points in the x-y axis, the height, width, for 

determining the packing size that can be used with the 

servos and motors. 

 

F. System integration testing 

When connected all components together, the problem was 

that the motor, when tested, can rotate on 2 sides, but when 

combined with the servo, causing the motor to not rotate. 

The problem was with the PWM pins on the Arduino. 

 

IV. TESTING AND RESULT 

 

A. Results 

The robot was tested with the fellow students. There were 

some problems with motor DC and pixy2 cameras 

B. Discussion 

After the test, the problems were found with the motor. 

The motor does not rotate due to the motor. If adjusting the 

motor too high, then the robot cannot force the control or 

not rotate the car. The speed must be determined. If the 

speed of each motor is set too slowly, it will cause the 

motor to not rotate. There was another problem with the 

camera. The pixy2 captures the image and then loops. This 

is caused by moving the object too fast or the distance of 

the object is too high, so the camera cannot detect. 

 

 
 

(a) 

 
 

(b) 

 
 

(c) 

 
 

(d) 

 

Figure 7. Colored object detection causing the robot to move (a) 

forward, (b) backward, (c) left, and (d) right. 

 

 

 

V. CONCLUSION 

 

The objective of the Jelly the companion Bot project is to 

make it fun and help to solving loneliness for various 

people. This project was inspired by the cute Critter: 3D 

Printed Crawling Arduino Robot [5]. During this research, 

we faced many challenges and problems. The first thing 

was to make the servo rotate according to the object. It 

helps to make the pixy2 camera follow the object. The 

second thing is to make the motor move along the object 

that the camera can see. When testing the motor, there 

were no problems, but after combining the written code 

and found the problem that the motor DC rotates once. 

Eventually goal was achieved This robot successfully uses 

the pixy2 camera, servos and DC motors. The authors were 

satisfied that it functioned but there are limitations and 

recommendations. This project has the following 

limitations: (1) as mentioned, if the speed of the motor is 

set too low, the motor will not rotate, and (2) the battery 

life is not long enough to last all day. We recommend keep 

on debugging and improving the robot locomotion 

algorithm to be more robust. 
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การใชแ้นวคิด CI ด้วย Jenkins แบบ Descriptive Script 
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1สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
Emails: phattanapisi@gmail.com, wantanasi@buu.ac.th  

บทคัดย่อ 
เพ่ือให้ตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และความ
ต้องการด้านซอฟต์แวร์ในภาคธุรกิจที่มากข้ึนท าให้ผู้พัฒนาได้น า
แนวคิดการพัฒนาแบบ DevOps เพ่ือน ามาทดแทนการท างาน
ในรูปแบบเดิมที่ใช้เวลาในการท างานที่มากเกินไป ด้วยการ
รวบรวมส่วนย่อยของการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันอย่าง
อัตโนมัติตามแนวคิดของ  Continuous Integration ซึ่งช่วยลด
ภาระงานของทีมพัฒนาลง โดยเฉพาะระยะเวลาในการรวบรวม
ทรัพยากร และ Source Code ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ ในการ
วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบ Automated Build 
ด้วย Jenkins ซึ่งมาช่วยรวบรวมทรัพยากร และ Source Code 
ที่ใช้เครื่องมือ SonarQube มาใช้ในการวิเคราะห์ Source 
Code ทั้งหมด โดยมีการเก็บผลลัพธ์จากการรวบรวม และ
วิเคราะห์ Source Code ทั้งหมดในรูปแบบของ Container 
ผ่านเครื่องมือ Docker เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมไว้ที่ Nexus 
Repository ต่อไป 

ABSTRACT 
In order to respond to rapidly evolving technology 
and the growing demand for software in the business 
sector has allowed developers to use DevOps 
development concepts to replace traditional tasks 
that take too much time. By automatically 
consolidating subsets of software development, based 
on the concept of Continuous Integration, which 
reduces the workload of the development team. 
Especially the time required to gather resources and 
source code needed for the project. The purpose of 
this research is to develop the Automated Build 
System with Jenkins, which helps to gather resources 
and source code using SonarQube tools to analyze all 
source codes. The results of all source code 
collection and analysis are collected in Of the 
Container through the Docker tool for collection at 

the Nexus Repository. 

Keywords: DevOps, Jenkins 

1. บทน า
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ท าให้ธุรกิจมีการแข่งขันกันมากข้ึน องค์กรจึง ต้องเพ่ิมความ
รวดเร็วในการส่งมอบให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้เกิดแนวคิดในพัฒนา 
และกระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์แบบใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ แม้ว่าองค์กรต่าง ๆ จะใช้แนวคิดการ
พัฒนาซอฟต์แวร์แบบแอจไจล์ เพ่ือท าให้กระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์มีความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน แต่แนวคิดการ
พัฒนาซอฟต์แวร์แบบแอจไจล์มุ่งเน้นกระบวนการที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการ แต่ไม่ครอบคลุม ถึงความ
ต่อเน่ืองในการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า ท าให้กระบวนการ
ส่งมอบซอฟต์แวร์มีปัญหา นอกจากน้ียังเกิดปัญหาการท างาน
ร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ และทีมปฏิบัติการ จึงมีการ
น าเสนอแนวคิดการใช้เครื่องมือเพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ท าให้มีความอัตโนมัติมากข้ึน โดยเครื่องมือจะ
เข้ามาช่วยการท างานระหว่างทีมพัฒนาซอฟต์แวร์  และทีม
ปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานระหว่างกันให้ราบรื่น
เรียกว่า “DevOps” (Mohamed, 2016) 

บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ ากัด เป็นบริษัทชั้นน า
ของไทยที่ด าเนินธุรกิจด้าน การพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทาง เพ่ือ
การบริหารการเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง  ได้
มอบหมายให้ผู้วิจัยพัฒนาระบบ Automated Build ด้วย 
Jenkins แบบ Descriptive Script ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทางบริษัท
ต้องการน าไปใช้ในการอ านวยความสะดวกในรวบรวมทรัพยากร 
และ Source Code ที่จ าเป็นส าหรับน าไปส่งมอบให้กับลูกค้า 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
2.1 เพ่ือสนับสนุนการท า งานในรูปแบบของ continuous 
integration ของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ 
2.2 เพ่ือช่วยนักพัฒนาในการรวมทรัพยากร และ Source Code 
ที่จ าเป็นส าหรับน าไปส่งมอบให้กับลูกค้า 

3. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องและเคร่ืองมือที่ใช้ในการพฒันา

3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1) แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ DevOps
แนวคิด DevOps อยู่บนพ้ืนฐานระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบแอจไจล์ โดยช่วยเติมเต็มช่องว่างของระเบียบวิธีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบแอจไจล์ ท่ีมุ่งเน้นเพียงด้านธุรกิจ ด้วยการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้จัดการโครงการ (project manager) และ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (developer) โดยแนวคิด DevOps จะเป็น
การท างานร่วมกันระหว่างทีม พัฒนาซอฟต์แวร์  และทีม
ปฏิบัติการ (operation team) ช่วยให้การส่งมอบซอฟต์แวร์ไป
ยังผู้ใช้งาน ท าได้ต่อเน่ืองมากข้ึน เบื้องหลังแนวคิด DevOps 
(DevOps principle) คือ การสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างทีม
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และทีมปฏิบัติการ เพ่ือให้แต่ละทีมสามารถ
ด าเนินงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ท าให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เกิด
ความต่อเน่ืองมากข้ึนจากความเป็นอัตโนมัติ ส่งผลให้ซอฟต์แวร์มี
คุณภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความ
ต้องการ ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการส่งมอบซอฟต์แวร์ และ
ยังครอบคลุมไปถึงการเตรียมซอฟต์แวร์ เพ่ือน า ไปสู่การใช้งาน
จริง กิจกรรมที่เกิดข้ึนตามแนวคิด DevOps จะมีลักษณะสอด
ประสานอย่างต่อเน่ืองเป็นลูป (loop) ดังแสดงในภาพที่ 1 

ภาพที ่1 แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ DevOps 

นอกจากน้ีชุดเครื่องมือ ดังแสดงในภาพที่ 2 นับเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับแนวคิด DevOps ชุดเครื่องมือที่ใช้จัดการกระบวนการ
ต่าง ๆ มีความครอบคลุม ต้ังแต่ข้ันตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
จนถึงส่งมอบซอฟต์แวร์ ตลอดจนติดตามผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน แต่ละ
กระบวนการ จะมีเครื่องมือที่รองรับแตกต่างกัน ท าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วน 

ภาพที ่2 เครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงาน 

2) Continuous Integration (CI)
กระบวนการที่ใช้ส าหรับการรวบรวมซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนา
แยกส่วนกันแบบอัตโนมัติ อาจจะโดยนักพัฒนาหน่ึงคนหรือ
หลายคน และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ 
น้ันจะต้องน ามารวมกัน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึง
ส่งผลให้ส่วนอื่น ๆ พังเสียหายเน่ืองจากเป็นการพัฒนาโดย
โปรแกรมเมอร์หลายคนซึ่งเป็นไปได้ว่าจะมี Bug จากส่วนใดส่วน
หน่ึง ดังน้ันจึงต้องมีการเขียน Script test ที่คอยทดสอบความ
เข้ากันได้ของแต่ละชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติโดยการ Testing จะเริ่ม
ต้ังแต่ Unit testing ที่สร้างโดยทีมพัฒนา และเป็นส่วนที่จะใช้
ตรวจสอบว่าสิ่งที่ทีมพัฒนาท าอยู่ท างานได้ถูกต้อง และจะใช้เวลา
ช่วงสั้นๆ เท่าน้ัน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
1) Jenkins เป็น Open source tools ที่พัฒนาด้วยภาษา Java
ไ ด้รั บการ พัฒนา ข้ึนมา เ พ่ือตอบสนอง  การท า ง านแบบ 
Continuous Integration และ Continuous Delivery โดยมี
การท างานแบบอัตโนมัติตามที่ได้ต้ังค่าเอาไว้ และยังสามารถใช้
งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท างาน
ให้กับ Jenkins 
2) Docker เป็น Engine ตัวหน่ึงที่มีการท างานในลักษณะจ าลอง
สภาพแวดล้อมข้ึนมาบนเครื่อง Server เพ่ือใช้ในการ Run 
Service ที่ต้องการ มีการท างานคล้ายคลึงกับ Virtual Machine 
เช่น VMWare, VirtualBox และKVM แต่ Docker มีความ
แตกต่างกับ Virtual Machine คือ Virtual Machine เป็นการ
จ าลองทั้ง OS เพ่ือใช้งาน และหากต้องการใช้งาน Service ใด ๆ 
จึงท าการติดต้ังเพ่ิมเติมบน OS น้ัน ๆ แต่ส าหรับ Docker แล้ว
จะใช้ Container ในการจ าลองสภาพแวดล้อมข้ึนมา เพ่ือใช้งาน
ส าหรับ 1 Service ที่ต้องการใช้งานเท่าน้ัน โดยไม่ต้องมีส่วนของ 
OS เข้าไปเกี่ยวข้องเหมือน Virtual Machines อื่น ๆ ตัวอย่าง 
ดังภาพที่ 3  
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ภาพที ่3  Comparing containers and virtual machines 

3) SonarQube เป็นเครื่องมือที่ช่วยในตรวจสอบคุณภาพโค้ด
พร้อมกับแนะน าการแก้ไขเพ่ือคุณภาพที่ ดี ย่ิงข้ึน  (Code 
Review) และสามารถใช้ตรวจสอบ Code ได้มากกว่า 25 ภาษา 
SonarQube สามารถวิเคราะห์ Code ที่มีการเขียนซ้ ากัน 
(duplicate code) และยังช่วยวิเคราะห์ Unit test ที่เขียน
พร้อมแนะน า Best Pactis ในการเขียนโค้ด โดย SonarQube 
4) Git คือ เครื่องมือที่บันทึกเวอร์ชันการเปลี่ยนแปลงของไฟล์
ในโปรเจค ท าให้สามารถที่จะย้อนกลับไปดูเวอร์ชันต่าง ๆ ของ
โปรเจคได้ทุกเวลา หรือจะดูว่านักพัฒนาคนไหนแก้ไขไฟล์น้ัน ๆ 
ก็ได้ ซึ่ ง  Git น้ันจัดว่าเป็น Version Control แบบ
Decentralized/Distributed คือไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เก็บโค้ดไว้ 

4. วิธีด าเนินการพัฒนา
ในการพัฒนาระบบ Automated Build ด้วย Jenkins แบบ 
Descriptive Script เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการท างานแบบ 
Continuous Integration ให้กับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ และยังลด
เวลาในการทดสอบ เวลาในการ Deploy รวมถึงข้ันตอนการ
ท างานบางอย่างที่นักพัฒนาไม่ต้องท าด้วยตัวเอง แต่ระบบจะท า
ให้แบบอัตโนมัติ ท าให้การ Deploy งานข้ึนระบบท าได้รวดเร็ว
มากข้ึน โดยส่วนของงานที่ผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาได้รับมอบหมาย
คือการสร้าง Pipeline ที่เขียนแบบ Descriptive Script ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนดังภาพที่ 4 

ภาพที ่4 Syntax ของการเขียน Pipeline แบบ Descriptive 
Script 

จากภาพที่ 4 สามารถอธิบายรูปแบบ Syntax ของการเขียน 
Pipeline แบบ Descriptive Script ได้ดังน้ี 
ในส่วนที่ 1 stage เป็นการก าหนดว่า Pipeline น้ันจะมีกี่
ข้ันตอน และมีข้ันตอนอะไรบ้าง 
ในส่วนที่ 2 agent เป็นการเรียกใช้งาน Docker Images ที่จะใช้
งานใน stage น้ัน ๆ โดยในแต่ละ stage สามารถใช้ Docker 
Images ต่างกันได้ 
ในส่วนที่ 3 steps เป็นการก าหนดว่าในแต่ละ Stage จะมีการ
ท างานอะไรบ้างโดย Pipeline โดยมีวิธีการก าหนดในแต่ละ 
stage ดังน้ี 
1) ส่วนของการท า Unit test
เป็นส่วนของการทดสอบการท างานของ Code ที่ Clone มาจาก 
Gitlab โดยเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบคือ MSTest และจะ
สร้างรายงานผลการทดสอบออกมาเป็นกราฟ โดยมีวิธีการต้ังค่า
ใน Pipeline ดังปรากฏในภาพที่ 5 

ภาพที่ 5 วิธีการต้ังค่าใน Pipeline ในส่วนของการท า Unit test 

2) ส่วนของการวิเคราะห์ Code ด้วย SonarQube
หลังจากระบบท า Unit test เสร็จจะท าการวิเคราะห์ Code 
ด้วย SonarQube จากภาพที่ 6 จะเป็นวิธีการต้ังค่าใน Pipeline 
ในส่วนของการวิเคราะห์ Code ด้วย SonarQube 
3) ส่วนของการ Build Docker Image
เป็นส่วนของการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการรวบรวมทรัพยากร และ 
Source Code จากกระบวนการก่อนหน้าน้ีมาไว้ที่ Docker 
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Image เพ่ือง่ายต่อการน ามา ใช้งานในอนาคต โดยมีวิธีการต้ังค่า
ใน Pipeline ดังภาพที่ 6 

ภาพที ่6 วิธีการต้ังค่าใน Pipeline ในส่วนของการ Build 
Docker Image 

4) ส่วนของการ Deploy Docker Image
จะเป็นส่วนของการ Deploy Docker Image ไปเก็บไว้ที่ Nexus 
Repository ขององค์กรท าให้ง่ายต่อการน าไปใช้ในอนาคตของ
ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ และมีวิธีการต้ังค่าใน Pipeline ดังภาพที่ 7 

ภาพที ่7 วิธีการต้ังค่าใน Pipeline ในส่วนของการ Deploy 
Docker Image 

5. ผลการด าเนินการ
จากการพัฒนาระบบ Automated Build ด้วย Jenkins แบบ 
Descriptive Script ในส่วนต่าง ๆ สามารถสรุปผลการวิจัยในแต่
ละส่วนได้ดังน้ี 
1) ส่วนของการท า Unit test
ระบบจะสร้างรายงานผลการทดสอบออกมาเป็นกราฟ โดยจะมี
แกนต้ังเป็นจ านวนกรณีทดสอบ แกนนอนเป็นจ านวนครั้งการ
ทดสอบ และมีพ้ืนที่ใต้กราฟเป็นสีฟ้าเข้ม ปรากฏดังภาพที่ 8 

ภาพที ่8 กราฟแสดงผลการทดสอบแบบ MSTest 

จากภาพที่ 8 จะเห็นว่ามีกรณีทดสอบทั้งหมด 10 กรณี และผ่าน
การทดสอบทั้งหมดในทุกครั้งที่มีการทดสอบ จึงสรุปผลลัพธ์จาก
ส่วนน้ีได้ว่าซอฟต์แวร์ท างานได้ถูกต้องตาม Requirement 
2) ส่วนของการวิเคราะห์ Code ด้วย SonarQube
ได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลความผิดของ Code ที่เขียนในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น Bugs, Code Smell รวมถึงการค านวณ Code Coverage 
ดังภาพที่ 9 

ภาพที ่9 แสดงผลการวิเคราะห์ Code ด้วย SonarQube 

จากภาพที่ 9 จะเห็นว่า Code มี Code Smell อยู่ทั้งหมด 43 
ตัวส่วนของ Duplications อยู่ที่ 36.1% มี Duplicated Blocks 
อยู่ 4 ตัว และมี Vulnerabilities อยู่ 1 ตัว จึงสรุปผลลัพธ์จาก
ส่วนน้ีได้ว่าคุณภาพของ Code ยังมีคุณภาพไม่เพียงพอ 
3) ส่วนของการ Build Docker Image
ได้ผลลัพธ์เป็น Docker Image หลังท าการ Build ด้วย 
Dockerfile โดยสามารถตรวจสอบได้จากค าสั่ง docker ps จะ
ได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 10 

ภาพที ่10 Docker Image ที่ได้จากการ Build 
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4) ส่วนของการ Deploy Docker Image
เป็นการ Deploy Docker Image ที่ได้จากการ Build ไปเก็บไว้
ที่ Nexus Repository เพ่ือน าไปใช้งานต่อในอนาคต ได้ผลลัพธ์
ดังภาพที่ 11 

ภาพที ่11 Docker Image ที่ Deploy ข้ึนไปเก็บไว้ที่ Nexus 
Repository 

6. สรุปผลการด าเนินการ
การน า CI มาใช้ท าให้ภาระงานของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ลดลง 
โดยเฉพาะระยะเวลาในการรวบรวมทรัพยากร และ Source 
Code ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ ท าให้ระยะเวลาในการพัฒนา
ของโครงการน้ันลดลงอย่างมาก 
     จากการสัมภาษณ์ตัวแทนทีมพัฒนาทางทีมพัฒนามีความ
พอใจเป็นอย่างมากในการใช้งานระบบ โดยทางทีมพัฒนาให้
ข้อมูลว่าระบบน้ีท าให้ระยะเวลาในการรวบรวมทรัพยากร และ 
Source Code ที่จ าเป็นส าหรับโครงการน้ันลดลงอย่างมากจาก
วิธีการแบบเก่า เน่ืองจากวิธีการแบบเก่าน้ันมีการท างานส่วนหน่ึง
จะเกิดความซ้ าซ้อนถึง 3 ครั้งในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ  
20 นาที แต่การท างานแบบ Descriptive Script ของ Jenkins 
จะเป็นการท างานแบบ Pipeline ที่มีลักษณะเหมือนกับท่อส่ง
ของท าให้ความซ้ าซ้อนในส่วนน้ันหายไปจึงลดเวลาลงได้ประมาณ 
1 ชั่วโมงจากวิธีการแบบเดิม นอกจากน้ี Source Code ยังมี
คุณภาพมากข้ึน เน่ืองจากมีการวิเคราะห์ Source Code ด้วย 
SonarQube และตัวซอฟต์แวร์ยังมีคุณภาพจากการทดสอบด้วย 
Unit test ก่อนการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้งาน 
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การประยุกต์ Agile และ DevOps  
ส าหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการการสอบ

Agile and DevOps for EXAMINATION MANAGEMENT SYSTEM 

ธนวินท์ ภูผาเงิน1 และ *วันทนา ศรีสมบูรณ์1 

1สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
Emails: thanawin.fudg@gmail.com, wantanasi@buu.ac.th  

บทคัดย่อ 
การแข่งขันในการผลิตซอฟต์แวร์ให้ทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า ท าให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์น ากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบเอไจล์มาใช้ร่วมกับแนวคิดของ DevOps เพ่ือให้สามารถ
รวมซอฟแวร์ที่พัฒนาแยกส่วนกันอย่างอัตโนมัติ พร้อมที่จะส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้รวดเร็ว ในการวิจัยครั้ง
น้ี  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ พั ฒ น า ร ะ บ บ  Examination 
Management System (EMS) ซึ่งเป็นระบบจัดการการสอบเข้า
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 เ พ่ืออ านวยความสะดวก และ
แก้ปัญหาความซับซ้อนในการจัดการการสอบ ระบบจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนหลักส าหรับนักเรียนผู้สมัคร ส าหรับอาจารย์ 
และส าหรับผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย มอดูลการสมัครสอบ
ออนไลน์ มอดูลจัดการการสอบ และมอดูลแสดงรายงาน ซึ่งท า
การพัฒนาโดย .NET Framework และใช้ภาษา C#, HTML, 
CSS, JavaScript ภายใต้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย
เทคนิคสกรัมร่วมกับแนวคิดแบบ DevOps 

ค ำส ำคัญ: ระบบรับสมัครสอบออนไลน์, การสมัครสอบ 

ABSTRACT 
The software industry has been growing rapidly over 
the last decades and has played a significant role in 
the economy. Hence, many organizations transform 
their software development practices. More software 
development teams have embraced DevOps and Agile 
that combines software development (Dev) and 
information-technology operations (Ops) which aims 
to quick and effective development of software and 
increasing customer demands while maintaining 
quality of software. This research aims to develop 
Examination Management System (EMS) for secondary 

school admission. The system aids reduce complexity 
of the admission process and facilitate users. The 
users consist of three group are students, teachers 
and system admin. There are three modules which 
are exam application, examination management and 
related reports. .NET Framework was adopted as a 
tool to develop the system with programming 
languages are C#, HTML, CSS and JavaScript. 

Keywords: DevOps, Agile, Scrum, Examination 

1. บทน า
ผศ.ดร.สมนึก คีรีโตได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์” หมายถึง “การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้ผลลัพธ์
ใกล้เคียงเป้าหมายหรือบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา อันได้แก่ 
ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ สามารถส่งมอบได้ตรงเวลา อยู่ภายใต้
งบประมาณท่ีคาดการณ์ และ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้” ซึ่งวิศวกรรมซอฟต์แวร์ถือก าเนิดข้ึนในปี ค.ศ. 1960 
แล ะ มี ก า ร พั ฒ น า ม า อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  แ ล ะ ใ น ปั จ จุ บั น
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่ที่ท าให้ทีมพัฒนาเกิด
ความคล่องตัวมากย่ิงข้ึนที่เรียกว่าเอไจล์ ก็ได้รับความนิยมจาก
บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากท างานที่เน้น
การออกแบบและผลผลิตมากกว่ากระบวนการและเอกสาร 
รวมถึงการท างานเป็นวงรอบ ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของลูกค้าในการตรวจรับชิ้นงานที่ต้องกับความต้องการ และ
สามารถปรับเปลี่ยนความต้องการได้ ท าให้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตข้ึนมี
คุณภาพ ส่งมอบได้ตรงตามเวลา อยู่ภายใต้งบประมาณที่
คาดการณ์ซึ่ งตรงกับความหมายของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ประกอบกับรายงานสถิติความต้องการทางเทคโนโลยีที่ทาง
เว็บไซต์ https://www.internetworldstats.com › พบว่า ใน
ปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจ านวน 4,536,248,808 คน จาก

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 

25 มม.จากขอบ 
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ประชากรทั้งโลก จ านวน 7,716 ,223 ,209 คน ธุรกิจผู้ลิต
ซอฟต์แวร์จึงได้สร้างกระบวนการและเครื่องมือใหม่เพ่ือให้การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ท าได้รวดเร็วข้ึน เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าทันคู่แข่งและความต้องการใช้งาน 

บริษัท โกไฟว์ จ ากัด บริษัทที่ ให้บริการแบบครบวงจร
เกี่ยวกับไอทีโซลูชั่น ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ นิ สิ ต ผู้ วิ จั ย  พั ฒ น า ร ะ บ บ  Examination 
Management System (EMS) ซึ่งเป็นระบบจัดการการสอบเข้า
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส าหรับโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง หรือ
โ ค ร ง ก า ร ที่ เ ปิ ด รั บ ส มั ค ร  โ ด ย ร ะ บ บ  Examination 
Management System (EMS) ถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ืออ านวย
ความสะดวก และแก้ปัญหาความซับซ้อนในการจัดการการสอบ 
ระบบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ ส าหรับนักเรียน
ผู้สมัคร ส าหรับอาจารย์ และส าหรับผู้ดูแลระบบ โดยแต่ละส่วน
จะมีการท างานที่แตกต่างกันไป ตามหน้าที่หรือบทบาทของ
ผู้ใช้งานในแต่ละส่วน  

เน่ืองจากลูกค้าต้องการให้ระบบในระยะแรกพร้อมใช้งาน
ภายใน 1 เดือน ทีมผู้พัฒนาจึงได้น ากระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบเอไจล์มาใช้ร่วมกับแนวคิดแบบ Continuous 
Integration (CI) คือ กระบวนท่าที่ใช้ส าหรับการรวบรวม
ซอฟแวร์ที่มี การพัฒนาแยกส่วนกันอ ย่างอัตโนมั ติ  และ 
Continuous Delivery เ พ่ือให้สามารถเขียน และแก้ไข
โปรแกรมพร้อมที่จะ Deploy ได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติ
ของ DevOps เพ่ือให้สามารถส่งงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้
รวดเร็วตามความต้อการ รายละเอียดดังจะแสดงในล าดับถัดไป 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
2 . 1  เ พ่ื อ พั ฒนาร ะ บบ บริ ห า ร จั ดก า รก าร สอ บ โ ดย ใ ช้
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคสกรัม ร่วมกับแนวคิด
แบบ CI/CD 
2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ การส่งมอบงานได้ตรงเวลา 
ภายใต้งบประมาณที่คาดการณ์ และมีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

3. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องและเคร่ืองมือที่ใช้ในการพฒันา

3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1) Scrum

ภาพที ่1 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคสกรัม 

Scrum เป็นการน าเเนวคิดของ Agile เข้ามาใช้ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ Scrum ช่วยให้สามารถระบุปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เพ่ือให้สามารถส่งงานที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 
โดยวิธีการท างานแบบ Scrum จะประกอบไปด้วย 3 ต าแหน่ง 
คือ 
1.1) Product Owner มีหน้าที่ประเมิน และจัดล าดับ
ความส าคัญของงานต่าง ๆ ให้กับทีม 
1.2) Scrum Master เป็นผู้ท าให้การท างานเป็นไปอย่างลื่นไหล 
คอยก าจัดอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้ทีมบรรลุเป้าหมาย 
1.3) Team โดยในหน่ึงทีมจะประกอบด้วยคนประมาณ 3-9 คน 
และรวมทุกต าแหน่งเข้าด้วยกัน เช่น Programmer และ Tester 
เป็นต้น เพ่ือให้ทีมสามารถท างานทั้งหมดได้ด้วยตนเอง 
และวิธีการท างานของ Scrum จะประกอบไปด้วย 

Backlog เป็น Task งานที่ต้องท า ทั้งความต้องการ
ของลูกค้าและทีม ซึ่ง Product Owner จะเป็นผู้ตัดสินใจน า 
Task ต่าง ๆ เหล่าน้ีเข้าไปใน Sprint ตามล าดับความส าคัญ  

Sprint Phase มีก าหนดประมาณ 2-4 สัปดาห์ โดย
เป้าหมายของ Sprint คือการ Deliver งานบางอย่างให้ส าเร็จ 
ซึ่งเมื่อจบ Sprint จะมีการ Review ผลงานให้กับผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง เพ่ือให้รับทราบถึงความคืบหน้าของโปรเจค 

Stand Up Meeting เป็นการประชุมที่มีระยะเวลา
ประมาณ 10-15 นาที เพ่ือบอกว่าเมื่อวานท าอะไร วันน้ีจะท า
อะไร และปัญหาที่พบมีอะไรบ้าง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และมีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง 
2) DevOps

ในปี 2009 John Allspaw และ Paull Hammond ได้
น าเสนอค าว่า DevOps ในงาน Conference : The First 
DevOps Conference ประเทศเบลเย่ียม โดย DevOps เป็น
การประยุกต์หลักการพ้ืนฐานของกระบวนพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ 
Lean และ Agile โดยแนวคิดของ Lean ที่ปรากฏอยู่ใน 
DevOps คือ Value Stream Mapping และ Manufacturing 

1937



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

Lead Tim ส่วนหลักการของ Agile ที่มีอิทธิพลต่อ DevOps น่ัน
ก็คือ ความถ่ึในการส่งมอบงานในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ถึง 2 
เดือน รวมถึงแนวคิดอื่น ๆ เช่น Continuous Integration (CI) , 
Continuous Delivery , Continuous Deployment และ 
Infrastructure As a Code เพ่ือใช้ในกระบวนการพัฒนา
ซอฟท์แวร์ให้สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้รวดเร็วข้ึน ดัง
ภาพที่ 2 

ภาพที ่2 กระบวนการท างานตามแนวคิด DevOps 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
1) Visual Studio 2019 เป็นโปรแกรมส าหรับใช้ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 
2) SQL Server Management Studio ส าหรับใช้ในการ
จัดการฐานข้อมูล 
3) Azure DevOps ซึ่งเป็นโซลูชันของ Microsoft Azure เป็น
เครื่องมือเพ่ือสนับสนุนทีมในการวางแผนงาน การท างานร่วมกัน
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการส่งมอบแอปพลิเคชัน จากภาพที่ 
3 จะเป็นบริการต่าง ๆ ท่ีทาง Azure DevOps มีให้บริการ ดังน้ี 

3.1) Azure Repos ให้บริการ Git หรือ Team 
Foundation Version Control (TFVC) ส าหรับการควบคุม
เวอร์ชัน 

3.2) Azure Pipelines ให้บริการ Build และ Release เพ่ือ
รองรับการพัฒนา และส่งมอบแอปพลิเคชันอย่างต่อเน่ือง 

3.3) Azure Boards เป็นชุดเครื่องมือ Agile เพ่ือสนับสนุน 
การวางแผน การติดตามงาน การติดตามข้อบกพร่อง และปัญหา 
โดยใช้วิธี Kanban และ Scrum 

3.4) Azure Test Plans เป็นเครื่องมือที่หลากหลายส าหรับ
การทดสอบแอปพลิ เคชัน  รวม ถึง  Manual/Exploratory 
Testing และ Continuous Testing 

3.5) Azure Artifact ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งปันแพคเกจ 
Maven, npm และ NuGet เพ่ือรวมการแชร์แพ็คเกจเข้ากับ 
CI/CD Pipelines 

ภาพที ่3 เครื่องมือใน Azure DevOps 

4) Git เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่
พัฒนา 
5) Microsoft Teams เป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร อ านวยความสะดวกในการท างานเป็นทีม และช่วย
ให้การประสานงานภายในทีมสามารถท าได้ง่ายข้ึน 

4. วิธีด าเนินการพัฒนา
ใ น ก าร พั ฒ นา ร ะ บบ  Examination Management 

System (EMS) ได้น าโมเดลการพัฒนาแบบ DevOps มาใช้ 
โดยทีมพัฒนา (Dev) และทีมด าเนินการ (Ops) จะไม่ท างาน
แยกกัน ทั้งสองทีมร่วมงานเป็นทีมเดียวกัน ซึ่งนักพัฒนาจะ
ท างานครอบคลุมทั้งวงจรของการผลิตเว็บแอปพลิเคชัน ต้ังแต่
การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ พัฒนา การทดสอบ 
ไปจนถึงการส่งมอบงานให้กับลูกค้า ในข้ันตอนหลังจากส่งมอบ
งานทีมพัฒนายังรับฟังปัญหาและความต้องการเพ่ิมเติมเพ่ือปรับ
ขอบเขตความสามารถของแอปพิลเคชันให้สามารถใช้งานได้ดี
ย่ิงข้ึน  

ทีมผู้พัฒนาได้น าแนวคิดแบบ CI/CD คือ การด าเนินการ
ที่ท าให้กระบวนการปล่อยซอฟต์แวร์ท างานแบบอัตโนมัติ ต้ังแต่
การสร้างจนถึงการส่งมอบงาน โดย CI/CD ช่วยเพ่ิมความถ่ี และ
ความเร็วในการปล่อยคุณสมบัติใหม่ ท าให้สามารถด าเนินการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วย่ิงข้ึน  

โดยในภาพที่ 4 แสดงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย
เทคนิค Scrum ร่วมกับแนวคิดการท างานแบบ DevOps 

ภาพที ่4 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
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โดยการพัฒนาระบบ Examination Management System 
(EMS) แบ่งการท างานออกเป็น 2 Sprint แต่ละ Sprint มี
ระยะเวลา 1 เดือนในการวางแผน ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ 
และส่งมอบงานลูกค้าผ่านโซลูชัน Azure DevOps ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Azure 

โดยงานที่ต้องส่งมอบงานให้กับลูกค้าใน Sprint ที่ 1 
ได้แก่ การสมัครออนไลน์ การจัดการข้อมูลผู้สมัคร จัดการสนาม
สอบ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และรายงานผู้สมัคร 

ส่วนใน Sprint ที่ 2 เป็นการติดตามข้อบกพร่องที่ผู้ใช้พบ
ในระหว่างการใช้งานของระบบที่ส่งมอบลูกค้าไปใน Sprint ที่ 1 
และปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้จริง ตามความต้องการของ
ลูกค้า โดยแสดงด้วยแผนภาพยูสเคส มีรายละเอียดดังภาพที่ 5 

ภาพที ่5 แผนภาพยูสเคสระบบ Examination Management 
System (EMS) 

ภาพที่ 6 แสดงให้เห็นว่าในกระบวนการพัฒนาน้ัน 
Product Owner และ ทีมผู้พัฒนาท า Sprint Planning ผ่าน 
เครื่องมือ “Azure Board” ซึ่งแบ่งระยะการท างานออกเป็น 4 
ส่วนคือ “Todo”, “Doing”, “Ready to Verify” และ 
“Done” ผู้พัฒนาจะเลื่อน Task งานที่ตนเองรับผิดชอบส่วน 
“Todo” เข้าสู่ระยะ “Doing” ในช่วงเช้าของวันจันทร์ พุธ และ
ศุกร์ จะมีการประชุมซึ่งเป็นกิจกรรมในกระบวนการแบบสกรัมที่
เรียกว่า Stand Up Meeting เพ่ือพูดถึงสิ่งที่ตนเองก าลังท าอยู่ 
สิ่งที่จะท าต่อไป และปัญหาที่พบเจอเพ่ือช่วยกันแก้ปัญหา หรือ
แนะน าแนวทางการแก้ปัญหา  

ภาพที ่6 Azure Board 

เมื่อพัฒนาเสร็จ ผู้พัฒนาจะ Deploy ระบบ โดย 
“Push” ไฟล์ไปยัง “Git” ซึ่งเป็นเครื่องมือควบคุมเวอร์ชันที่ผูก
กับเครื่องมือ “Azura Repos” ใน Azure DevOps เพ่ือให้ 
“Build” ไฟล์รวมกับระบบทั้งหมดให้อย่างอัตโนมัติ ผู้พัฒนา
สามารถสั่งให้ระบบ Release งานได้อย่างอัตโนมัติผ่านเครื่องมือ 
“Azure Pipelines” เพ่ือให้ทีมด าเนินการ (Ops) ส่งระบบที่ 
Build ส าเร็จไปบนเครื่องแม่ข่ายที่เรียกว่า “Server Dev” ก่อน
เพ่ือทดสอบระบบ เมื่อท าการทดสอบเสร็จสิ้นแล้วจะท าการ 
Deploy บนเครื่องแม่ข่ายที่เรียกว่า “Production” เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถเข้ามาใช้งานระบบของเราได้ ซึ่งในขณะที่ผู้ใช้ก าลังใช้
งานระบบน้ัน นักพัฒนาจะยังสามารถพัฒนาระบบในส่วนที่ยัง
ไม่ได้ใช้งานต่อได้ รวมถึงสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในการใช้
งานระบบได้อย่างรวดเร็ว  

5. ผลการด าเนินการ
Examination Management System (EMS) ซึ่งเป็นระบบ
บริหารจัดการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ในโรงเรียนหรือโครงการที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งมีการแบ่งส่วน
การท างานเป็นส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 

5.1 มอดูลการสมัครสอบออนไลน์ 
เป็นมอดูลส าหรับการรับสมคัรสอบออนไลน์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียน หรือโครงการที่เปิดรับสมัคร
สามารถท าการสมัครสอบออนไลน์ผ่านระบบ Examination 
Management System (EMS) ได้ โดยจะแสดงหน้าจอ
แบบฟอร์มข้อมูลการสมัครที่ต้องท าการกรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วน เมื่อท าการเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะให้ผูส้มัครสอบ
ออนไลน์ท าการเลือกโรงเรียน หรือโครงการ ที่จะท าการสมัคร
สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากน้ันจะเข้าสู่หน้าจอ
แสดงข้อมูลการสมัคร และสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบ
ออนไลน์ที่สมัครไปแล้วได้ ดังภาพที่ 7 
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ภาพที ่7 หน้าจอกรอกข้อมูลการสมัคร 

5.2 มอดูลการจัดการการสอบ 
เป็นมอดูลส าหรับจัดการสนามสอบต่าง ๆ ที่เปิดให้บรกิารเป็น
สนามสอบส าหรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โดยสามารถท าการ เพ่ิม ลบ ค้นหา แก้ไข และดูรายละเอียด
ข้อมูลของสนามสอบ ภายในระบบ Examination 
Management System (EMS) รวมทั้งสามารถจัดการห้องสอบ
ภายในสนามสอบน้ัน ๆ ได้ และภายในหน้าจอแสดงรายละเอียด
ข้อมูลของสนามสอบจะมีการแสดงรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์ิสอบ 
และท าการเลือกสอบในสนามสอบน้ัน ๆ ด้วย โดยจะมีหน้าจอ
การท างานปรากฏดังภาพที่ 8 และภาพที่ 9 รวมถึงการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมคัรสอบออนไลน์ ซึ่งจะสามารถท า
การเลือกสถานะ และใส่เหตุผลประกอบ เพ่ือให้ผู้สมัครสอบ
ออนไลน์สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครของตนเอง และ
ทราบเหตุผล 
โดยจะมีหน้าจอการท างานปรากฏดังภาพที่ 10 

ภาพที ่8 หน้าจอการค้นหาสนามสอบ 

ภาพที ่9 หน้าจอการแสดงข้อมูลสนามสอบ 

ภาพที ่10 หน้าจอการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 

5.3 มอดูลการแสดงรายงาน 
เป็นมอดูลส าหรับแสดงรายงานข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการ
การสอบ และสถิติต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น Dashboard ซึ่ง
แสดงข้อมูลจ านวนผู้สมัครสอบ ผู้ช าระเงิน จ านวนผู้เข้าสอบตาม
สนามสอบต่าง ๆ และรายงานสถิติทั่วไปของผู้สมัครสอบ
ออนไลน์ เช่น สถานะภาพของบิดามารดา รายได้ของบิดามารดา 
ช่องทางการรับข่าวสาร และสาขาท่ีสนใจศึกษาต่อ เป็นต้น โดย
จะปรากฏ 
ดังภาพที่ 11 ถึงภาพที่ 13 

ภาพที ่11 หน้าจอเลือกรายงานสถิติทั่วไป 
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ภาพที ่12 หน้าจอ Dashboard 

ภาพที ่13 หน้าจอแสดงรายงานทั่วไป 

5.4 มอดูลจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน 
มอดูลจัดการฐานข้อมูลโรงเรียนจะเป็นส่วนที่จัดการข้อมูลของ
โรงเรียนที่มีในระบบ โดยสามารถค้นหาโรงเรียน แสดงข้อมูล
โรงเรียน แก้ไขข้อมูลโรงเรียน ลดสถานะ จัดการข้อมูลโรงรียน
เพ่ิมข้อมูลโรงเรียน เป็นต้น 

 ภาพที่ 14 เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจัดการฐานข้อมูล
โรงเรียน ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับค้นหา และแสดงข้อมูล
ของโรงเรียน ผู้ใชส้ามารถกรอกข้อมูลเพ่ือค้นหาข้อมูลของ
โรงเรียนที่มีในระบบได้  และจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 

ภาพที ่14 หน้าจอจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน 

ภาพที ่15 หน้าจอจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน (ค้นหา) 

6. สรุปผลการด าเนินการ
การประยุกต์ Agile และ DevOps ส าหรับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการสอบ โดยทีมพัฒนา (Dev) และทีมด าเนินการ 
(Ops) ท างานร่วมกันผ่านโซลูชัน Azure DevOps เพ่ือให้ทีม
พัฒนาซึ่งพัฒนาระบบด้วยกระบวนการ Scrum ส่งมอบงาน 
(Push) ผ่านเครื่องมือควบคุมเวอร์ชันการท างาน “Git” ซึ่ง
เชื่อมโยงกับ “Azure Pipelines” ในการ “Build” งานที่ท า
ส าเร็จอย่างอัตโนมัติ และส่งไปตรวจสอบ ก่อนที่ทีมด าเนินการ 
(Ops) จะ “Release” ระบบไปยังเครื่องแม่ข่ายที่จะให้บริการ
ระบบกับลูกค้าจริง 

จากการสัมภาษณ์ตัวแทนทีมพัฒนา (Dev) และทีม
ด าเนินการ (Ops) ร่วมกับผลการทดสอบระบบ และการยอมรับ
ซอฟต์แวร์ของลูกค้า ใน 4 ประเด็น คือ 1) ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 
2) สามารถส่งมอบได้ตรงเวลา 3) อยู่ภายใต้งบประมาณที่
คาดการณ์ และ 4) มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
พบว่า ระบบสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงเวลา และมีคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ต้ังไว้ 
แต่ในเรื่องคุณภาพของระบบพบว่าต้องปรับปรุงเน่ืองจาก ผลจาก
รายงานการทดสอบใน Sprint ที่ 1 จ านวน 30 กรณีทดสอบ
พบว่าผ่านเพียงร้อยละ 50 และรายงานข้อบกพร่องในการใช้งาน
ระบบจากลูกค้ามีจ านวน 50 ข้อร้องเรียนใน Sprint ที่ 2 ซึ่งทีม
ผู้วิจัย จะต้องท าการตอบปัญหา และช่วยเหลือผู้ใช้ กรณีที่พบ
ปัญหาในระหว่างการใช้งานระบบ คอยติดตาม และแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการท างานที่ผิดพลาดของระบบ หรือปัจจัยอื่น 
เพ่ือให้ระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง และต่อเน่ือง รวมทั้ง
พัฒนาการท างานบางอย่างเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของ
ระบบตามความต้องการของลูกค้า 
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ระบบขออนุญาตน าของเข้าและออก 
Carry In-Out Permission System 

ปณิตา หมันหนุน1 และ *พีระศักด์ิ เพียรประสิทธ์1 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบั นการขออนุญาตน าของ เ ข้าและออกของบริษั ท 
บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ใน
รูปแบบของเอกสารที่ใช้กระดาษที่ให้ผู้มีสิทธ์ิอนุญาตลงนาม ซึ่ง
ข้ันตอนดังกล่าวเป็นข้ันตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากและล่าช้า หาก
หัวหน้างานติดภารกิจอื่นอยู่ท าให้ไม่สะดวกในการอนุมัติเอกสาร 
ทางผู้จัดท าจึงพัฒนาระบบขออนุญาตน าของเข้าและออกใน
ลักษณะออนไลน์ เพ่ือตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้และอ านวย
ความสะดวกในกระบวนการดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้
กระดาษของบริษัทด้วย เน่ืองจากในแต่ละวัน  มีผู้มาติดต่อเข้า
สถานที่จ านวนมาก และใช้กระดาษบันทึกข้อมูลว่าใครมาเมื่อใด 
ต้องการติดต่อใคร มีสิ่งของสัมภาระอะไรบ้าง โดยระบบขอ
อนุญาตน าของเข้าและออก ประกอบด้วยมอดูลการขออนุญาต
เข้าสถานที่และมอดูลอนุมัติการออกจากสถานที่ โดยผู้ใช้งาน
หลัก คือ ผู้ที่มาติดต่อขอเข้าพบบุคคลภายใน ผู้ที่ต้องการติดต่อ 
และหัวหน้างาน ซึ่งในการพัฒนาระบบได้ใช้กรอบการท างาน 
CodeIgniter ภาษา PHP, HTML, SQL, CSS และ JavaScript 
ผลการด าเนินงานของระบบช่วยให้ผู้มาติดต่อท าการขออนุญาต
เข้าบริษัท และหัวหน้างานสามารถอนุมัติการเข้าสถานที่ได้
สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน  

ค ำส ำคัญ: การอนุญาตเข้าสถานที่ การตรวจสอบความปลอดภัย 
เข้าออกสถานที่ 

ABSTRACT 
At present, the requests for carry in-out permission of 
Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. are 
in the form of paper-based documents that allow, 
who have authorized to sign it. This process is quite 
complicated and delayed if the supervisor is stuck on 
another task causing inconvenience in approving the 
document. Therefore, we develop information system 
to requests for carry in-out permission online. The 
objective of the system facilitates users, reduces 

usage paper and can easily track who came company 
in the past. The carry in-out permission system 
consists module to request permission to get in a 
place and module to leave the site. The system 
developed for users, who requested to meet the staff 
in the company, and supervisors. The system 
development using CodeIgniter framework and 
languages PHP, HTML, SQL, CSS, and JavaScript. The 
result of the system allows visitors to request 
permission to get in the company and supervisors can 
approve easily and quickly. 

Keywords: Carry In-Out Permission 

1. บทน า
บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด
เป็นบริษัทที่ท าการผลิตยางรถบรรทุกที่มีการส่งออกทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ เป็น 1 ในจาก 47 สาขาของประเทศไทยมี
การรองรับมาตรฐานของคุณภาพ มาตรฐานด้านการผลิต รวมไป
ถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และในการตรวจสอบคนเข้า
และออกเป็นหน่ึงในการรักษาความปลอดภัยของบริษัท 
บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือเป็น
การป้องกันการโจรกรรม หรือการสร้างความเสียหายแก่
ทรัพย์สินภายในของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบ
สิ่งของสัมภาระของผู้ที่มาติดต่อบริษัทน้ัน ยังคงใช้การจดบันทึก
ในรูปแบบกระดาษ โดยผู้เข้ามาติดต่อจะต้องท าการเขียนเอกสาร
ว่าต้องการมาติดต่อพนักงานคนใด แผนกใด ติดต่อเรื่องใด 
สิ่งของที่น าเข้ามาด้วย หลังจากน้ันผู้เข้ามาติดต่อจะต้องให้
พนักงานและหัวหน้างานท าการลงลายมือชื่อในเอกสารเพ่ือเป็น
การอนุญาตว่าบุคคลน้ันสามารถเข้ามาภายในบริษัทได้ ปัญหาที่
พบคือ ข้ันตอนในการจัดการเอกสารยุ่งยากและล่าช้า  หาก
หัวหน้างานติดภารกิจอื่นอยู่ท าให้ไม่สะดวกในการอนุมัติเอกสาร 
นอกจากน้ีการตรวจติดตามข้อมูลย้อนหลังมักเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก เน่ืองจากเอกสารอยู่ในรูปแบบกระดาษ ดังน้ัน

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ผู้จัดท าจึงได้พัฒนาระบบขออนุญาตน าของเข้าและออก เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อและหัวหน้างาน และช่วยลด
ระยะเวลาในข้ันตอนของการรอเอกสารที่ต้องให้หัวหน้างานท า
การอนุมัติก่อนจะออกจากสถานที่ได้ และยังเป็นการลดการใช้
กระดาษภายในบริษัทอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
2.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกในกระบวนการอนุญาตให้บุคคลเข้า
และออกจากสถานที่ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมมาตรการควบคุมความปลอดภัยของทรัพย์สิน
บริษัท 
2.3 เพ่ือลดการใช้กระดาษภายในบริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนู
แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

3. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องและเคร่ืองมือที่ใช้ในการพฒันา
3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
เน่ืองจากระบบขออนุญาตน าของเข้าและออก ที่ได้รับมอบหมาย
ให้พัฒนา มีการใช้งานในส่วนของอาคารรักษาความปลอดภัย
ด้านหน้าของบริษัท ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้ง
ทรัพย์สินภายในบริษัท ทรัพย์สินของผู้ติดต่อ รวมไปถึงกฎหมาย
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าสถานที่ การน าสิ่งของเข้ามาภายใน
สถานที่ ผู้จัดท าจึงท าการศึกษาข้อมูลในส่วนของกฎหมาย
ความผิดฐานบุกรุก [1] ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

มาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น 
เพ่ือถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด หรือเข้าไปกระท า
การใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดย
ปกติสุข ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ [อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 
4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560] 

มาตรา 363 ผู้ใดถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็น
ของตน หรือของบุคคลที่สามที่ท าการ ย้าย หรือท าลาย
เครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์น้ันทั้งหมด หรือบางส่วน 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ [อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 
26) พ.ศ. 2560]

มาตรา 364 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เข้าไป หรือ
ซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์ หรือส านักงานใน
ความครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่า
น้ัน เมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ [อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560] 

3.2 ระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
1) ระบบควบคุมการเข้าและออก

ระบบที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าออกของบุคคล
ภายใน [1] เพ่ือป้องกันเหตุร้ายจากบุคคลภายนอก หรือแม้แต่
การป้องกันเหตุร้ายจากบุคคลภายใน ไม่ว่าจะเป็นการลักขโมย 
การบันทึกเวลาในการเข้าออกงาน การเข้าไปในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าไป หรือการก่อเหตุร้ายอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งระบบท า
การออกแบบโดยวิศวกรที่มีความช านาญและมีประสบการณ์   
ไม่มีความซับซ้อน และยังมีความรวดเร็วอีกด้วย 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
1) Microsoft SQL Server Management Studio [3]
โปรแกรมที่ใช้เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของระบบขออนุญาตน าของเข้า
และออก 
2) Visual Studio Code [4 ]โปรแกรมหลักที่ใช้พัฒนาระบบ
อนุญาตน าของเข้าและออก ใช้ในการเขียนค าสั่งการท างานของ
ระบบ 
3) Visual Paradigm for UML [2] เครื่องมือสนับสนุน             
การวิเคราะห์ การออกแบบแผนภาพ 

4. วิธีด าเนินงาน
การพัฒนาระบบขออนุญาตน าของเข้าและออก เป็นระบบใหม่ที่
เพ่ิงได้รับการพัฒนา ซึ่งเกิดจากความต้องการลดระยะเวลาที่ใช้
ในการรอหัวหน้างานอนุมัติเอกสารการออกจากสถานที่และน า
ของออกจากบริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด จึงต้องมีการวิเคราะห์และการออกแบบการท างาน
ของระบบ เพ่ือช่วยในการพัฒนาระบบ ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

4.1 ขั้นตอนวิธีและค าอธิบาย (Flow Charts) 
การออกแบบการท างานของระบบขออนุญาตน าของ

เข้าและออก ผ่านข้ันตอนวิธีการและค าอธิบาย ท าให้เห็นภาพ
ของการท างานภายในระบบมากข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 1  
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ภาพที ่1 ข้ันตอนการท างานของระบบ 

4.2 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) 
แผนภาพยูสเคสของระบบขออนุญาตน าของเข้าและ

ออก เป็นแผนภาพที่บอกถึงการท างานของระบบ ว่าระบบ
สามารถท าอะไรได้บ้าง และผู้ใช้งานเกี่ยวข้องกับระบบในส่วน
ไหนได้บ้าง ซึ่งแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 2 แผนภาพยูสเคส  

ภาพที ่2 แผนภาพยูสเคส 

5. ผลการด าเนินการ
ระบบขออนุญาตน าของเข้าและออก จะมีการน าไปใช้งานในส่วน
ของการตรวจสอบคนเข้าและออกของ บริษัทบริดจสโตน ไทร์ 
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือบันทึกข้อมูลสิ่งของ
ต่าง ๆ ท่ีผู้ติดต่อต้องการน าเข้าและออกจากสถานที่  

การท างานของระบบขออนุญาตน าของเข้าและออก 
ประกอบไปด้วย 2 เมนูหลัก ได้แก่ ขออนุญาตเข้าพบ และอนุมัติ
ออกจากสถานที่ เมื่อกดเลือกเมนูขออนุญาตเข้าพบ จะแสดง
หน้าจอให้กรอกข้อมูลและท าการบันทึก เมื่อบันทึกข้อมูล ระบบ
จะแสดงหน้าจอรายละเอียด ที่ท าการกรอกข้อมูลของผู้ใช้งาน 
ให้ท าการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว หากข้อมูลถูกต้องให้ท าการ
ปิดได้ทันทีเน่ืองจากข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล และเมื่อเข้า
เมนูอนุมัติออกจากสถานที่ จะสามารถท าได้ใน 2 กรณี คือ 
1) หากท าการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ สามารถท าการกดอนุมัติได้
ทันที แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ลงทะเบียนไว้ เช่น 
ผู้ใช้งาน A ลงทะเบียนการอนุมัติไว้ในเวลางาน ก็จะสามารถท า
การอนุมัติได้ในเวลางานเท่าน้ัน หากเป็นช่วงเวลาท่ีไม่ใช่เวลางาน
จะไม่สามารถท าการอนุมัติงานได้ 
2) หากไม่ได้ท าการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้จะต้องท าการ
ค้นหาเลขที่เอกสาร และท าการกดยืนยันการอนุมัติ หลังจากน้ัน
ให้รอเลข OTP เมื่อได้รับแล้ว ให้น ามากรอกในช่องกรอกข้อมูล
โดยในทั้ง 2 กรณีที่กล่าวมาน้ัน เป็นเงื่อนไขที่ใช้ในการท างาน
ของเมนูการอนุมัติออกจากสถาน 

โดยในการเข้าถึงมอดูลต่าง ๆ ของระบบจะต้องเข้า
ผ่านเมนูในหน้าแรกของการท างาน ปรากฏให้เห็นดังภาพที่ 3 
หน้าจอเมนูของระบบขออนุญาตน าของเข้าและออก 

ภาพที ่3 หน้าจอเมนูของระบบขออนุญาตน าของเข้าและออก 

5.1 มอดูลขออนุญาตเข้าพบ 
เมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนูการขออนุญาตเข้าพบ เพ่ือท าการ

กรอกข้อมูลการขออนุญาตน าของเข้าและออก โดยผู้ที่สามารถ
กรอกข้อมูลได้น้ัน ต้องเป็นผู้ ติดต่อที่ขอเข้าพบบุคลลภายใน
บริษัท และมีสิ่งของหรือสัมภาระที่ต้องการน าเข้ามาภายใน
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บริษัท ซึ่งรายละเอียดการกรอกข้อมูลปรากฏในภาพที่ 4 หน้าจอ
การขออนุญาตเข้าบริษัท 

ภาพที ่4 หน้าจอการขออนุญาตเข้าบริษัท 

หลังจากผู้ใช้งานท าการกรอกข้อมูลขออนุญาตเข้า
บริษัท เช่น ชื่อพนักงาน แผนก สิ่งของที่น าเข้า ระบบจะท าการ
แสดงข้อมูลให้ผู้ ใช้งานตรวจสอบรายละเอียด ดังภาพที่  5 
หน้าจอแสดงข้อมูลการขออนุญาตเข้าบริษัท 

ภาพที ่5 หน้าจอแสดงข้อมูลการขออนุญาตเข้าบริษัท 

5.2 มอดูลอนุมัติการออกจากสถานที่ 
การเข้าใช้งานเมนูที่สองของระบบขออนุญาตน าของ

เข้าและออกสถานที่น้ัน สามารถท าได้ 2 กรณี คือ 
1) ผู้ใช้งานท าการเข้าสู่ระบบ

หากผู้ใช้งานเลือกวิธีการอนุมัติการออกจากสถานที่
ด้วยวิธีการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานต้องมี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ท า
การลงทะเบียนไว้กับระบบ  

เมื่อผู้ใช้งานท าการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีแถบสี
เขียวแสดงข้อมูลสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้เข้าใช้งานอยู่บนสุด
เพ่ือให้ผู้ใช้งานทราบว่าการเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้ว ถัดมาจะมีการ
แสดงข้อมูลรายการเอกสารที่ผู้ใช้งาน ต้องท าการอนุมัติเอกสาร     
เพ่ือเป็นการยืนยันสถานะให้กับผู้มาติดต่อ สามารถออกจาก
สถานที่ได้ โดยมีเงื่อนไขในการแสดงรายการการอนุมัติเอกสาร 
ดังน้ี 

หากผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนการอนุมัติไว้เป็น
ช่วงเวลาเช้าก็จะสามารถเห็นรายการการอนุมัติเอกสารแค่ของ
ช่วงเช้า ดังน้ัน จะไม่สามารถเห็นรายการเอกสารของช่วงเวลาอื่น  
และไม่สามารถอนุมัติเอกสารของช่วงเวลาอื่นได้ ดังภาพที่ 6  

ภาพที ่6 หน้าจอแสดงรายการการอนุมัติเอกสาร 

เมื่อผู้ใช้งานต้องการทราบรายละเอียดของเอกสารที่ท า
การค้นหา ให้ผู้ใช้งานเลือกคลิกปุ่ม “info” เพ่ือท าการแสดง
ข้อมูลให้ผู้ใช้งานตรวจสอบที่แสดงดังภาพที่ 6 หน้าจอแสดง
รายการการอนุมัติเอกสาร หลังจากน้ันจะท าการแสดงหน้าจอ 
ดังภาพที่ 7 หน้าจอแสดงรายละเอียดส าหรับการยืนยันการ
อนุมัติ หากข้อมูลที่แสดงถูกต้อง ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “ยืนยันการ
อนุมัติ” เพ่ือท าการอนุมัติเอกสารให้กับผู้มาติดต่อ เมื่อท าการ
อนุมั ติเอกสารเรียบร้อยแล้ว สถานะการเข้าสถานที่จะถูก
เปลี่ยนเป็น “อนุญาตให้ออกจากสถานที่” 

ภาพที ่7 หน้าจอแสดงรายละเอียดส าหรับการอนุมัติ 

2) การอนุมัติผ่านการยืนยันด้วยวิธีการ OTP
 เมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนูการอนุมัติการออกจากสถานที่
แล้วจะสามารถท าการค้นหาเลขที่เอกสารที่ต้องการอนุมัติได้ ดัง
ภาพที่ 8 หน้าจอการค้นหาเอกสาร และหลังจากผู้ใช้งานท าการ
ค้นหาเอกสารส าเร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของ
เอกสารเหมือนดังภาพที่ 7 หน้าจอแสดงรายละเอียดส าหรับการ
ยืนยันการอนุมัติ 

ภาพที ่8 หน้าจอการค้นหาเอกสาร 

เมื่อเอกสารที่ผู้ใช้งานต้องการอนุมัติแสดงข้ึนมาแล้ว 
ให้ผู้ใช้งานท างานคลิกปุ่ม “ยืนยันการอนุมัติ” หลังจากน้ันระบบ
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จะแสดงหน้าจอ ดังภาพที่ 9 หน้าการกรอกหมายเลขโทรศัพท์           
และคลิกปุ่ม “ยืนยัน”เพ่ือท าการขอเลข OTP มายืนยันการ
อนุมัติเอกสาร 

ภาพที่ 9 หน้าจอการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ 

เมื่อผู้ใช้งานได้รับตัวเลข OTP ผ่านทางหมายเลข
โทรศัพท์ที่ท าการกรอกแล้ว ให้น าตัวเลข OTP 6 หลักมากรอก 
และคลิกปุ่ม “confirm” เพ่ือเป็นการยืนยันตัวเลข OTP ในการ
อนุมัติเอกสารดังภาพที่ 10 หน้าจอยืนยันรหัส OTP 

ภาพที ่10 หน้าจอการยืนยันรหัส OTP 

หลังจากท่ีท าการยืนยันการอนุมัติเรียบร้อยแล้วของทั้ง
สองกรณี ระบบจะท าการแสดงข้อมูลเพ่ือยืนยันสถานะการออก
จากสถานที่ให้เปลี่ยนจาก “ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ออกจาก
สถานที่” เป็น “อนุมัติให้ออกจากสถานที่” แสดงดังภาพที่ 11 
หน้าจอแสดงข้อมูลยืนยันการอกจากสถานที่     

  
 ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงข้อมูลยืนยันการออกจากสถานที่ 

6. สรุปผลการด าเนินการ
ระบบขออนุญาตน าของเข้าและออก ประกอบไปด้วย 2 มอดูล 
คือ การขออนุญาตเข้าพบและการอนุมัติการออกจากสถานที่ 
โดยพัฒนาอยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือลดข้ันตอนความ
ยุ่งยากในการท าเอกสาร ลดระยะเวลาในการรอการอนุมัติ
เอกสาร ลดการใช้กระดาษภายในบริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนู

แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด รวมถึงหัวหน้างานสามารถ
อนุมัติเอกสารได้สะดวกและรวดเร็ว  
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ระบบจองคิวรับการรักษาออนไลน์ผ่าน Web Application 
 (กรณีศึกษาโรงพยาบาลม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี) 

Online Queue Reservation System  
(Case Study of Muang SamSip Hospital Ubon Ratchathani Province) 
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บทคัดย่อ 
โครงงานน้ีจัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาระบบ

จองคิวรับการรักษาออนไลน์ผ่าน  Web Application 
(กรณีศึกษาโรงพยาบาลม่วงสามสิบ  จ .อุบลราชธานี) ซึ่ ง
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Adobe Dreamweaver CS5 
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ PHP, HTML, JAVASCRIPT ใช้
เฟรมเวิร์ค Bootstap ในการออกแบบระบบให้รองรับขนาด
หน้าจอทุกอุปกรณ์ทั้งพีซี สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ในการ
จัดการฐานข้อมูลใช้ SQL server ตัวระบบแบ่งการท างานเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนหน้าบ้าน (Front End) และหลังบ้าน (Back End) 
ในส่วนของผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ผู้ใช้บริการ 2) 
เจ้าหน้าท่ี 3) ผู้ดูแลระบบ มีฟังก์ชันในการเพ่ิมความปลอดภัยใน
การเข้าถึงข้อมูลในระบบ ผลการพัฒนาระบบ พบว่าระบบจอง
คิวรับการรักษาออนไลน์ผ่าน Web Application  (กรณีศึกษา
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี) สามารถจองคิว  
สามารถทราบคิวก่อนหน้าได้  สามารถยกเลิกจองคิว และ
สามารถค้นหาข้อมูลการจองคิว ช่วยให้การจองคิวรับการรักษา
ออนไลน์ผ่าน Web Application มีความสะดวกในการจองคิว
ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ ไม่จ าเป็นที่จะต้องเสียเวลาเดินทางไปที่
โรงพยาบาลเพ่ือจองคิว  เน่ืองจากโรงพยาบาลอาจอยู่ไกล มี
พ้ืนที่จ ากัดในการรองรับผู้ป่วยที่มารับการรักษา ท าให้เกิดความ
แออัด แต่เราสามารถท าการจองคิวรับการรักษาออนไลน์ผ่าน 
Web Application ได้เลย จากผลการทดสอบความสามารถใน
การใช้งานได้ของซอฟต์แวร์ผู้จัดท าได้ท าการประเมินใน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ด้านความสามารถในการ
เรียนรู้ของผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ ด้านคุณภาพของซอฟต์แวร์ และ
ด้านกระบวนการท างานของซอฟต์แวร์ ซึ่งการทดสอบน้ันท า
แบบเจาะจงผู้ใช้ 30 คน มาจาก 2 กลุ่ม ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์ 10 คน และผู้ใช้ทั่วไป 20 คน ผลการประเมิน

พบว่าความสามารถในการใช้งานได้ของซอฟต์แวร์โดยเฉลี่ยจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน อยู่ในระดับดีมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.31) โดยเฉพาะด้านความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน
ซอฟต์แวร์ (มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.45) ในขณะที่ผลการ
ประเมินแยกตามกลุ่มผู้ใช้ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป พบว่ามีผลการประเมินที่สอดคล้องกันในทุก
ด้านและมีค่าเฉลี่ยการใช้งานโดยรวมของผู้ใช้ทุกกลุ่มอยู่ในระดับ
ดีมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38) 

ค ำส ำคัญ: การจองคิว,ระบบ,Web Application 
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1. บทน า
ในปัจจุบันจ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มที่สูงข้ึนเรื่อย ๆ 
อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้า
หากันทั้งการติดต่อสื่อสาร  และการเข้าถึงผู้คนจากที่ต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลายทั่วโลก ทุกที่ และทุกเวลา นับได้ว่าอินเตอร์เน็ต
เป็นส่วนหน่ึงที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบันไปแล้ว
เพราะสามารถท ากิจกรรมหลากหลายบนโลกอินเตอร์เน็ตได้
อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ การซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การดาวน์โหลด
ข้อมูลต่าง ๆ และรวมถึงการจองคิวรับการรักษาออนไลน์ผ่าน 
Web Application  

กา ร จ อ ง คิ ว รั บก า ร รั ก ษ า อ อน ไ ล น์ ผ่ า น  Web 
Application ผู้ป่วยไม่จ าเป็นที่จะต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงที่
โรงพยาบาล เพ่ือจองคิว  เน่ืองจากโรงพยาบาลอาจมีพ้ืนที่ไม่
เพียงพอในการรับรองผู้ป่วยที่มารับการรักษาท าให้เกิดความ
แออัด แต่เราสามารถท าการจองคิวรับการรักษาออนไลน์ผ่าน 
Web Application ได้เลย นอกจากน้ียังสามารถทราบคิวผู้เข้า
รับการรักษาได้ จ านวนผู้รอคิวก่อนหน้า เวลาเข้ารับการรักษา  

ด้วยเหตุผลข้างต้นน้ี  ผู้จัดท าโครงการได้จัดท าระบบ
การจองคิวรับการรักษาออนไลน์ผ่าน Web Application เพ่ือ
เป็นการขยายช่องทางอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย โดยใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร  

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบจองคิวรับการรักษาออนไลน์ผ่าน 
Web Application  (กรณีศึกษาโรงพยาบาลม่วงสามสิบ  
จ.อุบลราชธานี) 

3. วิธีด าเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยในครั้งน้ีได้แบ่ง ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี  
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  

1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรม ที่
มี ประสบการณ์ทางด้านการท างานด้านการเขียนโปรแกรม 

2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรม
เพ่ือ ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาข้ึนใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 คน  

กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป 
1) ประชากร คือ อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานี  

2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานีใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 20 คน 

2. การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การพัฒนาระบบจองคิวรับการรักษาออนไลน์ผ่าน Web 
Application  ใ ช้ ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ แ บ บ  System 
Development Life Cycle : SDLC (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์)  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

1) การวางแผนโครงการ (Planning) ในการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาระบบ เริ่มจากการสอบถามความต้องการ จากผู้ใช้งาน 
จากน้ันน าความต้องการมาก าหนดขอบเขตของระบบงานที่จะ
พัฒนารวมทั้งฟังก์ชันการท างานของระบบ เพ่ือวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ 

2) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์ระบบงาน
เพ่ือ ค้นหาปัญหา และน าไปก าหนดความต้องการของระบบงาน 
เพ่ือ น ามาวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบ  และท าการ
สร้างแบบจ าลองเพ่ือแสดงข้ันตอนการท างานของระบบ ด้วย
แผนภาพระบบ (Use case Diagram) 

3) การออกแบบ (Design) เป็นการออกแบบระบบงาน
ให้เป็นไป ตามข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เคยกระท าไว้ใน
ข้ันตอนที่สอง ในส่วนของการออกแบบประกอบไปด้วย 2 ส่วน
ด้วยกัน คือ Logical Design จะเป็นการออกแบบในเชิงของ
หน้าท่ีหลักของ ระบบ Functional และ Physical Design เป็น
การออกแบบ ในส่วนของหน้าจอของผู้ใช้งาน (User Interface) 
การออกแบบ ฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูล การออกแบบข้อมูลที่จะ
เก็บลง ฐานข้อมูล และการออกแบบรายงาน 

4) การพัฒนาระบบ (Implementation) ในการพัฒนา
ง า นค รั้ ง น้ี ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ใ นก า ร พั ฒ นา  คื อ  โ ป ร แก ร ม
Dreamweaver  CS5 โดยใช้โปรแกรม MySQL เป็นตัวสร้าง
ฐานข้อมูล  โดยเลือกใช้ภาษา PHP HTML และ JAVASCRIPT 
ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับค าสั่งของ SQL เพ่ือเชื่อมต่อกับ
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) การทดสอบและบ ารุงรักษา (Maintenance) ใช้
วิธีการทดสอบ 2 แบบ คือ 

1) White Box Testing
2) Black Box

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์จากแบบประเมินประสิทธิภาพและการ

วิ เคราะห์ แบบสอบถามความ พึงพอใจของผู้ ใ ช้ โ ดยใช้            
ค่าเฉลี่ย ( X ) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เป็นแบบมาตร
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งได้น าค่าท่ีได้มาใช้ใน
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การแปลผลตามเกณฑ์ ดังน้ี (R.A. Likert. Rating Scales, 
1979)  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 – 4.20 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 – 3.40 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 – 2.60 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 

4. ผลการวิจัย
โครงงานระบบจองคิวรับการรักษาออนไลน์ผ่าน Web 

Application (ก รณี ศึ กษ า โ ร งพย าบาล ม่ ว ง ส ามสิ บ 
จ.อุบลราชธานี) น้ันได้หาข้อมูลของระบบงาน หาข้อเสนอแนะ
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง มาท าการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน จนสามารถออกแบบระบบจองคิวรับการรักษา
ออนไลน์ผ่าน Web Application (กรณีศึกษาโรงพยาบาลม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี) ที่มีฟังก์ชั่นการท างานตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งผลการท างานของระบบปรากฏว่า 
ระบบสามารถใช้งานได้ถูกต้องและแม่นแม่นย า มีความสะดวก
และง่ายต่อการใช้งาน โดยที่ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานระบบ
ได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้มีเรื่องการเขียนโปรแกรมก็สามารถ
ใช้งานได้และมีความเข้าใจในการใช้งานของระบบมากข้ึน 

ภาพท่ี 1 แสดง Use case Diagram จองคิวรับการรักษาออนไลน์ผ่าน 
Web Application 

ภาพท่ี 2 แสดงหน้าจอล็อกอินเข้าสู่ระบบ ของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้บริการ    

ภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอส าหรับจองคิวของผู้ใช้บริการ 

ภาพท่ี 4 แสดงหน้ารายงานผู้ใช้บริการ 

5. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบจองคิวรับการรักษา
ออนไลน์ผ่าน Web Application (กรณีศึกษาโรงพยาบาล

ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี) 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ ระบบจองคิวรับการรักษา
ออนไลน์ผ่าน Web Application  (กรณีศึกษาโรงพยาบาลม่วงสามสิบ     
จ.อุบลราชธานี) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน ดังตารางต่อไปน้ี 

รายการประเมิน X ระดับความพึง
พอใจ 

1.ด้านกระบวนการท างาน
ของซอฟต์แวร์ 

4.35 มากท่ีสุด 

2. ด้านประสิทธิภาพของ
ซอฟต์แวร์ 

4.4 มากท่ีสุด 

3. ด้านความสามารถในการ
เรียนรู้ของผู้ใช้งานซอฟต์แวร ์

4.45 มากท่ีสุด 

4. คุณภาพของซอฟต์แวร์ 4.35 มากท่ีสุด 

ระดับคุณภาพในภาพรวม 4.38 มากท่ีสุด 
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จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของ ระบบจองคิวรับการ
รักษาออนไลน์ผ่าน Web  Application (กรณีศึกษาโรงพยาบาลม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี)  โดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.38) 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ ระบบจองคิวรับการรักษา
ออนไลน์ผ่าน Web Application  (กรณีศึกษาโรงพยาบาลม่วงสามสิบ     
จ.อุบลราชธานี) โดยผู้ใช้ทั่วไป จ านวน 20 คน ดังตารางต่อไปน้ี 

รายการประเมิน X ระดับความพึง
พอใจ 

1. ด้านกระบวนการท างาน
ของซอฟต์แวร์ 

4.35 มากที่สุด 

2. ด้านประสิทธิภาพของ
ซอฟต์แวร์ 

4.40 มากที่สุด 

3. ด้านความสามารถในการ
เรียนรู้ของผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ 

4.45 มากที่สุด 

4. ด้านคุณภาพของระบบ 4.35 มากที่สุด 

ระดับคุณภาพในภาพรวม 4.38 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของ ระบบจองคิวรับการ
รักษาออนไลน์ผ่าน Web  Application (กรณีศึกษาโรงพยาบาลม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี)  โดยผู้ใช้ทั่วไป อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.38) 

6. ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาระบบน้ันจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการฝึกฝน

การ เขียนโปรแกรมให้มีความสามารถย่ิงข้ึนเพ่ือ พัฒนาระบบที่
ซับซ้อนข้ึนไปอีก  

6.1 ควรมีการอัพเดทฐานข้อมูลให้ดูใหม่อยู่เสมอ เพ่ือให้
ง่ายต่อการค้นหาและใช้งานข้อมูลของผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ 

6.2 ควรมีการส ารองฐานข้อมูล เพ่ือป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูลที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

6.3 ผู้พัฒนาระบบควรติดตามความเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัยของเทคโนโลยีและน ามาพัฒนาระบบให้เท่าทันกับยุคสมัยใน
ปัจจุบัน 

6.4  ควรมีการพัฒนาระบบให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เพ่ือ
เพ่ิมความน่าเชื่อถือในการใช้งานระบบ 
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แอปพลิเคชันเดลเิวอรีกะเพราแลว้แต ่
Krapraolaewtae Delivery Application 

วรีภัทร อนันตศิริจินดา1, ภาษิตา คงนวน1 และ *ธีระยุทธ ทองเครือ1 
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บทคัดย่อ 
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามา
เก่ียวข้องในหลายๆด้าน ดังเช่น ด้านอาหาร มีการน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ
ร้านอาหารน้ันๆ ธุรกิจเดลิเวอรี่ คือ การ ด าเนินธุรกิจร้านอาหาร
จัดส่งอาหารให้ผู้บริโภคภายในขอบเขตพ้ืนที่ให้บริการของกิจการ 
การจัดส่งเดลิเวอรี่จึงเข้ามาช่วย ลดข้อก าจัดและช่วยเพ่ิมโอกาส
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้ง่ายข้ึน โครงงานน้ีจึงได้
จัดท าโมบายแอปพลิเคชัน กะเพราแล้วแต่ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกทั้งผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการร้านค้า โดยแอปพลิเคชัน
สามารถสั่งอาหาร รูปแบบเดลิเวอรี่ได้ สามารถติดตามการ
เดินทางของสินค้าและล าดับความใกล้ ไกลของระยะทางเพ่ือให้ผู้
ส่งท างานได้ สะดวกและยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งถือ
เป็นสิ่งส าคัญที่จะเข้ามาช่วยเพ่ิมความสะดวกในการจัดการ
รายการ อาหาร รวมถึงยังช่วยเพ่ิมยอดขายให้กับทางร้านค้าอีก
ด้วย 

ค ำส ำคญั: แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ, ติดตามการส่ง 

ABSTRACT 
In the daily life of the people has a technology 
involved in many areas, such as food. The technology 
is applied to increase the convenience to the user the 
restaurant. Delivery business is restaurant food 
delivery to consumers within the service area of the 
store. Delivery to reduce restrictions and allow more 
opportunities to reach new target groups more easily. 
We have created “Krapraolaewtae Delivery 
Application” for facilitate the customers and the 
restaurant owner. The application can order form 
delivery and user can see the journey of food and 
ranks near far distance to the sender can work 
conveniently and help reduce global warming.  Which 

is important to help facilitate the management of the 
menu. Including help increase sales to the restaurant. 

Keywords: mobile application, delivery tracking 

1. หลักการและเหตุผล
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามา
เกี่ยวข้องในหลายๆด้าน ดังเช่น ด้านอาหารมีการน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ
ร้านอาหารน้ันๆ       

ร้านอาหารกะเพราแล้วแต่ เป็นร้านอาหารที่ขายเฉพาะ
ข้าวผัดกะเพรา เป็นร้านที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง มีรสชาติอร่อย 
มีการบริการและมีภาชนะที่เป็นเอกลักษณ์ จึงท าให้ร้านกะเพรา
แล้วแต่ได้รับความนิยมมาก ผู้คนที่มาท่องเที่ยวในจังหวัด
ขอนแก่นมักจะต้องไม่พลาดที่จะแวะทานอาหารที่ร้านน้ีเสมอ 
ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ ท าให้ร้านต้องการระบบงานที่มี
เอกลักษณ์ไปด้วย โดยเฉพาะเรื่องการออกแบบส่วนติดต่อกับ
ลูกค้า ท าให้มีความต้องการระบบบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยี
มาเสริม เพ่ือให้ร้านมีความสะดวกรวดเร็วต่อการให้บริการ ซึ่ง
เดิมร้านมีส่วนที่รับค าสั่งซื้อทางโทรศัพท์ซึ่งมีความยุ่งยากในการ
จัดการ ผู้จัดท าจึงเก็บความต้องการจากร้าน และออกแบบแอป
พลิเคชันครบวงจร ทั้งส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน ที่ท าหน้าที่
บริหารจัดการหลังร้าน และส่วนของโมบายแอปพลิเคชัน ท า
หน้าท่ีเชื่อมต่อกับลูกค้า โดยเน้นการออกแบบที่ให้ประสบการณ์
ที่ดีแก่ผู้ใช้เป็นฐาน นอกจากน้ียังมีส่วนของโมบายแอปพลิเคชัน
ส าหรับผู้ส่งอาหารที่รองรับการท างานตามพิกัดทางภูมิศาสาตร์ 
ช่วยติดตามการท างานของผู้ส่งได้  

แอปพลิเคชันสามารถสั่งอาหารรูปแบบเดลิเวอรี่ได้ 
สามารถติดตามการเดินทางของสินค้า และล าดับความใกล้หรือ
ไกลของระยะทาง เพ่ือให้ผู้ส่งท างานได้สะดวกและยังเป็นการ
ช่วยลด ภาวะโลกร้อน ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะเข้ามาช่วยเพ่ิม

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ความสะดวกในการจัดการรายการอาหาร รวมถึงยังช่วยเพ่ิม 
ยอดขายให้กับทางร้านค้าอีกด้วย  

2. ข้อมูลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เมื่อความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสามารถอ านวยความสะดวก
ให้กับคนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินที่
วันน้ีเราไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปเสาะแสวงหาของกิน เพียงใช้
แอปพลิเคชันสั่งอาหาร ดังน้ัน ธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังแหล่งที่พัก 
(Food Delivery) จึงมีแนวโน้มเติบโตสูง นอกจากน้ีพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมีส่วนส าคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจจัดส่ง
อาหารไปยังแหล่งที่พัก มีบทบาทมากข้ึนในธุรกิจร้านอาหาร 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังแหล่งที่
พักในปี 2562 จะมีมูลค่าอยู่ที่ 33,000 – 35,000 ล้านบาท 
เติบโตต่อเน่ืองราวร้อยละ 14 จากปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 8
ของมูลค่าธุรกิจร้านอาหารของประเทศไทยในปี 2562 การเข้า
มาของแอปพลิเคชันสั่งอาหารไม่เพียงส่งผลต่อผู้ประกอบการใน
ธุรกิจร้านอาหาร แต่ยังมีผลท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป สะท้อนจากผลส ารวจโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างสูงถึงร้อยละ 63 คิดว่าการมีบริการสั่งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ของตน ซึ่งท าให้เปลี่ยนมาสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันมากย่ิงข้ึน 
รวมไปถึงท าให้มีการออกไปน่ังรับประทานอาหารนอกบ้าน
น้อยลงอีกด้วย ไม่เพียงเท่าน้ีร้อยละ 88 ของกลุ่มตัวอย่างเคยใช้
บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ โดยมีปัจจัย
สนับสนุนหลักมาจากโปรโมชัน และส่วนลดที่ทางผู้ประกอบการ
ได้แข่งขันกัน ซึ่งการสั่งมาทานส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งมาทานกับ
ครอบครัวและเพ่ือน  

ผู้ประกอบการร้านอาหารจ าเป็นต้องติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจ เพ่ือน ามาปรับกลยุทธ์ หรือประยุกต์ใช้เพ่ือต่อ

ยอดการประกอบธุรกิจ นอกจากน้ีการปรับรูปแบบการบริหาร
จัดการร้านอาหารให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถปรับกลยุทธ์
ได้อย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เป็นปัจจัยส าคัญที่จะน ามาสู่ความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจร้านอาหาร 

3. การวิเคราะห์ระบบ

3.1 ผู้เก่ียวข้องกับระบบ 
ผู้เก่ียวข้องกับระบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ผู้ประกอบการ 
พนักงานส่งสินค้า ลูกค้า ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมผู้เกี่ยวข้องกับ
ระบบ ส่วนการท างานหลักของระบบออกแบบด้วยแผนภาพ 
Use case ซึ่งพนักงานส่งสินค้าและลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบได้
โดยการลงทะเบียนข้อมูล ส่วนผู้ประกอบการ สามารถจัดการ
อาหารภายในร้านและจัดการรายการอาหาร ตามที่ลูกค้าได้ท า
การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน  

3.2 โครงสร้างฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลของระบบ ประกอบด้วยข้อมูลพนักงานส่งสินค้าและ
ลูกค้า เก็บข้อมูลส าหรับการเข้าสู่ระบบ ภาพที่ 2 แสดงโครงสรา้ง
ฐานข้อมูลของระบบ โดยพนักงานส่งสินค้าสามารถดูรายการ
อาหารได้มากกกว่า 1 รายการอาหาร โดยมีตาราง oders 
ส าหรับเก็บข้อมูลรายการอาหารของลูกค้าที่ได้ท าการสั่งซื้อ
อาหารในตารางเมนู ดังน้ันการสั่งรายการอาหารจึงสามารถมีได้
หลายเมนูและในแต่ละเมนูสามารถอยู่ได้ในออเดอร์สั่งซื้อของ
ลูกค้าได้หลายรายการอาหารตาม ตาราง employee ยังเก็บ
ข้อมูลพนักงานส่งสินค้า นอกจากน้ียังสามารถจัดการรายการ
อาหารการสั่งของลูกค้าได้อีกด้วย  
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ภาพที่ 1 Use case ภาพรวมของระบบ 

ภาพที่ 2 โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ 

3.3 การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) แบ่งออกเป็น 2 
ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนหน้า (front-end) และส่วนหลัง (back-
end) ส่วนหน้าพัฒนาโดยใช้เฟรมเวิร์ค  React Native ซึ่ง
เป็น Framework หน่ึงที่ช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ 
และสามารถสร้างแอปพลิเคชันลูกผสม (Hybrid Application)
ซึ่งท าให้ได้แอปพลิเคชันทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ  
iOS ซึ่ ง  React Native อยู่บนฐานการท า งานของ
ภาษา JavaScript ท าให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถพัฒนา
ได้อย่างรวดเร็ว เพราะแค่สามารถใช้ภาษา Javascript สร้างได้
หลากหลายเพลตฟอร์ม และยังประสิทธิภาพที่ดีอีกด้วย 

การพัฒนาส่วนหลังเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีซอฟท์แวร์ส าหรับ
ให้บริการในรูปแบบของเว็บเซอร์วิส หรือ Web API ซึ่งตัวกลาง 

(Middleware หรือ Micro Service) ระหว่างฐานข้อมูลของ
ระบบกับแอปพลิเคชันส่วนหน้าของระบบ โดยใช้ NodeJS ซึ่ง
เป็นรันไทม์เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถแปลค าสั่งภาษา JavaScript บน
เซิร์ฟเวอร์ได้ หน้าท่ีคือรับค าร้องจากส่วนหน้า ซึ่งจะระบุเงื่อนไข
ที่ต้องการมากับค าร้องขอ หลังจากน้ันจะมีการประมวลผลทาง
ธุรกิจ และอาจมีการน าข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL เช้ามา
ประมวลผลร่วมด้วย เพ่ือส่งผลลัพธ์ในรูปแบบของ JSON กลับไป
ให้กับระบบส่วนหน้า เพ่ือน าจ้อมูลไปแสดงผลที่หน้าแอปพลิเค
ชันแก้ผู้ใช้ต่อไป 

4. การพัฒนาระบบ

4.1 ส่วนระบุตัวตนของผู้ใช้ 
ผู้ใช้ในที่น้ีเป็นลูกค้าทีต้่องการรับประทานอาหารจากร้านกะเพรา
แล้วแต่ แต่ไม่สะดวกมารับประทานอาหารที่ร้าน ไม่สะดวกใน
การเดินทาง หรือโต๊ะอาหารไม่เพียงพอต่อลูกค้า ท าให้ร้าน
กะเพราแล้วแต่เสียโอกาสทางการค้า ดังน้ันโครงงานน้ี จึงมุ่งเน้น
ไปที่การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ลูก
และยังเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการค้าในแก่ทางร้านกะเพรา
แล้วแต่ พนักงานส่งสินค้าหรือลูกค้าจะเป็นผู้เข้าใช้ระบบ ดังน้ัน
ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนข้อมูลของตนเอง และระบุข้อมูลส่วนตัว 
เพ่ือเข้าสู่ระบบดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงหน้าสมัครสมัคร 

หลังจากน้ันผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบ ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการ
เข้าสู่ระบบ เพ่ือท าให้โปรแกรมทราบว่าผู้ใช้เป็นใคร และใช้
ส าหรับเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานในแต่ละครั้ง ท าให้การเข้าถึง
แอปพลิเคชันในครั้งต่อไป จะน าเข้าสู่หน้าสั่งอาหารได้โดยทันที 
นอกจากน้ีส่วนที่ ส าคัญมากอีกส่วนของการเข้าสู่ระบบเพ่ือระบุ
ตัวตนผู้ใช้ คือ การเก็บข้อมูลและระบุพิกัดการจัดส่งสินค้าของ
ลูกค้า  

ภาพที่ 4 หน้าจอแดสงหน้าเข้าสู่ระบบ 

4.2 ส่วนสั่งอาหาร 
หลังจากท าการระบุตัวตนแอปพลิเคชันจะแสดงหน้าดังภาพที่ 5 
ซึ่งเป็นส่วนที่ท าการสั่งซื้ออาหาร สามารถเลือกได้ตามที่ลูกค้า

ต้องการ ส่วนภายในหน้ารายการอาหารที่เลือกภายในจะมีท็อป
ปิ้ง ต่างๆทานคู่กันสามารถเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง 
ตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 6  

ภาพท่ี 5 หน้าจอแสดงหน้าเมนู 

ภาพที่ 6 หน้าจอหน้ารายละเอียดของเมนู 

เมนูที่ลูกค้าได้ท าการเลือกไปในภาพที่ 6 เมนูทั้งหมดที่
เลือกสั่งจะไปแสดงที่หน้าตะกร้า ดังภาพที่ 7 โดยแสดงเมนูและ
ระบุจ านวนสินค้า ค านวณราคาเมนูทั้งหมดที่ได้ท าการสั่งอาหาร
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ไว้ อีกทั้งระบุต าแหน่งที่อยู่ของลูกค้า แอปพลิเคชันจะในส่วนของ
หน้าตะกร้าอาหารจะแสดงเมนูก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ท าการสั่งอาหาร 

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงหน้าตระกร้าอาหาร 

จากภาพที่  8 เป็นตัวอย่างของหน้าบอกสถานะของ
อาหารที่สั่งไว้ว่า ขณะน้ีอาหารของลูกค้าอยู่ที่กระบวนการใด 

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงหน้าสถานะของอาหาร 

4.2 ส่วนระบุตัวตนของพนักงานส่งสินค้า 
ส่วนของเดลิเวอรี่จะเป็นส่วนที่พนักงานส่งสินค้าเท่าน้ันที่สามารถ
ดูรายละเอียดอาหารที่ลูกค้าสั่ง เพ่ือน าอาหารไปส่งตามแหล่งที่
พักที่ลูกค้าได้ระบุไว้ โดยท าการระบุตัวตนในแอปพลิเคชัน ใน

ภาพที่ 4 ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแอปพลิเคชันจะ
แสดงตัวอย่างหน้าหลักในส่วนของพนักงานส่งสินค้า ดังภาพที่ 9  

ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงหน้ารายการอาหารของลูกค้า 

4.3 ส่วนยืนยันรายการอาหาร 
หน้ารายการอาหารตัวอย่างในภาพที่ 9 จะแสดงเมนูที่ลูกค้าท า
การสั่งและแสดงกดเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ เช่น อาหาร
ทั้งหมด ราคา พร้อมทั้งที่อยู่ของลูกค้า นอกจากน้ีพนักงาน
สามารถกดปุ่มสถานะการส่ง เพ่ือเป็นการระบุในแก่ลูกค้าทราบ
ว่าสินค้าของท่านอยู่ในสถานะใด ดังตัวอย่างในภาพที่ 10 

เมนูที่พนักงานส่งสินค้าได้เคยท าการส่งสินค้าส าเร็จ
เรียบร้อยไปแล้วจะไปแสดงในหน้าตัวอย่างในภาพที่ 11 หาก
หนักงานส่งสินค้าไม่กดปุ่มเสร็จสิ้นดังภาพที่ 10 รายการอาหารที่
ท าการส่งจะไม่แสดงหน้าประวัติการส่ง 
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ภาพที่ 10  หน้าจอแสดงหน้ารายละเอียดการสั่งของลูกค้า 

ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงหน้าประวัติการส่งของพนักงานส่ง 

4.4 ส่วนเว็บของผู้ประกอบการ 
ในส่วนของผู้ประกอบการจะสามารถจัดการรายการอาหารผ่าน
เว็บ ผู้ประกอบการไม่จ าเป็นต้องสมัครสมาชิกหรือท าการเข้าสู่
ระบบ ตัวอย่างหน้าหลักของเว็บไซต์ 

ภาพที่ 12 หน้าจอแสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ 

การจัดการรายการอาหารในส่วนเว็บ เมื่อกดปุ่มที่รูปภาพ
ระบบจะท าการส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันกะเพราแล้วแต่ 
จัดการอาหารโดยผู้ประกอบการและหากทางร้านมีเมนูอาหารที่
เพ่ิมข้ึนไปจากเดิมผู้ประกอบการสามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเมนูได้
ด้วยตัวเอง ดังตัวอย่างภาพที่ 13 นอกจากน้ีตัวอย่างภาพที่ 14 
เป็นตารางรายการอาหารที่ลูกค้าได้ท าการสั่งที่แอปพลิเคชัน 

ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงหน้าจัดการเมนูอาหาร 

เมื่อผู้ประกอบการกดปุ่มเพ่ือยืนยันการท ารายการ ระบบ
จะท าการส่งแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันเพ่ือให้ลูกทราบสถานะ
ของอาหาร นอกจากน้ีผู้ประกอบการสามารถดูประวัติการขายที่
ผ่านมาได้ ดังตัวอย่างภาพที่ 15 
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ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงหน้ารายการอาหาร 

ภาพที่ 15 หน้าแสดงหน้าประวัติการขาย 

5. สรุปและงานในอนาคต
การพัฒนาแอปพลิเคชันกะเพราแล้วแต่เป็นแอปพลิเคชันที่
สามารถสั่งอาหารเดลิเวอรี่ และสามารถแจ้งเตือนเมื่อสินค้าส่งถึง
ผู้ใช้ โดยแอปพลิเคชันสามารถสั่งอาหารรูปแบบเดลิเวอรี่ได้ 
สามารถติดตามการเดินทางของสินค้าและล าดับความใกล้ ไกล
ของระยะทางเพ่ือให้ผู้ส่งท างานได้สะดวกและปรับความต้องการ
ของผู้ประกอบการให้ตรงกับความต้องการของร้าน ส่วนที่
สามารถต่อยอดในอนาคตได้ คือ การพัฒนาส่วนของการแสดง
ภาพการเดินทางของพนักงานส่งสินค้าแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วย
ให้การแสดงผลมีความสมจริง และเพ่ิมความน่าสนใจในการใช้
งานมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันการศึกษา มี
การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ 
หน่ึงในน้ันคือกิจกรรมเพ่ือสังคม หรือกิจกรรมจิตอาสา ซึ่ ง
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลที่มีความหลากหลาย
ความถนัด เน่ืองจากงานเหล่าน้ีจ าเป็นต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะทาง เพ่ือให้งานบรรลุความส าเร็จ ปัจจุบันการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ มักจะถูกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งแม้ว่าจะง่ายต่อ
การประกาศข่าว และช่วยกระจายข่าวได้ในระดับหน่ึงก็ตาม แต่
ผู้จัดการกิจกรรมอาจมีความยุ่งยากในการจัดการข้อมูลต่าง  ๆ 
เน่ืองจากสื่อสังคมออนไลน์สามารถประกาศกิจกรรมทั่วไปได้ 
โดยไม่ได้จัดท าเพ่ือใช้เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นน้ีผู้จัดท าจึงพัฒนาแอปพลิเคชันการ
จัดการกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกิจกรรมเพ่ือสังคม
ที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ และเพ่ิมช่องทางให้สมาชิกผู้ใช้งาน
สามารถเลือกและค้นหากิจกรรมเพ่ือสังคมหรือกิจกรรมที่ตัวเอง
สนใจพร้อมทั้งสมัครเข้าร่วมงานกิจกรรมน้ัน และผู้ใช้งาน
สามารถสร้างโครงการของตัวเองข้ึนมาได้ และสามารถสื่อสาร
ภายในกลุ่มที่ผู้ใช้งานสมัครเพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานทั้งก่อนและหลังกิจกรรมอีกด้วย 
ค ำส ำคัญ: จิตอาสา, กิจกรรม, แอปพลิเคชัน 

ABSTRACT 
Nowadays the institutions, organizations or 
educational institutions have made social service 
activities, they invited the volunteers for developing 
the human potential and fulfillment of human needs 
these activities because they found lots of problems 
that have never been solved seriously. As it might be 
seen, these issues can be resolved by creating the 
application of social service activities as known as 
“Volunteers Application” to increase the potential of 

the social service community in the country and 
expand the connection for the members, making an 
easier platform of searching their interesting activities. 
Not only can they create their own social service 
projects but also can communicate in the group-chat 
to improve the interpersonal skills with the 
teammates from the beginning of the project until the 
end of it. 
Keywords: Volunteers, Activities, Mobile Application 

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันหน่วยงาน  องค์กร  นักศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปมี
การจัดกิจกรรมจิตอาสาภายในหน่วยงาน หรือภายในกลุ่มของ
ตนเองซึ่งจะต้องมีการรวบรวมผู้ที่ต้องการร่วมท ากิจกรรมจิต
อาสาให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้  โดยการจัดกิจกรรมแต่ละ
ครั้งมักจะมีปัญหาจ านวนของจิตอาสาไม่ครบ ตามที่ก าหนดไว้
เน่ืองจากไม่มีพ้ืนที่เฉพาะ หรือศูนย์รวมส าหรับผู้ที่สนใจในการท า
จิตอาสาโดยเฉพาะ นอกจากน้ีแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในปัจจุบันน้ัน
ยังไม่ตอบโจทย์  และไม่ครอบคลุมการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมจิตอาสา เน่ืองจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ส าหรับ
กิจกรรมจิตอาสาโดยตรง 
ในชีวิตประจ าวันมนุษย์ได้น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแทบทุกด้าน   ทั้งด้านการสื่อสาร   การเดินทาง   การ
ท างานร่วมกันกับผู้ที่อ ยู่คนละพ้ืนที่   เป็นต้น  จะเห็นได้ว่า
เทคโนโลยีมีผลต่อมนุษย์อย่างมาก มีการน ามาปรับใช้ในระบบ
การท างานของตน เพ่ือให้งานที่ด าเนินอยู่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพราะโลกยุคโลกาภิวัฒน์เป็นโลกที่มีการแข่งขันสูง  และให้
ความส าคัญในเรื่องความรวดเร็ว  และประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
งานด้านจิตอาสา ถือเป็นงานรูปแบบหน่ึงที่มีความจ าเป็นต่อการ
น าเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้จัดท าเล็งเห็นถึง
ช่องทางในการท าให้กระบวนการจัดกิจกรรมจิตอาสา สามารถ
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย  โ ดย พัฒนา ในรู ป แบบแอ ปพลิ เ ค ชั นบ น
โทรศัพท์มือถือ ภายในแอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชันการท างานที่
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สนับสนุนผู้จัดกิจกรรม เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม ช่วยให้ผู้
จัดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย ทราบถึงจ านวนผู้ที่สนใจ
ร่วมท ากิจกรรม ส่วนผู้สนใจเข้าร่วม ก็สามารถค้นหากิจกรรม
ตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ง่าย เช่น กิจกรรมที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ตนเองอยู่ใน
ปัจจุบัน หรือกิจกรรมที่ ยังต้องการจ านวนคนเพ่ิมเติม ซึ่ ง
เป้าหมายของแอปพลิเคชันน้ี คือ ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมและ
การท างานมีความราบรื่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติหลายประการที่ช่วยอ านวยความสะดวก 
อาทิ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสารงานจิตอาสาต่างๆ  การ
นัดหมาย  การแจ้งเตือน  การบันทึกข้อมูล  รวมไปถึงพูดคุยเพ่ือ
ประชุมวางแผนในการท างาน  ซึ่ งจะช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
แอปพลิเคชันการจัดการกิจกรรมจิตอาสา ใช้แนวคิดพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยีการสื่อสาร และรูปแบบการจัดการข้อมูลด้งน้ี 
2.1. Social Enterprise 
Social Enterprise [3] หรือกิจการเพ่ือสังคม คือธุรกิจที่ถูก
ก่อต้ังข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ  คุณภาพชีวิตของมนุษย์ หรือปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้คนในสังคมส่วนรวม โดยจะมีการน าโมเดลธุรกิจมาใช้เพ่ือหา
รายได้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ หรือหาก าไรเพ่ือตอบแทนกลับคืน
แก่ชุมชน ซึ่งโดยพ้ืนฐานแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับองค์กรที่ท า
ธุรกิจแบบแสวงหาผลก าไรโดยทั่วไป  ต่างกันตรงที่ Social 
Enterprise จะต้องรักษาสมดุลระหว่างการตอบโจทย์ของสังคม
ไปพร้อมๆ กับหาโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสมเพ่ือให้กิจการอยู่
รอดได้ ซึ่งในปัจจุบัน Social Enterprise ก็มีหลายประเภทแบ่ง
ตามรูปแบบธุรกิจของตัวองค์กรเอง หรือประเด็นที่อยากแก้ไขใน
สังคม เช่น เรื่องทั่วไป เช่น เทคโนโลยีการเกษตรแบบย่ังยืน การ
ท่องเที่ยวแบบย่ังยืน การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ พลังงาน
ทดแทน  หรือเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวบ้านและ
เกษตรกรอย่าง การค้าท่ีเป็นธรรม เป็นต้น 
2.2. Socket  
Socket [1] คือ กระบวนการท างานอย่างหน่ึงในระบบ
อินเทอร์เน็ต เป็นตัวบ่งชี้เฉพาะเจาะจง ที่ใช้เป็นตัวกลางสื่อสาร
กันแบบสองทางระหว่างเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ ซึ่งการสื่อสาร
กันในเครือข่ายน้ัน จะต้องอาศัย Socket เป็นช่องทาง เพ่ือให้
สามารถส่งข้อมูลหากันได้โดยตรง และสื่อสารกันให้ทุกคนเห็น
กันได้แบบเรียลไทม์ 
2.3. Firebase 

Firebase [2] คือ ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน 
โดยมี API เข้ามาช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่ง
รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android iOS และบนเว็บ มีบริการ
หลากหลายบริการเข้ามาให้ใช้งาน เช่น Firebase storage ซึ่ง
เป็นบริการในการเก็บข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ  Firebase Cloud 
Messaging เป็นระบบแจ้ง เตือนการส่งข้อความ, Firebase 
analytics เป็นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล Firebase 
remote config ซึ่งเป็นตัวก าหนดค่าของแอปพลิเคชันในการ
ปรับค่าต่าง ๆ Firebase indexing ที่จะช่วยค้นหาเน้ือหาภายใน
แอปพลิเคชัน Firebase dynamic links เป็นบริการกลางที่จะชี้
ไปยังเพจต่างๆ Firebase crash reporting ที่รับรองทั้งระบบ 
Android และ iOS Firebase invites เป็นการเชิญชวนเพ่ือนมา
ใช้งานแอปพลิเคชัน Firebase notifications เป็นการโปรโมท
แอปพลิเคชัน 

3. วิเคราะห์ระบบ
จากการส ารวจแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม  ซึ่งมี
มากมายหลายแอปพลิเคชัน  มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่
แตกต่างกันไป ซึ่งบางครั้งอาจอยู่ในรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรม 
สัมมนา เวิร์คชอป ด้านบันเทิง เช่น กิจกรรมพบปะศิลปิน การจัด
งานคอนเสิร์ต ซึ่งผู้จัดท าได้ส ารวจแอปพลิเคชันเหล่าน้ีพบว่ายัง
ไม่ตอบโจทย์กิจกรรมจิตอาสา ท าให้กิจกรรมจิตอาสา ถูก
ประกาศและเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และมีการรับสมัคร
โดยใช้ข้อความท่ีตอบกลับ หรือส่งข้อความหาผู้จัดโดยตรง ซึ่งท า
ให้ยากต่อการจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่จะต้องท าทุกครั้งที่มีการสร้างกิจกรรมใหม่ 
การได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เน่ืองจากมีรูปแบบการสมัครที่ไม่
แน่นอน จากปัญหาที่กล่าวมาผู้จัดท าได้รวบรวมและศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาของแอปพลิเคชัน และสอบถามผู้ใช้งานจริงโดย
การสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ออกแบบระบบ เพ่ือตอบโจทย์
ปัญหาดังกล่าง วิเคราะห์ความต้องการและฟังก์ชันการท างาน
หลักของระบบ แสดงดังภาพที่ 2 
3.1 โครงสร้างฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลของระบบ แสดงโครงสร้างดังภาพที่ 1 โดยออกแบบให้
อยู่ในรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
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ภาพท่ี 1 โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ 
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ภาพท่ี 2 Use case diagram 

3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ 
จากภาพที ่3 แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมของระบบ เซิร์ฟเวอร์
ให้บริการ Web API ซึ่งจะรับค าร้องจากผู้ใช้ผ่านโปรโตคอล 
HTTP หลังจากน้ันจะตอบกลับในรูปแบบของ JSON ซึ่งจะถูก
น าไปดึง ข้อมูล เ พ่ือจัดวางและแสดงผลบนแอปพลิ เคชัน
โทรศัพท์มือถือต่อไป 

ภาพท่ี 3 สถาปัตยกรรมของระบบ 
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3.3 ขอบเขตของระบบ 
3.3.1 ผู้ใช้สามารถในสนทนาแบบกลุ่ม  
3.3.2 ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อความรายละเอียดของงานน้ัน 
3.3.3 ผู้ใช้สามารถบันทึกจิตกรรมที่สนใจไว้ 
3.3.4 ผู้ใช้สามารถสมัครเข้าร่วมจิตกรรมน้ัน 

3.4 การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
ส่วนหน้า (front-end) และส่วนหลัง (back-end) ส่วนหน้าใช้
โปรแกรม Android Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับใช้ในการ
สร้างแอปพลิเคชัน ที่สามารถประมวลผลแบบ WebGL เพ่ือดึง
ศักยภาพของอุปกรณ์แสดงผลมาประมวลผลร่วมกับหน่วย
ประมวลผลหลัก ช่วยให้บทเรียนมีการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น ไม่
กระตุก และแสดงผลด้วยประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. การพัฒนาแอปพลิเคชัน
การพัฒนาระบบเริ่มจากการเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดกิจกรรม  ซึ่งมีมากมายหลายแอปพลิเคชัน  มีรูปแบบของการ
จัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป  ซึ่งบางครั้งอาจอยู่ในรูปแบบการจัด
กิจกรรมอบรม สัมมนา เวิร์คชอป ด้านบันเทิง เช่น กิจกรรม
พบปะศิลปิน การจัดงานคอนเสิร์ต ซึ่งผู้จัดท าได้ส ารวจแอปพลิเค
ชันเหล่าน้ีพบว่ายังไม่ตอบโจทย์กิจกรรมจิตอาสา ท าให้กิจกรรม
จิตอาสา ถูกประกาศและเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และมี
การรับสมัครโดยใช้ข้อความที่ตอบกลับ หรือส่งข้อความหาผู้จัด
โดยตรง 
4.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
ข้อมูลกิจกรรมจ าเป็นต้องมีผู้ควบคุมและดูแล ซึ่งในส่วนน้ีเป็น
การพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ในหน้าแรกเมื่อผู้ดูแลเข้า
สู่ระบบจะแสดงหน้าสรุปรายการกิจกรรมใหม่ และรายงาน
ปัญหาที่แจ้งจากผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันที่แจ้ง เตือนความไม่
เหมาะสมของกิจกรรมให้ผู้ดูและระบบพิจารณาเพ่ือแก้ไขตาม
ความเหมาะสม ดังภาพที่ 4 

ภาพท่ี 4 แสดงข้อมูลการสมัครและแจ้งตรวจสอบกิจกรรม 

ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลกิจกรรมที่ถูกเพ่ิมเข้ามาใน
ระบบ และสามารถแก้ไขหรือลบกิจกรรมได้ หน้ารวบรวม
กิจกรรมแสดงดังภาพที่ 5 

ภาพท่ี 5 รวบรวมกิจกรรม 

ส่วนของหน้าข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมดังแสดงดังภาพที่ 6 ซึ่งเป็น
รายการผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ ดูแลระบบ
สามารถเพ่ิมลบและแก้ไข ข้อมูลของผู้ใช้งานได้  

ภาพท่ี 6 ข้อมูลสมาชิก 

4.2 ส่วนของผู้ใช้งานระบบ 
ผู้ใช้ในที่ น้ีหมายถึง หน่วยงาน องค์กร บุคคลทั่วไป นักเรียน 
นักศึกษา การเพ่ิมกิจกรรมจะสามารถเพ่ิมได้ โดยจะต้องสมัคร
สมาชิกก่อน ซึ่งใช้อีเมลในการสมัคร ตัวอย่างหน้าจอบนแอป
พลิเคชันแสดงดังภาพที่ 7 
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ภาพท่ี 7 หน้าจอสมัครสมาชิก 

หลังจากน้ัน ผู้สร้างกิจกรรมสามารถเพ่ิมรายละเอียดกิจกรรมจิต
อาสาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลบนแอปพลิเคชันได้ และเมื่อกิจกรรมใดที่
สร้างไปแล้ว สามารถเข้ามายังแอปพลิเคชันเพ่ือเพ่ิม ลบ และ
แก้ไขได้ ตัวอย่างหน้าจอแสดงดังภาพที่ 8  

ภาพท่ี 8  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลกิจกรรม 

ก่อนสมัครกิจกรรม แอปพลิเคชันจะแสดงหน้ารายการกิจกรรมที่
อยู่ในระหว่างการรอรับสมัครแสดงดังภาพที่ 9 ซึ่งเป็นส่วนที่
แสดงรายการที่ผู้สร้างกิจกรรมต่าง ๆ ได้เพ่ิมไว้ เพ่ือประกาศรับ

สมัครบุคคลที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนหน้าจอของแอป
พลิเคชันการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแสดงดังภาพที่ 10 ซึ่งหน้าจอ
จะแสดงรายละเอียดของกิจกรรม การสมัครแต่ละครั้งจะมี
จ านวนมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับดุลพินิจหรือความต้องการของผู้
เพ่ิมโครงการในแต่ละกิจกรรม การจัดเก็บข้อมูลทีแ่อปพลิเคชันน้ี
ได้ออกแบบ จะมีรายละเอียดที่ครอบคลุม ช่วยให้ผู้ที่สนใจ 
ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายมากข้ึน 

ภาพท่ี 9 หน้าจอรายการกิจกรรม 

ภาพท่ี 10 หน้าจอรายละเอียดและเข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้ใช้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูได้ว่า ได้สมัครเข้าร่วม
กิจกรรมใดไปแล้วบ้าง แสดงดังภาพที่ 11 และสามารถกดถูกใจ
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กิจกรรมที่สนใจ แต่ยังไม่ต้องการสมัครเข้าร่วม เพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจในอนาคตได้ ดังภาพที่ 12 

ภาพท่ี 11 หน้าจอแสดงรายการที่เข้าร่วมแล้ว 

ภาพท่ี 12 หน้าจอแสดงรายการกิจกรรมที่สนใจ 

ส่วนหน้าสนทนากลุ่มผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้เมื่อสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมน้ันๆ ภายในกลุ่มสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
พูดคุยกับสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมได้ แสดงดังภาพที่ 13 

ภาพท่ี 13 หน้าสนทนากลุ่ม 

1965



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

5. สรุปและงานในอนาคต
โครงงานน้ีน าเสนอแอปพลิเคชันจัดการกิจกรรมจิตอาสา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับผู้ที่ต้องการประกาศรับ
สมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ผู้จัดกิจกรรม
สามารถประกาศข้อมูลกิจกรรม และบริหารจัดการข้อมูลได้อย่าง
เป็นระบบ ทั้งการเพ่ิม แก้ไข ลบ หรือ ทราบถึงจ านวนผู้ที่สนใจ
ร่วมกิจกรรม ช่วยค้นหาและรวบรวมจิตอาสาที่อยู่คนละพ้ืนที่ได้
ง่ายย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังช่วยให้การจัดกิจกรรมมีความราบรื่น 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ซึ่งแอปพลิเคชันมีคุณสมบัติ
หล าย ปร ะก าร ที่ ช่ ว ย อ า นว ยค วา มส ะด วก  อ าทิ  ก า ร
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสารงานจิตอาสาต่างๆ การนัดหมาย 
การแจ้งเตือน การบันทึกข้อมูล รวมไปถึงพูดคุยเพ่ือประชุม
วางแผนในการท างาน ส่วนของงานที่สามารถต่อยอดในอนาคต
ได้ คือการใช้ข้อมูลผู้ใช้งานจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก 
หรือกูเกิล ซึ่งจะช่วยให้การพิสูจน์ตัวตน และการบริหารจัดการ
ผู้ใช้ท าได้ง่ายมากข้ึน 
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แอปพลิเคชันวางแผนเวลาเรยีน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
Planning Schedule Application for Khon Kaen University 
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บทคัดย่อ 
แอปพลิเคชันวางแผนเวลาเรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
วัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและจัดการ
ตารางเรียนของนักศึกษา โดยไม่ต้องต้องเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ส านัก
ทะเบียน โดยแอปพลิเคชันน้ีจะสามารถลดปัญหาต่าง ๆ เช่น ลด
ความยุ่งยากในการเข้าถึง มีการแจ้งเตือนไปยังนักศึกษาเกี่ยวกับ
ตารางเวลานัดหมาย หรือสถานที่ เรียนของตนที่ได้ลงทะเบียน
เรียนไว้ นอกจากน้ีนักศึกษายังสามารถจัดการตารางเวลาและ
บันทึกการนัดหมายของแต่ละวิชาได้ง่ายมากข้ึนอีกด้วย โดย
พัฒนาแอปพลิเคชันน้ีบนระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด์และ
ระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งใช้ภาษา PHP ในการสกัดข้อมูลจาก
เว็บไซต์ส านักทะเบียน ใช้เครื่องมือ React Native ในการสร้าง
แอปพลิเคชัน 

ค ำส ำคัญ: ตารางเรียน, จัดการตารางเวลา, บันทึกการนัดหมาย, 
สกัดข้อมูล 

ABSTRACT 
The purpose of Khon Kaen University's Schedule 
Planner Application' is to increase convenient of 
schedule accessibility and management for KKU 
Student without having to access through KKU 
Registrar Website. The application is applicable to 
problems such as reducing the complexity of access, a 
reminder function about schedule, appointments or 
where their classes were enrolled. In addition, 
Students also able to manage and save the data of 
their schedules and appointments easily. The 
development phase is based on Android and iOS 
Operating system, using PHP Programming to excute 
data filtering from KKU Registrar Website, using React 
Native to create the application. 

Keywords: Timetable, Time Schedule, Appointment 
Note, Data extraction 

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพบได้ว่ามีกลุ่มประชากรอายุ 15 – 24 ปี [1] อยู่ในช่วง
เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยส่วนใหญ่แล้วช่วงวัยน้ีการเรียน
การศึกษาเป็นประเด็นหลักที่ควรให้ความสนใจ ในอดีตที่ผ่านมา
โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้กระดาษแจกตารางเรียนให้กับนักเรียนซึ่งถือ
เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรส่วนหน่ึงของโรงเรียนและนักเรียน
อาจมีโอกาสท าหล่นหายได้สูง ส่วนตารางเรียนของนักศึกษาน้ัน
ล้วนยากต่อการเข้าถึงในการดูชั่วโมง เวลา และสถานที่ห้องเรียน 
เพราะต้องเข้าใช้ผ่านระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน ท า
ให้ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันจัดการตารางเรียนมากมายให้
นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เลือกใช้งานตามความต้องการและ
ความเหมาะสม ซึ่ ง อ านวยความสะดวกในการด า เ นิน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากแสดงตารางเรียน
ได้แล้ว ยังมีฟังก์ชันการท างานอื่น ๆ แบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน
ให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานอย่างเต็ม โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเข้าไปถึงตัว
แอปพลิเคชันให้ยุ่งยาก แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งทาง
ผู้จัดท าโครงงานได้ศึกษาการสกัดข้อมูล ซึ่งเป็นเทคนิคในการ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์ 

ผู้จัดท าเห็นถึงความส าคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตบน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เข้ามาอ านวยความสะดวกในการจัดการ
ตารางเรียนและบันทึกนัดหมาย แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานถึงชั่วโมง 
เวลา และสถานที่เรียนไปยังผู้ใช้งานเป็นระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร อีกท้ังเพ่ือสร้างแอปพลิเคชันส าหรับ
นักศึกษาให้สามารถจัดการเวลาเรียนและบันทึกการนัดหมาย
ของแต่ละวิชาตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ดังน้ันผู้จัดท าเล็งเห็นว่าจะ
พัฒนาแอปพลิเคชันไปทิศทางใดถึงจะตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายในที่น้ีทางผู้จัดท าเห็นสมควรว่าเป็นกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เน่ืองด้วยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เอื้อให้
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กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งง่ายต่อการ
ทดสอบและพัฒนาแอปพลิเคชัน 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
2.1 React Native 
React Native เป็น JavaScript Framework [2] ที่พัฒนาโดย 
Facebook ที่จะช่วยในเรื่องการเขียน Mobile Application 
แบบ Cross Platform [4] ท าให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันได้
ทั้งของ Android OS และ iOS โดยใช้ JavaScript ในการพัฒนา
เป็นหลัก [5] 

2.2 Expo Development Platform 
Expo เป็น SDK [4] ที่เข้ามาช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย 
React-Native เป็นมิตรมากข้ึนด้วยการจัดการสิ่งต่าง ๆ ที่
จ าเป็นในการท างานให้กับ React-Native [6] เช่น Maps, 
Image Picker, Font, Permission, Video, Push 
Notification etc. โดยไม่ต้องเข้าไปจัดการเขียน Native 
Module อีกท้ังยังแถมด้วย Expo XDE / exp CLI ที่ช่วยในการ
จัดการดู Log การท างานต่าง ๆ 

2.3 ระบบฐานข้อมูล SQL 
SQL คือภาษามาตรฐานในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
และระบบเปิด (Open System) [8] สามารถใช้งานได้จาก
โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีต้องท าร่วมกับระบบฐานข้อมูลในการดึงข้อมูล 
(Retrieve Data) จากฐานข้อมูล และเป็นมาตรฐานของ ANSI 
(American National Standard Institute) 
2.4 การสกัดข้อมูลจากหน้าเว็บด้วย PHP Document 
Object Model (DOM) 
Document Object Model (DOM) [7] คือ การเก็บ 
Document ในรูปแบบของ Object ที่เป็นโครงสร้างต้นไม้ 
(Tree) ซึ่งในการเก็บ Document พวก HTML, XML ก็จะใช้
วิธีการเก็บน้ี ซึ่งเวลาเราจะไปจัดการ HTML ในแต่ละจุด เช่น 
Insert, Update, Delete ก็ต้องใช้ JavaScript เข้าไปท างาน
แทนซึ่ง DOM จะมี API ให้เข้าไปจัดการแต่ละโหนด (Nodes) 
ได้ 

2.5 การสกัดพื้นที่ข้อมูลจากหน้าเว็บก่ึงโครงสร้าง โดยใช้
วิธีการแบบล่างขึ้นบน 
บทความของ อ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ และดร.ศาสตรา วงศ์ธน
วสุ ได้น าเสนอระบบการสกัดข้อมูลแบบไร้ผู้สอน ที่เรียกว่า 

Bottom-up Wrapper (BUW) ส าหรับใช้สกัดพ้ืนที่ข้อมูลแบบ
อัตโนมัติจากหน้าเว็บแบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งแม้ว่าระเบียนข้อมูลใน
หน้าเว็บแบบกึ่งโครงสร้างจะถูกน ามาจากระบบฐาน ข้อมูล และ 
ถูกเข้ารหัสเป็นภาษา HTML ตามรูปแบบที่ถูกก าหนดไว้โดย
โปรแกรมในฝั่งผู้ให้บริการ แต่ระเบียน ข้อมูลเหล่าน้ีถูกน าเสนอ
โดยปราศจากสารสนเทศเชิงโครงสร้าง  

ซึ่งย่ิงไปกว่าน้ันข้อมูลในหน้าเว็บมีความซับซ้อนของ
เพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมากท าให้เป็นการยากที่จะจ าแนกพ้ืนที่ของ
ข้อมูลหลักแบบอัตโนมัติได้ ซึ่งเทคนิคการสกัดข้อมูลที่อยู่แล้ว
ส่วนใหญ่จะใช้กระบวนการแบบบนลงล่าง ที่เริ่มจากการจ าแนก
หาพ้ืนที่ของข้อมูลหลัก (main data region) ก่อนจะหา
ระเบียนข้อมูล (data record) และ ชิ้นส่วนข้อมูลย่อย (data 
item) ที่อยู่ในระเบียนข้อมูล แต่ในทางตรงข้ามผู้วิจัยได้น าเสนอ
เทคนิคที่ ใช้กระบวนการแบบล่าง ข้ึนบน โดยเริ่มจากการ
วิ เ ค ร าะ ห์ ห า รู ปแบบ ที่ ซ้ า ซ้ อ นของ ชิ้ น ส่ ว น ย่ อย สุ ด ใ น
ระเบียนข้อมูลก่อน แล้วจึงใช้รูปแบบที่พบมาใช้ในการจ าแนก
ต าแหน่งของระเบียนข้อมูล และ หาต าแหน่งของพ้ืนที่ข้อมูลหลัก 
ตามล าดับ ซึ่งเทคนิคที่น าเสนอน้ีเป็นวิธีการแบบไร้ผู้สอนและ
สามารถสกัดข้อมูลจากหน้าเว็บที่ไม่เคยพบมาก่อน ส าหรับการ
ทดสอบประสิทธิภาพน้ันได้ทดสอบกับเว็บไซต์จริงโดยมีการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับเทคนิค RSP และ SDE (ซึ่งพัฒนา
จากเทคนิค DEPTA) และผลที่ได้พบว่าเทคนิคที่น าเสนอมีความ
เสถียรและในหลายกรณีได้ผลการสกัดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเทคนิค RSP และ SDE 

3. การวิเคราะห์ระบบ
จากปัญหาการแสดงตารางเรียนของทางระบบทะเบียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังแสดงข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ในขณะที่
เปิ ด เทอมและมี การ เรี ยนการสอนแล้ ว  ท า ให้ นักศึ กษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าเป็นต้องเข้าเว็บไซต์เพ่ือต้องการทราบ
เวลาเรียนและสถานที่เรียนที่ถูกต้อง จึงท าให้ใช้เวลาไปกับการ
เข้าเว็บไซต์โดยไม่จ าเป็น  

ซึ่งจากปัญหาข้างต้นทางผู้จัดท าจึงได้รวบรวมปัญหาและ
ความต้องการ เพ่ือน ามาพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการตารางเรียนที่
ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ต า ร า ง เ รี ย น ใ น ร ะ บ บ ท ะ เ บี ย น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปรียบเสมือนเปิดเข้าในเว็บไซต์จริง ๆ 
และสามารถแจ้งเตือนวันที่ เวลา และสถานที่เรียนให้ผู้ใช้ได้
ทราบ อีกทั้งยังสามารถจดบันทึก หรือสิ่งที่จ าเป็นต้องทราบ เช่น 
การบ้าน  วันที่ก าหนดส่งการบ้าน หรือวันที่สอบ เป็นต้น 
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3.1 ผู้เก่ียวข้องกับระบบ 
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ใช้งานหรือ
นักศึกษา และผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 1 แสดงภาพรวมผู้เกี่ยวข้อง
กับระบบ ส่วนการท างานหลักของระบบออกแบบด้วยแผนภาพ 
Use case ซึ่งผู้ใช้งานหรือนักศึกษา สามารถเข้าสู่ระบบด้วยการ
ลงทะเบียน สร้างตารางเรียน เพ่ิมบันทึกนัดหมาย ดูข้อมูล
ส่วนตัว และต้ังค่า ในส่วนของต้ังค่า ผู้ใช้งานสามารถจัดการการ
แจ้งเตือนต่างๆ จัดการโหมดเงียบ และจัดการตารางเรียน ส่วน
ของผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่สมัครไว้ และ
สามารถจัดการข้อมูลของส่วนสมาชิกในระบบ จัดการข้อมูล
รายวิชาที่ท าการสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์ระบบทะเบียน ไม่ว่าจะ
เป็นแก้ไข ลบรายละเอียดต่างๆ ของวิชา เช่น ชื่อวิชา วัน เวลา 
สถานที่เรียน เป็นต้น สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ 

ภาพท่ี 1 Use Case ของภาพรวมระบบ 

3.2 โครงสร้างฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลของระบบ ประกอบด้วยผู้ใช้งาน ซึ่งเก็บข้อมูลของ
นักศึกษาและเก็บข้อมูลตารางเรียนที่ผู้ใช้งานได้สร้างไว้ในแต่ละปี 
โดยมีตาราง student เก็บข้อมูลนักศึกษา ตาราง year เก็บ
ข้อมูลปีการศึกษาและเทอม ตาราง schedule เป็นตารางเก็บ
ข้อมูลนักศึกษาและปี เน่ืองจากนักศึกษาสามารถสร้างตาราง
เรียนได้หลายครั้งในแต่ละปี มีตาราง schedule_has_subject 
ที่เก็บข้อมูลของตาราง schedule และ subject ข้อมูลในตาราง 
subject และตาราง section เป็นรายละเอียดต่างๆ ที่สกัดผ่าน
ผู้ดูแลระบบ นอกจากน้ันมีตาราง note เก็บข้อมูลบันทึกของ
นักศึกษาในแต่ละวิชา  ดังภาพที่ 2  

ภาพท่ี 2 โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ 

3.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ผู้ใช้งานหรือนักศึกษากรอกข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียนเพ่ือ
สร้างตารางเรียนของปีน้ัน ๆ  เมื่อผู้ใช้งานกรอกรายละเอียด
ดังกล่าวครบถึงจะเพ่ิมรหัสวิชาและกลุ่มเรียน และส่งข้อมูลที่
ผู้ใช้งานกรอกเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงใน
ฐานข้อมูลพร้อมกับดึงข้อมูลที่ต้องการภายในฐานข้อมูลออกมา
ส่งกลับไปให้ผู้ใช้งาน ข้อมูลรายวิชาในฐานข้อมูลถูกสกัดจากหน้า
เว็บระบบทะเบียนโดนอิงจากรหัสวิชาและรหัสประจ าวิชา ดัง
ภาพที่ 3 

ภาพท่ี 3 สถาปัตยกรรมของระบบ 

4. การพัฒนาระบบ
4.1 ส่วนการสกัดข้อมูล 
ในส่วนของการสกัดข้อมูลถูกพัฒนาบนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ของแอปพลิเคชันการวางแผนตารางเรียน โดยผู้ดูแลระบบกรอก
ข้อมูลปีการศึกษาและภาคเรียน ดังภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 4 หน้าดึงข้อมูล 

ข้อมูลที่ไ ด้สกัดมาอิงตามหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยมีทั้งหมด 198 วิชา ดังภาพที่ 5 

ภาพท่ี 5 หน้าผลการสกัด 

รายละเอียดของวิชาประกอบด้วย รหัสวิชา รหัสประจ าวิชา ชื่อ
วิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิต และกลุ่มเรียน ดัง
ภาพที่ 6 

ภาพท่ี 6 หน้าแสดงรายละเอียดวิชา 

4.2 แอปพลิเคชันการวางแผนตารางเรียน 
กลุ่ม เป้าหมายเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้จัดท าจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันวางแผน
เวลาเรียน เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้จัดการวางแผนการเรียนของตนเอง 
ในการเริ่มต้นแอปพลิเคชันเป็นหน้าเข้าสู่ระบบ โดยให้กรอก

อีเมลและรหัสผ่านที่ได้สมัครสมาชิกไว้ หากไม่ได้เป็นสมาชิก
สามารถกดสมัครสมาชิกข้างล่างปุ่มเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 7 

โดยในหน้าสมัครสมาชิกกรอกรายละเอียดดังภาพที่ 8 
โดยมี Username เป็นรหัสนักศึกษา กรอกชื่อ - นามสกุล อีเมล 
รหัสผ่าน เลือกคณะของตนซึ่งในตรงน้ีมีเพียงคณะวิทยาศาสตร์
เท่าน้ัน และมี 3 หลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

ภาพท่ี 7 หน้าเข้าสู่ระบบ 

ภาพท่ี 8 หน้าสมัครสมาชิก 
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ส าหรับส่วนเพ่ิมรายวิชา ผู้ใช้งานต้องระบุหลักสูตร กรอกปี
การศึกษา ภาคเรียน รหัสวิชา และกลุ่มเรียนที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
ดังภาพที่ 9 และภาพที่ 10 

ภาพท่ี 9 หน้าเพิ่มรายวิชา 

ภาพท่ี 10 หน้าแสดงตารางเรียน 

เมื่อเพ่ิมวิชาท่ีต้องการแล้ว ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดวิชา
ได้ ในกรณีที่อาจารย์นัดหมายเวลาเข้าเรียนใหม่ ดังภาพที่ 11   

ภาพท่ี 11 หน้าแก้ไขรายละเอียดวิชา 

นอกจากน้ีผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมบันทึกนัดหมายในแต่ละวิชาได้ 
โดยเลือกจากวิชา หลังจากน้ันกดเครื่องหมายบวกเพ่ือเพ่ิมบันทึก
และเลือกวันในการบันทึก ดังภาพที่ 12 และภาพที่ 13 

ภาพท่ี 12 หน้าเพิ่มบันทึกนัดหมาย 
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ภาพท่ี 13 หน้าบันทึกรายละเอียด 

5. สรุปและงานในอนาคต
โครงงานน้ีได้จัดท าเก่ียวกับตารางเรียนของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้จัดท าจึงมี
แนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันวางแผนตารางเรียนให้
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยให้เข้าถึงตารางเรียนของ
ตนเองได้ง่ายมากย่ิงข้ึนและช่วยในการจดบันทึกในแต่ละวิชา 
นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติหลายประการที่ช่วยอ านวยความสะดวก 
อาทิ การแจ้งเตือนเก่ียวกับบันทึกนัดหมาย การแจ้งเตือนเมื่อถึง
เวลาเรียน มีการแจ้งสถานที่เรียนเมื่อถึงวิชาน้ัน ๆ โดยเป็นระบบ
แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสาร และรวมไปถึงข่าว
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยภายในแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วย
ให้รู้เท่าทันสถานการณ์มากย่ิงข้ึน  
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บัญชีที่ก าหนดและต้องผ่านการตรวจรับรองโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ของภาครัฐ  สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนขนาด
เล็กโดยส่วนมากจัดท าระบบบัญชีโดยใช้พนักงานท าการลงบัญชี
ด้วยมือ เพราะมีข้อจ ากัดเรื่องต้นทุน มีเงินทุนด าเนินงานน้อย 
ประกอบกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีราคาสูง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความสลับซับซ้อน พนักงานมีความรู้ไม่
เพียงพอ จึงท าให้ต้องใช้ระบบการลงบัญชีด้วยมือ ซึ่งใช้ เวลาใน
การปฏิบัติงานนาน มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดมากกว่า  ในขณะที่
บุคลากรมีจ ากัดโดยที่พนักงานต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ด้วย
เหตุน้ีจึงท าให้เกิดบัญชีตกค้างการตรวจสอบ ไม่สามารถปิดบัญชี
ประจ าเดือน ปิดบัญชีประจ าปีได้ตามเวลาท่ีก าหนด 

ค ำส ำคัญ: ระบบการจัดการรายละเอียดส าหรับสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน 

Abstract 
Cooperative Credit Union is a small financial 
organization who has to issue statement of accounts 
according to accounting standard and its statement of 
account needs to be verified and endorsed by 
governmental auditor. Most of Cooperative Credit 
Unions have adopted manual-accounting  processes 
instead of computerized software due to higher costs 
of computer system and software, more complexity of 
the software and incompetent of accounting 
officer.Using of manual-accounting processes causing 
delay of month-end and year-end accounting works 
due to more time consumed while the organization 

has limited officer, which most officer also has more 
responsible tasks in addition of accounting works.  

Keywords: support accounting works for Cooperative 
Credit Union 

1 บทน า 
ในปัจจุบันสภาพปัญหาการจัดท าบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเน่ีย
นซึ่งเป็นสถาบันการเงินสหกรณ์ขนาดเล็กความรู้ของพนักงาน
บัญชีท าได้เพียงออกใบเสร็จรับเงินลงสมุดเงินสด และถนัดการ
ลงบัญชีด้วยมือมากกว่าท่ีจะใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยเพราะมีการใช้
งานที่ค่อนข้างยาก วุ่นวาย และไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะใช้
ระบบไม่คล่องและไม่มีความช านาญ จึงเกิดเป็นบัญชีตกค้าง
เน่ืองจากพนักงาน 1 คนท าหลายหน้าที่ ท าให้จัดเก็บเอกสาร
บัญชีไม่เป็นปัจจุบันและไม่สามารถปิดงบบัญชีได้ตอนสิ้นปี โดยมี
จ านวนน้อยที่จะสามารถจัดท างบการเงินได้เอง 
      ผู้จัดท าโครงงานจึงได้ศึกษาการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล
ของระบบบัญชีภาครัฐซึ่งเป็นรูปแบบของ web edition พบว่ามี
ปัญหาลงผิดพบภายหลังแก้ไข้ฐานไม่ได้เพราะมีระบบควบคุม
ภายในยกเลิกภายในวันน้ันเท่าน้ัน เวลามีปัญหาจึงต้องต้องรอให้
พนักงานราชการมาแก้ไขให้เน่ืองจากพนักงานบัญชีใช้ระบบไม่
คล่องและไม่มีความช านาญอีกท้ังการจัดเก็บรายละเอียดไม่มีการ
วางแผนที่ดีไม่มีวันที่เดือนปีระบุ ท าให้สรุปผลไม่ตรงจะต้องใช้
เวลาในการค้นหาท าให้การเทียบยอดรายละเอียดไม่ตรงกับงบ
การเงิน ไม่ตรงสมุดสมาชิก จึงมีความเสี่ยงอาจเกิดทุจริตได้ 
      ผู้จัดท าจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดเก็บรายละเอียด
ส าหรับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนที่จัดท าบัญชีด้วยมือในรูปแบบ 
web edition เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรายละเอียด
อย่างง่าย มีรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสมาชิกและระบบ
เงินให้กู้ สามารถดึงข้อมูลภายในเครื่องเดียวกัน แก้ไข เพ่ิม-ลบ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดท าข้อมูลเพ่ือการบริหาร การ
วิเคราะห์อายุหน้ี การค านวณทดสอบดอกเบี้ยเพ่ือเปรียบเทียบ* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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การค านวณของระบบและการค านวณด้วยวิธีบันทึกด้วยมือ ว่า
ถูกต้องตรงกันหรือไม่ 

2 วัตถุประสงค์โครงงาน 
1) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการรายละเอียดส าหรับสหกรณ์ยู
เน่ียนที่จัดท าบัญชีด้วยมือ 
2) เพ่ือสร้างเครื่องมือที่ใช้งานในการจัดเก็บรายละเอียดหุ้นและ
เงินให้กู้อย่างง่ายโดยแยกการกรอกข้อมูลเป็นหน้ารับ-จ่าย อย่าง
ชัดเจน และสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลในช่วงเวลาท่ีต้องการได้ 
3) เพ่ือศึกษาข้ันตอนการท างานของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน

3 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 

3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1) แอปเซิร์ฟ (AppService) คือ ชุดโปรแกรมใน

ลักษณะของWAMP ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ส าเร็จรูปบน
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ สร้างโดยชาวไทย จัดท า
ข้ึนโดย ภาณุพงศ์ ปัญญาดี เป็นการรวมโปรแกรมจ านวน 4 ตัว
ในกา รส ร้ า ง เ ว็บ เ ซิ ร์ ฟ เ วอ ร์  ไ ด้ แก่  Apache HTTP 
Server, PHP, MySQL, และ phpMyAdmin เวอร์ชั่นปัจจุบัน
ได้แก่ 2.4.9 (ส าหรับ PHP 4) และ 2.5.10 (ส าหรับ PHP 5) 
เน่ืองจากภาณุพงศ์ ปัญญาดี ต้องตอบค าถามวิธีการติดต้ัง 
Apache, PHP, และ MySQL ให้ใช้งานด้วยกันได้บ่อยครั้ง จึง
ริเริ่มพัฒนาชุดติดต้ัง AppServ ที่ติดต้ังและใช้งานได้ทันทีใน
ประมาณปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ได้พักการพัฒนาเมื่อ
ประมาณปี 2008 และกลับมาท าต่อเมื่อปี 2016 ก่อนที่จะหยุด
พัฒนาไปอีกครั้งเมื่อต้นปี 2017 

2) MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่
พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าท่ีเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้
ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เช่นท างาน
ร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษา
สคริปต์ที่ท างานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น 
ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น 
3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1) ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS)

ภาพที ่1 ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) 

ข้อดีของระบบ

-มีระบบเชื่อมโยงกับระบบสมาชิกและหุ้น ระบบเงินให้
กู้ท าให้ลดเวลาและลดข้อผิดพลาดในการอ้างอิงข้อมูลได้

ข้อจ ากัดของระบบ

-เลขในเอกสารที่บันทึกด้วยมือและระบบไม่ตรงกัน ท า
ให้ปิดยอดไม่ได้เน่ืองจากผลยอดที่ คิดมาไม่สามารถเช็คในระบบ
ได้ว่าจ่ายดอกเบี้ยครบตามงวดหรือไม่

2) ระบบรังสิต

ภาพที ่2 ระบบรังสิต 
ข้อดีของระบบ

-มีการส ารองข้อมูลโดยด าเนินจากเครื่อง server หรือ 
client ก็ได้ เพ่ือเป็นศูนย์รวมการจัดเก็บการปิดรายการแต่ละวัน 
ข้อจ ากัดของระบบ 

-โปรแกรมมีจ านวนโครงสร้างจ านวนมากและไม่
เปิดเผยข้อมูลค าอธิบายโครงสร้าง ท าให้กลุ่มเป้าหมายไม่
สามารถใช้งานได้ 

3) ระบบบริษัท ISOCARE

ภาพที ่3 ระบบบรษิัท ISOCARE 
ข้อดีของระบบ 

-มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ท าให้ข้อมูลที่ยกมาไม่
ผิดพลาดเวลาต้องใช้ในการเปรียบเทียบ 
ข้อจ ากัดของระบบ 

-รายละเอียดแต่ละประเภทจะแยกกัน ท าให้เสียเวลา
ในการเปรียบเทียบหรือค้นหาข้อมูล 
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4 วิธีการด าเนินงาน 
4.1 ขั้นตอนวิธีด าเนินงาน 
      4.1.1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 

  จากปัญหาของการจัดเก็บข้อมูล มักเกิดการลงข้อมูล
ผิดช่อง และพบภายหลังแก้ไข้ฐานไม่ได้เพราะระบบควบคุม
ภายในยกเลิกภายในวันน้ันเท่าน้ันอีกทั้งการจัดเก็บรายละเอียด
ไม่มีการวางแผนที่ดี ไม่มีวันที่เดือนปี ท าให้สรุปผลไม่ตรงจะต้อง
ใช้เวลาในการค้นหามาก ท าให้การเทียบยอดรายละเอียดไม่ตรง
กับงบการเงิน 

  จากปัญหาที่กล่าวมาผู้จัดท าจึงเกิดแนวคิดในการ
พัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บรายละเอียดส าหรับสหกรณ์เครดิต
ยูเน่ียนที่จัดท าบัญชีด้วยมือเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บ
รายละเอียดอย่างง่ายและ สามารถลดระยะเวลาในการค้นหา
ข้อมูลและแสดงรายงานที่สมบูรณ์ถูกต้องและครบถ้วน 
        4.1.2 ค้นคว้า ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
        4.1.2.1 ศึกษาค้นคว้าการท าบันทึกสมุดบัญชีด้วยมือ 
ตลอดจนการกรอกข้อมูลลงในระบบ 

 4.1.2.2 ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาด้วยภาษา PHP 
        4.1.2.3 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ Web Edition 
4.1.3 ก าหนดขอบเขตและเป้าหมายของโครงงาน 
        4.1.3.1 พนักงานสามารถคีย์ข้อมูลจัดเก็บได้ถูกต้องตาม
เอกสารมือ โดยระบบจะแยกบัญชีหน้า รับ-จ่าย      
ไว้แยกกัน เพ่ือคีย์ข้อมูลได้ง่ายข้ึนและลดข้อผิดพลาด 
        4.1.3.2 พนักงานสามารถเพ่ิมลบและแก้ไขฐานข้อมูล
ย้อนหลังได้ 

        4.1.3.3 แสดงรายงานรายละเอียดทั้งหมดที่ค้นหาได้
ภายในหน้าเดียว 
        4.1.3.4 แผนภาพแสดงทิศทางการท างานของระบบ 
4.1.4 สร้างและพัฒนาระบบ 
        ระบบจัดการรายละเอียดสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนส าหรับผู้ที่
บันทึกบัญชีด้วยมือ พัฒนาข้ึนเพ่ือให้สะดวกต่อการกรอกข้อมูล
ลงระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้ดีกว่าการบันทึก
ด้วยมือ รวมไปถึงการค้นหาข้อมูลสมาชิกบุคคลน้ันๆได้สะดวก
และครบถ้วน 
4.1.5 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ภาพที ่4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

4.2 โครงสร้างฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลของระบบ ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เพ่ือเก็บข้อมูลส าหรับการเข้าสู่ระบบ โดย
ผู้ดูแล แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ โดยมีตาราง Result 
ส าหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดของการท างานและจัดท ากลุ่ม
ข้อมูลเพ่ือแสดง 
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ภาพที ่5 Use Case Diagram ระบบจัดการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน

ภาพที ่6 โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ
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5 การพัฒนาระบบ 
5.1 ส่วนระบุตัวตนของผู้ใช้ 
กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มประชากรตัวอย่าง เป็นคนใช้บริการ
พนักงานที่ต้องใช้ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งเพ่ือให้สะดวกการท างาน
โดยในส่วนของการเข้าสู่ระบบพนักงานจะมีบัญชีในการใช้บริการ 

ภาพที ่7 ส่วนของการเข้าสู่ระบบ 

5.2 ส่วนของหน้าหลัก 
พนักงานที่ท าการเข้าสู่ระบบจะสามารถเลือกในส่วนของเมนูต่าง
ได้เลย 

ภาพที ่8 หน้าหลัก 

5.3 เมนูข้อมูลหลัก 
ส่วนน้ีจะเป็นส่วนของการที่พนักงงานจะท าการต้ังค่าพ้ืนฐานของ
สหกรณ์ก่อนการบันทึกข้อมูลสหกรณ์ประจ าปีโดยส่วนทั่วไปจะ
ท าการต้ังค่าในส่วนน้ีปีละครั้ง 

ภาพที ่9 เมนูข้อมูลหลักของสหกรณ ์

5.4 เมนูของหุ้นและสมาชิก 
ซึ่งสมาชคิส่วนใหญ่จะมีทั้งยอดเก่าและรายใหม่ซึ่งสมาชิกทุกคน
จะมีค่าหุ้นทั้งน้ีเราจึงจัดท าเพ่ิมในส่วนของการคาดคะเนของเงิน
ปันผลของหุ้นเพ่ือสมาชิกสามารถตรวจดูได้ 

ภาพที ่10 เมนูเพิ่มสมาชิก 

ภาพที ่11 ปันผลของหุ้น 

5.5 เมนูการกู้ 
สัญญาการกู้โดยจะต้องกรอกรายละเอียดโดยจะมีการแบ่งเป็น
ส่วนของประเภทของการกู้ และประเภทของสถานะสัญญา 

ภาพที ่12 เมนูการกู้ 

หลังการท าการบันทึกสามารถดูรายละเอียดย้อนหลังหรือดู
รายละเอียดต่างๆ 

ภาพที ่13 หน้าเมนูรายละเอียดหลังการกู้ 
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5.6 เมนูรับเงิน 
การรับเงินส่วนของที่ลูกค้ามาใช้บริการต่าง เช่น การช าระยอด
การกู้ และการใช้บริการซื้อหุ้นเพ่ิม 

ภาพที ่14 เมนูรับเงิน 

5.7 เมนูรายการ 
     แบ่งเป็น 2 ส่วน 

-การรายงานทะเบียนหุ้นรายตัว 
เป็นการรายงานผลของการท ารายการของส่วนของหุ้นและการ
จัดเก็บขอมูล 

ภาพที ่15 การรายงานทะเบียนหุ้นรายตัว 

-การรายงานทะเบียนกู้รายตัว 
เป็นการรายงานผลของการท ารายการของส่วนของกู้และการ
จัดเก็บขอมูล 

ภาพที ่16 การรายงานทะเบียนกู้รายตัว 
5.8 เมนูจัดการระบบ 
มีในส่วนของการน าเข้ามูลที่เป็นแบบของไฟล์ Excel ของสมาชิก 

ภาพที ่17 เมนูน าเข้ามูลที่เป็นแบบของไฟล์ Excel ของสมาชิก 

มีในส่วนของการน าเข้ามูลที่เป็นแบบของไฟล์ Excel ของกู้ 

ภาพที ่18 เมนูน าเข้ามูลที่เป็นแบบของไฟล์ Excel ของกู้ 

และการก าหนดวันท าการเพ่ือการแก้ไข 

ภาพที ่19 เมนูการก าหนดวันท าการ 

6. สรุปและงานในอนาคต
ผู้จัดท าจึงได้พัฒนาระบบการจัดการรายละเอียดส าหรับสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน เพ่ือจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดสมาชิกและหุ้น  
รายละเอียดเงินให้กู้  โดยใช้เครื่องมือ MySQL และ Appserv 
เพ่ือให้สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสามารถจัดการข้อมูลทางบัญชีได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ตลอดเวลา หาข้อผิดพลาดได้รวดเร็ว สามารถแก้ไข
ข้อมูลย้อนหลังและท าการบันทึกแก้ไขเพ่ือใช้อ้างอิงได้ด้วย 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับท าให้สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนขนาดเล็ก
สามารถปิดบัญชีได้เร็ว ส่งผลสมาชิกได้รับเงินปันผลจากการ
ประชุมใหญ่เร็ว ช่วยพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งอีกทาง
หน่ึง  
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       ส่วนที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้คือการพัฒนาส่วน
ของเว็ปไซต์ให้ดุมีสีสันน่าใช้มากข้ึนและอาจเพ่ิมเมนูบางอย่าง
เพ่ือให้สะดวกแก่การใช้งานในอนาคต 
6.1 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับกับสมาทโฟนเพ่ือความ
สะดวกมากข้ึน 

2. ควรพัฒนาแอปพลิคชันให้มีความเสถียรมากย่ิงข้ึน

เอกสารอา้งอิง 
[1] คลังบทความของบล็อก ตัวอย่าง โปรเจค สืบค้นเมื่อ 26 

สิงหาคม 2561,Available from: 
http://mystorypumseethong.blogspot.com/2013/0
4/how-to-install-mantis.html) 

[2] ข้อมูลเก่ียวกับ MySQL  สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 
2561,Available from: 
http://th.easyhostdomain.com/dedicated-
servers/mysql.html 

[3] ศึกษาโปรแกรมระบบบัญชสีหกรณค์รบวงจร(FAS)เพ่ือหา
ข้อจ ากัดของโปรแกรม สืบค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 
2561,Available from: หนังสือ โปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ครบวงจร(FAS),กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,2554 

[4] ศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ ACL สืบค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 
2561,Available from: หนังสือ การพัฒนาชุดค าสั่ง
มาตรฐานเพ่ือใช้ ACL ช่วยในการตรวจสอบโปรแกรมที่
พัฒนาโดยเอกชนอื่น ,ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่3 กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ,์2556,หน้า21-33  

[5] ศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ ACL (เพ่ิมเติม) สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน 
2561,Available from: หนังสือ การพัฒนาชุดค าสั่ง
มาตรฐานเพ่ือใช้ ACL ช่วยในการตรวจสอบโปรแกรมที่
พัฒนาโดยเอกชนอื่น ,ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่3 กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ,์2556,หน้า62-91 

[6] ศึกษาโปรแกรม ISOCARE สืบค้นเมื่อ 6 กันยายน 
2561,Available from: 
http://www.isocare.co.th/index.php/coop-
applicatios/53-coop-application- 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับควบคมุการเปดิ-ปิดประตแูละหลอดไฟ 
The Development of Application for Controlling Open-Close the Door and 

Light Bulb 

สุริยา สายอุ้ย1 และ *ณวรา จันทร์ศิริ1 

1สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรายภัฏอุบลราชธานี 
Emails: suriya.scs59@ubru.ac.th, nawara.c@ubru.ac.th 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบแอป
พลิเคชันควบคุมประตูและหลอดไฟภายในบ้าน 2) เพ่ือศึกษา
และพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมการเปิด-ปิดประตูและหลอดไฟ 
โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และวงจรขับรีเลย์ ในการควบคุม
การเปิด-ปิดของการเปิด-ปิดประตูและหลอดไฟภายในบ้านผ่าน
สมาร์ทโฟน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ AppInventor 
ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาได้แก่ C++, PHP ฐานข้อมูล SQL Server 

แอปพลิเคชันที่พัฒนาข้ึนช่วยอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้ มีการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์มีการท างานผ่านทางแอปพลิเค
ชัน Line สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานและสามารถเรียกดู
รายงานย้อนหลังได้ ผลการทดสอบการใช้ระบบ พบว่า การ
ประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ใน
ระดับดี (𝑥 = 4.18) และการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ของผู้ใช้ อยู่ในระดับดี ( 𝑥 = 4.24) 

ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน ไมโครคอนโทรลเลอร์ สมาร์ทโฟน 

ABSTRACT 
The purpose of this research was 1) to analyze and 
design the door and lamp control applications in the 
home. 2) to study and develop the door and lamp 
control applications using by microcontroller circuits 
and relay drive circuits for control the opening and 
closing of doors and electrical appliances through a 
smartphone. The tools of development include 
AppInventor, C ++, PHP, SQL Server databases.  

The developed application facilitates the 
users. There is a notification when the device is 
operating via the Line application, can monitor access 
and can view reports backwards. The results of the 
system testing found that the evaluation of the system 

development efficiency by experts at a good level 
(𝑥= 4.18) and evaluation user satisfaction at a good 
level (𝑥 = 4.24)  

Keywords: application, microcontroller, smartphone 

1. บทน า
ในปัจจุบันการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนส่วนใหญ่ต้องท างานนอก
บ้านหรือเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้ง จึงท าให้เกิดปัญหา 
เช่น การลืมปิดประตูบ้านหรือลืมปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าท าให้
สิ้นเปลืองพลังงานไปอย่างเปล่าประโยชน์และมีค่าใช้จ่ายที่สูงข้ึน
หรืออาจจะเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ เมื่อนึกได้ก็ต้อง
เสียเวลาเสียน้ ามันในการเดินทางกลับมาบ้านเพ่ือประตูบ้านหรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าน้ัน ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาที่ผู้คนส่วนใหญ่จะพบ
อยู่บ่อยครั้ง 

แอพพลิเคชั่นควบคุมการเปิด-ปิดประตูและหลอดไฟ
จะช่วยแก้ปัญหาการลืมปิดประตูหรือลืมปิดไฟ  เพ่ิมความ
สะดวกสบายและช่วยประหยัดเวลาได้ ไม่ต้องเสียเวลาในการ
เดินทางกลับมาที่บ้านเพ่ือตรวจเช็คว่ามีการปิดอุปกรณ์เรียบร้อย
แล้ว ผู้ใช้สามารถตรวจเช็คสถานะการท างานของอุปกรณ์และท า
การสั่ง เปิด-ปิดได้ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต มีการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์มีการท างานหรือหยุด
ท างานและเรียกดูรายงานการท างานย้อนหลังของอุปกรณ์ได้ 

จากที่กล่าวข้างต้น ผู้จัดท าโครงการจึงได้ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Internet Of Things (IoT) เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นควบคุมการเปิด-ปิดประตูและหลอดไฟ 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1  (เพ่ือศึกษา แอปพลิเคชันควบคุมการเปิด-ปิดประตูและ
หลอดไฟภายในบ้าน 
2) เพ่ือออกแบบแอปพลิเคชันควบคุมการเปิด-ปิดประตูและ
หลอดไฟภายในบ้าน 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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3) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมการเปิด -ปิดประตูและ
หลอดไฟภายในบ้าน 

3. วิธีด าเนินการวิจัย
3.1 การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมการเปิด-ปิดประตูและ
หลอดไฟภายในบ้าน ใช้ข้ันตอนการการวิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบแบบ System Development Life Cycle (SLD) 
ซึ่งประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังน้ี  

1) การวางแผนโครงการ (Planning) วางแผนเพ่ือ
พัฒนาระบบ เริ่มจากสอบถามความต้องการจากผู้ใช้งาน แล้วน า
ความต้องการมาก าหนดขอบเขตของระบบงานที่จะพัฒนา เพ่ือ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

2) การวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์ระบบงาน เพ่ือ
ค้นหาปัญหา และน ามาวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบ 
และท าการสร้างแบบจ าลองเพ่ือแสดงข้ันตอนการท างานด้วย 
แผนภาพระบบ (Use Case Diagram)  

3) การออกแบบ (Design) ออกแบบระบบงานให้
เป็นไปตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้ันตอนที่สอง ในการออกแบบจะ
แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ Hardware Design เป็นการออกแบบ
ฮาร์ดแวร์ก่อนที่จะลงมือท าการต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน เพ่ือลด
ความเสียหายในการติดต้ังอุปกรณ์ และ User Interface Design 
เป็นการออกแบบหน้าจอ ซึ่งมีการสร้างหน้าจอให้สอดคล้องและ
มีความสะดวกต่อการใช้งาน 

ภาพท่ี 1 แสดงการออกแบบวงจร 

ภาพท่ี 2 แสดงการออกแบบหน้าจอ 

4) การพัฒนาระบบ (Implementation) ในการพัฒนา
แอปพลิเคชันควบคุมการเปิดประตูและหลอดไฟใช้เครื่องมือใน
การ พัฒนา คื อ  AppInventor และใช้  MySQL เ พ่ือสร้ า ง
ฐานข้อมูล ใช้ภาษา C++ และ JAVASCRIPT ในการพัฒนาระบบ 

5) การทดสอบและบ ารุงรักษา (Maintenance) น า
ระบบที่พัฒนามาทดสอบ มีการทดสอบ 2 ส่วน คือ 

1) ทดสอบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพแอปพลิคชัน
ควบคุมการเปิด-ปิดประตูและหลอดไฟโดยผู้เชี่ยวชาญ 

2) ทดสอบระบบเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการ
งานใช้แอปพลิเคชันควบคุมการเปิด-ปิดประตูและหลอดไฟโดย
ผู้ใช้งาน 
3.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
แบ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรม ที่มี ประสบการณ์
ทางด้านการท างานด้านการเขียนโปรแกรม เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาข้ึนใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  
จ านวน 10 คน  

2) กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป เป็นอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา
วิศวกรรม ซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานี เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชันควบคุมการเปิด-ปิดประตูและหลอดไฟภายในบ้าน 
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 20 คน 
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เป็นแบบมาตร
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งได้น าค่าท่ีได้มาใช้ใน
การแปลผลตามเกณฑ์ ดังน้ี  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 – 4.20 หมายความว่า ระดับมาก 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 – 3.40 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 – 2.60 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 

4. ผลการวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมการเปิด-ปิดประตูและหลอดไฟ
ภายในบ้านน้ันผู้จัดท าได้ศึกษาข้อมูลระบบงาน งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและหาข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน พัฒนาโดยโปรแกรม AppInventor และเชื่อมต่อกับ
บอร์ด ESP8266 ด้วยอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลการท างานปรากฏว่า 
ตัวแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาข้ึนสามารถท างานได้ถูกต้องแแม่นย า
และมีความสะดวก ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย

ภาพท่ี 3 แสดง Use case Diagram แอปพลิเคชันควบคุมการเปดิ-ปิด
ประตูและหลอดไฟภายในบ้าน ไฟฟ้าภายในบ้าน 

ภาพท่ี 4 แสดงการทดลองควบคุมการเปิด-ปิดประตูและหลอดไฟภายใน
บ้านผ่านสมาร์ทโฟน 

ภาพท่ี 5 แสดงการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์มีการท างาน 

ภาพท่ี 6 แสดงหน้ารายงานการท างานของอุปกรณ์ย้อนหลัง 

5. ผลการประเมินระบบ
5.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
น าระบบที่พัฒนาข้ึน ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 คน ประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ  

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน X แปลผล 

1. ความเร็วในการตอบสนอง 4.30 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการน าไปใช้จริง 4.10 มาก 

3. ความง่ายต่อการใช้งาน 4.20 มากที่สุด 

4. ประสิทธิภาพในการใช้งาน 4.10 มาก 

รวม 4.18 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของ แอป
พลิเคชันควบคุมการเปิด-ปิดประตูและหลอดไฟภายในบ้าน โดย
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) 
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5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้ทั่วไป 
น าระบบที่พัฒนาข้ึน ไปให้ผู้ใช้งานทั่วไปทดลองจ านวน 20 คน 
ใช้งานและประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน 

รายการประเมิน X แปลผล 

1. ความสวยงามของหน้าจอแอปพลิเคชัน 4.15 มาก 

2. ความง่ายในการเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเค
ชัน 

4.30 มากที่สุด 

3. ความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน 4.25 มากที่สุด 

4. ความเร็วในการตอบสนอง 4.25 มากที่สุด 

5. ความสามารถในการน าไปใช้จริง 4.25 มากที่สุด 

รวม 4.24 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้งานแอปพลิเคชันควบคุมการเปิด-ปิดประตูและหลอดไฟ
ภายในบ้าน โดยผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.24) 

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ควรมีการพัฒนาให้มีการแจ้งเตือนเมื่อไฟดับหรือ

บอร์ดมีปัญหา 
5.2 ควรเพ่ิมอุปกรณ์ที่สามารถน ามาต่อได้ เพ่ือสั่งงาน

อุปกรณ์ให้หลากหลายมากข้ึน 
5.3 ควรเพ่ิมช่องทางการควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ 

เช่น สั่งงานผ่านเสียง  
5.4 ควรพัฒนาให้ระบบมีความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
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ระบบติดตามการใช้จา่ยงบประมาณสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
Project Budget Tracking, Khon Kaen Municipality 

*อภิศักด์ิ พัฒนจักร1, สุภาวดี สุวรรณศรี1 และ พนิดา อินทร์เต็ก1

1หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Emails: apisak@kku.ac.th, supawadee.ss@kkumail.com 

บทคัดย่อ 
ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ขอนแก่น เป็นเว็บไซด์เก่ียวกับการจัดการข้อมูลโครงการที่จัดข้ึน
ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายของเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือ
ช่วยเก็บข้อมูลโครงการต่างๆ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ติดตาม
สถานะการใช้จ่ายของทางโรงเรียนว่ารับงบประมาณไปเท่าใด
และจ่ายจริงไปเท่าใด เกินงบประมาณเท่าใด ยอดคงเหลือเท่าใด 
เ พ่ือน าสรุปรายงานในแต่ละปีมา วิ เคราะห์ และก าหนด
งบประมาณในปีต่อไป ซึ่งโปรแกรมที่ใช้ใน การพัฒนาซอฟต์แวร์
คือ Visual Studio, Workbench SQL, Xampp เป็นต้น ฟังก์ชัน
ในการท างานหลักๆคือ เพ่ิมปีงบประมาณโครงการ เพ่ิมโครงการ 
เพ่ิมจ านวนครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ แสดงรายการ
โครงการและออกรายงาน  

ค ำส ำคัญ: ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ, สรุปรายงาน, 
โครงการ 

Abstract 
Project Budget Tracking, Khon kaen Municipality. This is 
a website about the project was held in the school's 
network of Khon Kaen Municipality. To help keep 
projects participating schools Track your spending 
budget to get that way, how much and how much to 
pay. Over budget the balance amount the report 
analyzed each year and the budget for the following 
year. The program used Software development is 
Visual Studio, Workbench SQL, Xampp function as the 
main function. Add the fiscal year project to increase 
the number of teachers and students involved in the 
project. The project lists and reports. 

Keywords: Project Budget Tracking, Report, Project 

1.บทน า 
การจัดสรรงบประมาณถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีความ
เสี่ยงเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนของงบประมาณ การจัดท าบัญชี 
และสรุปผลรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ หลายครั้งที่เกิดปัญหา
จากการค านวณงบประมาณผิดพลาด รายจ่ายคลาดเคลื่อน 
ส่งผลให้การสรุปรายงานผิดพลาดไปจากการวางแผนโครงการ 
ซึ่งอาจเกิดปัญหาตามมากับทุกฝ่ายในองค์กร 

ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไปไกล ทั้งในด้านการเรียน การ
ท างาน หรือแม้กระทั่งชีวิตประจ าวันก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีใน 
การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเน่ืองจากเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท
กับมนุษย์มากข้ึน ผู้จัดท าจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใน 
ปัจจุบันว่ามีการน าไปปรับใช้กับการท างานอย่างไรได้บ้าง ซึ่ง
พบว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาระบบงานพ้ืนฐานใน
องค์กรเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก การท างานของบุคลากรในแต่ละวัน
มีหลายภาระหน้าที่ที่ต้องจัดการทั้งงานในฝ่ายและช่วยงานนอก
ฝ่าย ดังน้ันการที่มีระบบงานที่จะช่วยลดเวลาและลดข้ันตอนใน
การท างานจึงเป็นอีกอย่างหน่ึงที่ควรให้ความส าคัญ 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้จัดท าจึงมีความสนใจที่จะจัดท า
ระบบที่ช่วยให้บุคลากรสะดวกและประหยัดเวลามากข้ึน ผู้จัดท า
ได้รับค าแนะน าจากทางสถาบันการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
ว่ามีความต้องการหลายระบบหน่ึงในน้ันคือระบบที่ผู้จัดท าสนใจ
คือ ระบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ขอนแก่นเป็นเว็บไซด์เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแต่ละ
โครงการที่จัดข้ึนให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายของเทศบาลนคร
ขอนแก่น เพ่ือช่วยเก็บข้อมูลโครงการต่างๆ โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วม เพ่ือน าข้อมูลสรุป
รายงานโครงการในแต่ละปีมาจัดการบัญชีเดบิต-เครดิตออนไลน์ 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ติดตามสถานะการใช้จ่ายของทางโรงเรียนว่ารับงบประมาณไป
เท่าใดและจ่ายจริงไปเท่าใด เกินงบประมาณเท่าใด ยอดคงเหลือ
เท่าใด  เพ่ือน าสรุปและออกรายงาน 

2.วัตถุประสงค์โครงงาน
1) บันทึกข้อมูลการจัดท าโครงการของสถานศึกษาในสังกดั
เทศบาลนครขอนแก่น 
2) รวบรวมข้อมูลและการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
สถานศึกษา สามารถบันทึกข้อมูลและสรุปภาพรวม เพ่ือแสดงให้
ทราบว่าโรงเรียนในแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
เงินอะไรจ านวนเท่าใด และได้เงินที่ได้รับจัดสรรไปต้ังโครงการ
อะไรบ้าง และจ านวนเงินเท่าใด คงเหลือจ านวนเงินเท่าใด บรรลุ
เป้าหมายของโครงการหรือไม ่
3) พิมพ์เอกสารสรุปโครงการ

3.ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยี 
3.1.1 ฐานข้อมูล คือกลุ่มของข้อมูลที่ ถูกรวบรวมไว้แบบมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องเก็บในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน
น า ซึ่งผู้จัดท าได้ศึกษาระบบฐานข้อมูล phpMyAdmin จึง
น ามาประยุกต์ใช้กับระบบเพราะเป็นเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและ
ง่ายต่อการใช้งาน 
3.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องทางด้านบทความ 
3.2.2 การพัฒนาระบบด้านการจัดการข้อมูลทางด้านการบริหาร
จัดการงบประมาณคงคลังภายในองค์กร 
3.3 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องทางด้านงานวิจัย 
3.3.1 ระบบเทศบาลนครขอนแก่น 

ภาพท่ี 1 ระบบเทศบาลนครขอนแก่น 

ร ะ บ บ เ ท ศ บ า ล นค ร ขอ นแก่ น เ ป็ น ร ะ บ บ ที่ ใ ช้
ประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารแก่ชุมชนและบุคลากรในสังกัด
โดยจะมีการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆที่จัดข้ึน ประกาศ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการท างานในองค์กร รวบรวมที่อยู่เว็บไซต์

ของหน่วยงานส าคัญของรัฐ รวมทั้งที่อยู่เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กร 

ความสามารถของระบบ  
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น 

-ศูนย์กลางบริการภาครัฐ 
-โรงเรียนในสังกัด 

3.3.2  ระบบทุนการศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

ภาพท่ี 2 ระบบทุนการศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

ระบบทุนการศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็น
เว็บไซต์ที่สมารถติดตามการสมัครรับทุน ภายในเว็บสามารถดูว่า
มีโครงการใดที่รับสมัครผู้รับทุนบ้าง ดูกระบวนการท างาน ดาว
โหลดใบสมัครรับทุน ข้ันตอนการคัดเลือก การกลั่นกรอง การ
พิจารณา การติดตามและประเมินผล เราสามารถดูผลและการ
คัดเลือกรูปภาพการเย่ียมบ้าน การประชุมได้ภายในเว็บ 

ความสามารถของระบบ  
-รายละเอียดโครงการ 
-ข้ันตอนการคัดเลือก 
-การติดตามและประเมินผลของกองทุน 

4.ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 
4.1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไปไกล ทั้งในด้านการเรียน การท างาน 
หรือแม้กระทั่งชีวิตประจ าวันก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีใน การ
ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเน่ืองจากเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับ
มนุษย์มากข้ึน ผู้จัดท าจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใน ปัจจุบัน
ว่ามีการน าไปปรับใช้กับการท างานอย่างไรได้บ้าง ซึ่งพบว่าการ
น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาระบบงานพ้ืนฐานในองค์กรเป็นสิ่ง
ที่น่าสนใจมาก การท างานของบุคลากรในแต่ละวันมีหลาย
ภาระหน้าที่ที่ต้องจัดการทั้งงานในฝ่ายและช่วยงานนอกฝ่าย 
ผู้จัดท าจึงท าการสอบถามความต้องการของบุคลากรในส านัก
เทศบาลนครขอนแก่นถึงระบบการท างานที่ต้องการการพัฒนา 
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ดังน้ันการที่มีระบบงานที่จะช่วยลดเวลาและลดข้ันตอนในการ
ท างานจึงเป็นอีกอย่างหน่ึงที่ควรให้ความส าคัญ 

ภาพท่ี 3 แสดงการท างานของผู้ใช้งานทั่วไป 

ภาพท่ี 4 แสดงการท างานของผู้ดูแลระบบ 

ภาพท่ี 5 แสดงการท างานของผู้บริหาร 

4.2 ก าหนดขอบเขตและเป้าหมายโครงงาน 
4.2.1 เป็นระบบที่จัดท าข้ึนเพ่ือใช้งานภายในโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลขอนแก่น 
4.2.2 สรุปการประมาณการรายรับ รายจ่าย และยอดคงเหลือ
ของโครงการ 
4.2.3 แผนภาพแสดงทิศทางการท างานของระบบ 

ภาพท่ี 6 แสดงทิศทางของระบบ 

4.3 การออกแบบ 
ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสถานศึกษา ในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น ท าการพัฒนาด้วยภาษา HTML, PHP 
และ JAVASCRIPT ใช้  BOOTSTAP และ CSS ในการตกแต่ง
เว็บไซต์ 

ภาพท่ี 7 หน้าเข้าสู่ระบบ 

ภาพท่ี 8 หน้าแรกของระบบ 
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4.4 การพัฒนาโปรแกรม 

4.4.1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
ข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็นส่วนๆดังน้ี 
ส่วนที่1 : ค้นหาข้อมูลอัลกอริทึมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะ
น ามาใช้พัฒนาระบบ 
ส่วนที่2 : แบ่งระดับการใช้งานของผู้ใช้และออกแบบหน้าตาของ
ระบบ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของระบบ 
ส่วนที่3 : วิเคราะห์และออกแบบ 
4.4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
1) Visual Code : ใช้ในการเขียนโค้ดที่เกี่ยวข้องในส่วนของ
เว็บไซต์ 
2) Workbench : โปรแกรมจัดการฐานข้อมู ล  ใช้ จั ดการ
ฐานข้อมูลเชื่อมต่อกับ Server 
3) XAMPP : ใช้ควบคุมการท างานของ phpMyAdmin

5.ผลการด าเนินงานและอภิปราย
จากการศึกษาการท างานของระบบติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มีการ
ประเมินโดยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการท างานของระบบ 
ซึ่งความคิดเห็นของบุคลากรมคีวามส าคัญต่อการปรับปรงุระบบ
เป็นอย่างมาก 
ด้านของผู้ใช้งาน  
1) สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลเก่ียวกับโรงเรียนได้
2) สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลของโครงการได้
3) ผู้บริหารสามารถดูรายละเอียดโครงการ และดูกราฟ
เปรียบเทียบงบประมาณได้ 
4) ผู้บริหารบุคลากรสามารถพิมพ์เอกสารโครงการเป็นไฟล์ pdf
และ excel ได้ 
5) ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
5.1 ส่วนของหน้าจอ 

ภาพท่ี 9 ฟังก์ชันเมนูของระบบ 

ภาพท่ี 10 หน้ากรอกข้อมูลโรงเรียน 

ภาพท่ี 11 หน้ากรอกข้อมูลโครงการ 

ภาพท่ี 12 หน้าแสดงข้อมูลโครงการ 

6.สรุป 
ระบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ขอนแก่นเป็นเว็บไซด์เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแต่ละ
โครงการที่จัดข้ึนให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายของเทศบาลนคร
ขอนแก่น เพ่ือช่วยเก็บข้อมูลโครงการต่างๆ โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วม เพ่ือน าข้อมูลสรุป
รายงานโครงการในแต่ละปีมาจัดการบัญชีเดบิต-เครดิตออนไลน์ 
ติดตามสถานะ การใช้จ่ายของทางโรงเรียนว่ารับงบประมาณไป
เท่าใดและจ่ายจริงไปเท่าใด เกินงบประมาณเท่าใด ยอดคงเหลือ
เท่าใด เพ่ือน าสรุปและออกรายงาน 
6.1 ข้อเสนอแนะ 
1.ควรปรับปรุงการออกแบบระบบให้มีความสวยงาม 
2.ปรับปรุงฟังก์ชันเมนูให้มีความน่าสนใจ 
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ระบบการเรียนแบบเต็มรูปแบบในอนาคต 
The Fully Future Course 

นวรัตน์ สีเสน1, รัฐพงศ์ ไพศาล1 และ *วรารัตน์ สงฆ์แป้น1 

1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Emails: nawarat_s@kkumail.com, ratthapong.p@kkumail.com, wararat@kku.ac.th 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในปัจจุบันมีการแข่งขันกันเป็นอย่างมากซึ่งมาจากหลายเหตุผล 
อย่างเช่นเพื่อแข่งขันสอบเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆต้ังแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาไปจนถึงช่วงการเข้าท างานในบริษัททั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน หรือศึกษาเพื่อเป็นแนวทางความรู้ต่างๆเพื่อต่อยอดธุรกิจ
หรือเป็นความรู้ให้กับตนเองในการใช้ชีวิตและซึ่งมีปัญหาที่ เกิดขึ้น
มากมายอย่างเช่นปัญหาเร่ืองการเดินทาง เร่ืองเวลา ค่าใช้จ่ายต่างๆที่
ต้องใช้ในการเข้าไปเรียนหรือไปศึกษาตามสถาบันการเรียนการสอนต่างๆ
ซึ่งอาจจะส่งผลท าให้ผู้ที่ต้องการหรือสนใจที่จะเรียนที่จะศึกษาหาความรู้
น้ันได้อย่างไม่เต็มที่ โครงงานของเราจึงได้พัฒนาระบบการจัดการความรู้
แห่งอนาคตขึ้นมาซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่รวมเน้ือหา
ความรู้ต่างๆที่หลากหลายหมวดหมู่พร้อมทั้งคุณครูผู้สอนที่มากด้วย
ประสบการณ์คุณภาพและความรู้ที่พร้อมจะมอบให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
ซึ่งระบบของผู้จัดท าน้ันได้มีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้เรียน อย่างเช่นในระบบสามารถให้ผู้เรียนสามารถต้ังเวลา
เรียนเองได้ว่าต้องการจะเรียนในช่วงเวลาใดซึ่งระบบจะท าการแจ้งเตือน
แก่ผู้เรียนผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันเมื่อถึงเวลานั้นที่ผู้รียนก าหนดไว้ท า
ให้ผู้เรียนไม่ต้องลืมการวางแผนของตนเอง และระบบของผู้จัดท ายัง
สามารถแนะน าคอร์สที่ใกล้เคียงให้ผู้เรียนด้วยเพื่อแนะน าเสนอคอร์สที่
ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้เรียนและเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้กับผู้เรียนอีกด้วย และนอกจากน้ีระบบของผู้จัดท าก็เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่ร่วมแบ่งปันความรู้หรือคุณครูเจ้าของคอร์ส ซึ่งระบบของผู้จัดท า
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานการเรียนของผู้เรียน
เพื่อน ามาวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆทางธุรกิจเพื่อพัฒนาคอร์สหรือรูปแบบ
การสอนของตนเองได้ 

ค ำส ำคัญ: คอร์สเรียนออนไลน์ , วิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ  , สื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ 

ABSTRACT 
Today's education is very high competitive, it’s have 
many reasons, to compete in various levels from high 
school to work in both government and private 
sectors or study to be a knowledge-based approach 
to business or self-knowledge to live but it’s have 
many problems. For example, traveling, time, 
expenses, educational institutions may effect in 

those who are interested in learning not fully. Our 
project has developed The fully future course, is an 
online learning media that combines a wide range of 
content and teachers with experienced, qualified and 
knowledgeable teachers. It is ready to give to the 
students. The system of provider has to use the 
functions to facilitate the students. For example, the 
system allows learners to schedule their own classes 
at which time they will be notified, via which the 
system will notify them via the application line. Make 
sure you do not forget your planning. The provider's 
system can be recommend courses that are the 
same type and to develop students' knowledge. In 
addition, the provider's system is beneficial to them 
who share the knowledge or the owner of the course. 
The provider's system can collect data and 
behavioral habits of learners to analyze business 
strategies to develop their own courses or teaching 
styles. 

Keywords: online learning course, strategy analysis, 
online learning 

1. หลักการและเหตุผล
เน่ืองจากปัจจุบัน ประชากรบนโลกมีจ านวนเพิ่มมากขี้นเร่ือยๆ ท าให้ใน
การใช้ชีวิตของคนเราเกิดการแข่งขันกันขึ้นในหลายๆด้าน อย่างเช่น ด้าน
การศึกษา ส าหรับด้านการศึกษามักจะมีการแข่งขันกันมากมายทั้งเป็น
การสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประถม มัธยม 
มหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งการท างาน ล้วนต้องแข่งขันกันทั้งสิ้นเพื่อให้
ได้เรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือคณะต่างๆตามที่ต้องการ ดังน้ันการ
เตรียมความพร้อมการศึกษาเรียนรู้เพื่อสอบแข่งขันและเพื่อเป็นความรู้
ต่างๆให้กับตัวเองจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด แต่เน่ืองจากในการเรียนการ
สอนต่างๆมักจะมีข้อจ ากัดค่อนข้างมาก อย่างเช่น เร่ืองการเดินทาง 
ค่าใช้จ่าย และเวลา และเมื่อต้องการที่จะเรียนซ้ าหรือเรียนทบทวน

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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เน้ือหาบทเรียนเดิมก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท าให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนรู้
อย่างเต็มที่เท่าที่ควร 

       ปัจจุบันจึงมีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอนหรือ  ระบบ E-learning ซึ่งเป็นระบบที่น าเอาอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาเป็นเคร่ืองมือหรือตัวกลางในการสร้างสื่อการเรียนการ
สอน  ห รือถ่ า ยทอด เ น้ื อห า  ( delivery methods) ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น 
คอมพิวเตอร์  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต  ทาง
สัญญาณโทรทัศน์หรือ สัญญาณดาวเทียม และใช้รูปแบบการน าเสนอ
เน้ือหาสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอ านวยความสะดวกสบายมากขึ้น 
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ เช่นหลังเวลาเลิกงาน และ
สามารถกลับมาเรียนหรือทบทวนบทเรียนเดิมได้ตลอดเวลาที่ต้องการ      
            จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทางผู้จัดท าจึงได้ท าการพัฒนา
ระบบ E-learning ขึ้นมา ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องหา
ข้อจ ากัดต่างๆของระบบ และน ามาพัฒนาให้ระบบ E-learning มีความ
อัจฉริยะมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นและครอบคลุมมากขึ้นในทุกๆด้าน ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองของฟังก์ชันการท างานต่างๆ การขยายขอบเขตให้กว้างขึ้น 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถให้กับระบบ โดยใช้เทคโนโลยี  
HTML5 และ CSS3 โดยใช้โปรแกรม sublime text ร่วมกับการพัฒนา
ส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP และยังมีการประชาสัมพันธ์
ระบบ E-learning น้ี ผ่ านทาง โซ เชี ยลมี เ ดีย เช่น  Facebook และ 
Instagram เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้คอร์สต่างๆผ่านทาง
ออนไลน์ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง

2.1. เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) [1] 
ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) หรือข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบบน

เว็บ สามารถเรียกดูด้วยโปรแกรมที่เรียกว่า เว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งอ่านข้อมูล
ที่เรียกว่าเว็บเพจมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลที่เรียกอ่านจะมาแสดงผล
บนจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านและดูเว็บได้ เมื่อผู้ใช้ต้องการ
ดูหน้าอื่น สามารถเลือกไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บหน้าอื่น ๆ หรือ
ทั้งยังส่งข้อมูลกลับไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผล เว็บเพจหลาย ๆ 
หน้าที่จัดการเก็บข้อมูลที่ใกล้เคียงกันเรียกว่าเว็บไซต์ การอ่านเว็บจาก
หน้าหน่ึงไปยังอีกหน้าหน่ึงได้ 
2.2 การติดต่อฐานข้อมูล ด้วยภาษา PHP [2] 
            การสร้างเว็บส่วนใหญ่จะต้องมีการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลทางเว็บเพจ ซึง่ภาษา PHP มีขอ้ดีกว่า
ภาษาอื่นที่สามารถรองรับการใช้งานฐานข้อมูลได้ มากมาย แต่ถา้จะให้ 
แนะน า ว่าการใช้ งาน PHP ร่วมกับฐานข้อมูลแบบไหนดี ควรที่จะใช้PHP 
ร่วมกับฐาน MySQLเน่ืองจากเป็นฐานข้อมูลที่ใช้งานงา่ย และได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

2.3 การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) [3] 
           การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาเน้ือหาสาระใน
รายวิชาให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพในการเรียนการสอนบนเว็บยังรวมถึง
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เช่น ส่วนลงทะเบียน การติดตามประเมินผลการเรียน จึงได้
มีสถาบันและผู้ผลิตหลายแห่งพัฒนาซอฟท์แวร์ในการบริหารรายวิชา/
ก า ร เ รี ย น ชั้ น  ( Course ware/Learning Management System 
CMS/LMS) เพื่อช่วยในการอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนบน
เว็บ อย่างไรก็ตามระบบการบริหารการจัดการน้ีก็เป็นเพียงเคร่ืองมือที่
ต้องขึ้นอยู่กับผู้สอนที่จะใช้เทคนิควิธีและกลยุทธ์ ที่จะท าให้เกิดการเรียน
การสอนบนเครือข่ายหรือการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
2.4 แอปพลิเคชันไลน์(LINE) [4] 

เป็นแอปพลิเคชันที่ผสมผสานระหว่างการส่งข้อความ 
(Messaging) และข้อความเสียง(Voice) เข้าด้วยกัน จึงท าให้เกิดการ
พัฒนาและออกแบบมาเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานในการสนทนา
แชท สร้างกลุ่มพูดคุย ส่งข้อความ แชร์ไฟล์รูปภาพ หรือ สนทนาผ่าน 
เสียงแอปพลิเคชันไลน์ สามารถใช้งานได้ทั้ งบน สมาร์ตโฟน หรือบน
ระบบปฏิบัติการวินโดน์   โดยจะต้องมี Account ในการเข้าใช้งาน 

3. วิเคราะห์ระบบ

3.1 ผู้เก่ียวข้องกับระบบ 
             ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ ได้แก่ ผู้ใช้งาน ภาพที่ 1 แสดงภาพรวม
ผู้ เกี่ยวข้องกับระบบ ส่วนการท างานหลักของระบบออกแบบด้วย
แผนภาพ Use case ซึ่งผู้ใช้งาน สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยสมัครสมาชิ 
ค้นหาคอร์ส เลือกซื้อคอร์ส ก าหนดเวลาแจ้งเตือน ช าระเงิน แจ้งช าระ
เงิน  ท าแบบทดสอบ ดูคะแนนสอบ เขียนเว็บบอร์ด  ดังรูปภาพที่ 1 
อาจารย์ ภาพที่2 สามารถดูข้อมูลคอร์ส เพิ่มคอร์ส ลบคอร์ส แก้ไขข้อมูล
คอร์ส ดังรูปภาพที่ 2 
เขียนเว็บบอร์ด 
แอดมิน  ภาพที่3  สามารถดูข้อมูลคอร์  แก้ไขข้อมูลคอร์ส ลบคอร์ส เพิ่ม
คอร์ส  อนุมัติการเปิดใช้คอร์ส ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์ (LINE)  
ดูการซื้อคอร์ส ตรวจสอบการช าระเงิน ดังรูปภาพที่ 3 

3.2 การจับคู่ 
           Activity Diagram ของการท างานของผู้ใช้งาน อาจารย์ แอด
มิน ดังรูปภาพที่ 4 - รูปภาพที่ 17 

3.3 โครงสร้างฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลของระบบ ดังรูปภาพที่ 5 
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ภาพที่  1 Use case ภาพรวมของระบบในส่วนของuser 

ภาพที่  2 Use case ภาพรวมของระบบส่วนของTeacher 

 cd 01

เขา้สูร่ะบบ
ตรวจสอบสทิธิ

คน้หาคอรส์

เลอืกคอรส์

ยนืยนั

ชาระเงิน

แจง้ชาระ

เขียนเวบ็บอรด์

ดูขอ้มลูคอรส์

กาหนดเวลาแจง้เตือน

บคัรเครดิต

บญัชีธนาคาร

อพัโหลดสลปิ

User

ออกจากระบบ

สมคัรสมาชิก

«include»

«extend»

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

 cd 01

Teacher

เขา้สูร่ะบบ

เขียนเว็บบอรด์

จดัการขอ้มลูคอรส์

ลบคอรส์

เพ่ิมคอรส์

ดูขอ้มลูคอรส์ แกไ้ขขอ้มลู

ตรวจสอบสทิธ์ิ

ออกจากระบบ

สมคัรสมาชิก

«extend»

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»
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ภาพที่  3 Use case ภาพรวมของระบบในส่วนของadmin 

ภาพท่ี  4 Activity Diagram ของการ login ภาพท่ี  6 Activity Diagram เลือกคอร์ส 

 cd 01

Admin

เขา้สูร่ะบบ

ดูการซือ้คอรส์

ตรวจสอบเวลาแจง้เตือน แจง้แตือนผา่นไลน์

ตรวจสอบการชาระเงิน

ยนืยนัการซือ้คอรส์

จดัการคอรส์

อนมุตัิการเพ่ิมคอรส์

เพ่ิมคอรส์

ลบคอรส์

ดูขอ้มลูคอรส์

แกไ้ขคอรส์

ออกจากระบบ

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

ภาพท่ี  5 Activity Diagram ค้นหาคอร์ส ภาพท่ี  7 Activity Diagram ยืนยัน 
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ภาพท่ี  8 Activity Diagram ช าระเงิน ภาพท่ี  12 Activity Diagram ดูการซื้อคอร์ส 

ภาพท่ี  9 Activity Diagramแจ้งช าระเงิน ภาพท่ี  13 Activity Diagram ตรวจสอบเวลาแจ้งเตือน 

ภาพท่ี  10 Activity Diagram เขียนเว็บบอรด์ 

ภาพท่ี  11 Activity Diagram ออกจากระบบ 

ภาพท่ี  14 Activity Diagram ตรวจสอบการช าระเงิน 

ภาพท่ี  15 Activity Diagram  ยืนยันการซือ้คอร์ส 
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ภาพท่ี  16 Activity Diagram จัดการข้อมูลคอร์ส 

ภาพท่ี  17 Activity Diagram อนุมัติการเพิ่มคอร์ส 

ภาพท่ี 18 โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ 

3.4 การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
ผู้ใช้งานเข้าใช้บริการwebsite และส่งข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกเข้าไปใน
เซิร์ฟเวอร์ ให้ท าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและท าการบันทึกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูลพร้อมกับดึงข้อมูลที่ต้องการภายในฐานข้อมูลออกมาส่งกลับไป
ให้ผู้ใช้งาน ดังรูปภาพที่ 19 

ภาพท่ี 19 โครงสร้างของระบบ 

4. การพัฒนาระบบ

4.1 ส่วนระบุตัวของผู้ใช้งาน 
ผู้ใช้งานคร้ังแรกต้องท าการสมัครสมาชิกก่อนเพื่อเข้าสู่ระบบ 
ดังภาพที่ 20 

ภาพท่ี  20 หน้าสมัครสมาชิก 
หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จแล้วต้องท าการเข้าสู้ระบบดังรูปภาพที่ 21 

ภาพท่ี  21 หน้าเข้าสู่ระบบ 

4.2 ส่วนของการค้นหา  ช าระเงิน แจ้งช าระเงินของคอร์ส 
ก่อนจะไปสู่บทเรียนต้องท าการค้นหาคอร์สก่อน ดังภาพที่ 22 แล้วท า
การซื้อคอร์ส ดังรูปภาพที่ 23 เสร็จแล้วแจ้งประสงค์ของการช าระเงิน ดัง
ภาพที่ 24 
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ภาพท่ี  22  หน้าค้นหาคอร์ส 

ภาพท่ี  23  หน้าการช าระเงิน 

ภาพท่ี  24  หน้าการแจ้งช าระเงิน 

ภาพท่ี  25  หน้าของการเขียนเว็บบอร์ด 

4.3 ส่วนของการจัดการข้อมูลของแอดมิน 
แอดมินสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข คอร์สได้ ดังภาพที่26 - ภาพที่28 ดูการ
ซื้อคอร์สของผู้ใช้งานได้ ดังภาพที่ 29 อนุมัติการเปิดใช้คอร์สของอาจารย์
ได้ ดังภาพที่ 30 

ภาพท่ี  26  หน้าเพิ่มคอร์ส 

ภาพท่ี  27 หน้าแกไ้ขคอร์ส 

ภาพท่ี  27 หน้าลบคอร์ส 
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ภาพท่ี  29 หน้าดูการซื้อคอร์สของผู้ใช้งานได้ 

ภาพท่ี  30 หน้าอนุมัติการเปิดใช้คอร์สของอาจารย์ 

5. สรุปและงานในอนาคต
ระบบ e-learning น้ีผู้จัดท าได้จัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ 
พร้อมทั้งฟังก์ชันการท างานต่างๆที่น่าสนใจ อย่างเช่นการแจ้งเตือนผู้ใช้
เมื่อถึงเวลาเรียน การท าแบบทดสอบและตรวจข้อสอบอัตโนมัติ และ
ระบบยังสามารถแนะน าคอร์สที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนได้ 
ซึ่งท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนในแต่ละ
คร้ัง เพื่อช่วยส่งเสริมความรู้และความสามารถของผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 
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แอปพลิเคชันหาคู่ให้สุนขัและแมว
Dog and Cat Dating Application 

วศินี จันทรโสภณ1, เจษฎา สมศรี1 และ *ธีระยุทธ ทองเครือ1 

1หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Emails: wasinee.c@kkumail.com, s.jatsada@kkumail.com, theerayut@kku.ac.th 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันมีอัตราการนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน
มาก จ านวนของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
เฉลี่ย 2.5 ล้านตัว จากสถิติการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในปี พ .ศ.2560 
พบว่ามีจ านวนของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทั้งหมด 13.2 ล้านตัว 
โดยแบ่งเป็นสุนัข 62% (8.2 ล้านตัว) แมว 23% (3 ล้านตัว) 
และประเภทอื่นๆ 15% (2 ล้านตัว) โดยทั่วไปแล้วพบว่าผู้ที่
เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมักจะเลี้ยงในระบบปิดภายในพ้ืนที่อยู่อาศัย
ตัวเองเท่าน้ัน ผู้จัดท าจึงจัดท าแอปพลิเคชันส าหรับหาคู่ให้สุนัข
และแมวที่เป็นที่นิยมเลี้ยงข้ึนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
เลี้ยงสุนัขและแมวในการหาคู่ผสมพันธ์ุที่เหมาะสม รวมถึงการ
เก็บข้อมูลของสัตว์เลี้ยง ประวัติการรักษา การโพสต์ข้อความ 
รูปภาพ การแสดงความคิดเห็น การค้นหาคู่ของสัตว์เลี้ยงใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง ให้แก่สุนัขและแมวของตนเอง  

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, หาคู่, สุนัข, แมว 

ABSTRACT 
In the present, there is a rise in raising a pet trend. 
The number of the raising pet's trend constantly 
grows. From the statistic, 13,200, 000 pets were raised 
in 2017. This number can be divided into 8,200,000 
dogs (62%), 3,000,000 cats (23%) and others (15%). In 
general, the pets is raised in the closed system which 
is only their own area. So, we have decided to create 
an application. The purpose of the application is to 
find a partner of cats or dogs for their breeding and 
to help the herdsman to seek a proper mate for their 
pets as well. Furthermore, the application also 
included the collection of pet data, treatment history 
posting messages, pictures, comments and searching 
for pets partner in a nearby area. 

Keywords: Application, Dating, Dog, Cat 

1. หลักการและเหตุผล

เน่ืองจากในปัจจุบันมีอัตราการนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพ่ิมข้ึนเป็น
จ านวนมาก จ านวนของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเติบโตข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง จากสถิติการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในปี พ .ศ.2560 พบว่ามี
จ านวนของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทั้งหมด 13.2 ล้านตัว โดย
แบ่งเป็นแบ่งเป็นสุนัข 62% แมว 23% และประเภทอื่นๆ 
15% เน่ืองจากไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเริ่ม
เปลี่ยนไปเป็นไลฟ์สไตล์แบบสังคมเมืองมากข้ึน ผู้คนเริ่มนิยม
อยู่อาศัยภายในคอนโดมิเนียมเพราะความสะดวกสบาย 
รวมถึงนักศึกษาท่ีต้องอาศัยอยู่ภายในหอพัก มีความนิยมเลี้ยง
สัตว์เลี้ยงเพ่ือให้สัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือนคลายเหงา โดยทั่วไปแล้ว
พบว่าผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมักจะเลี้ยงในระบบปิดภายในพ้ืนที่อยู่
อาศัยตัวเองเท่าน้ัน และมักจะไม่มีเวลาว่างในการพาสัตว์เลี้ยง
ออกไปภายนอกเท่าที่ควร ท าให้สัตว์เลี้ยงไม่ได้ออกไปเจอสิ่ง
ใหม่ๆในโลกภายนอกรวมถึงลดโอกาสในการพบเจอสัตว์เลี้ยง
ตัวอื่นด้วย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นปัจจัยส่งผลให้สัตว์เลี้ยงที่ถูกเลี้ยง
ในระบบปิดมักจะไม่มีคู่  
        ทุกวันน้ีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการหาคู่ได้รับความสนใจ
อย่างแพร่หลายมากในปัจจุบันเพราะท าให้รู้จักกับบุคคลอื่นได้
ง่ายข้ึน สามารถเลือกบุคคลที่ถูกใจได้จากโปรไฟล์ที่อยู่บนแอป
พลิเคชันได้เพียงแค่ปลายน้ิว โดยที่ไม่ต้องออกไปด้านนอกเพ่ือ
พบเจอบุคคลใหม่ๆที่เราไม่เคยพบมาก่อนและเริ่มพูดคุยท า
ความรู้จัก หรือว่ารอบุคคลอื่นให้เข้ามาพูดคุยและท าความรู้จัก
กับเราก่อน แต่สามารถท าความรู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันได้
โดยการเริ่มบทสนทนาผ่านทางแชทและสามารถสานสัมพันธ์
ต่อได้ง่ายโดยผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียว 
ท าให้เกิดความสะดวกสะบายในการค้นหาคู่ได้มากข้ึน 

จากปัญหาที่ได้กล่าวไปข้างต้น และจากสถิติจ านวนสัตว์
เลี้ยงในปี พ.ศ.2560 ที่พบว่าจ านวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความ
นิยมมากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึง และอันดับสอง คือ สุนัขและแมว

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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ตามล าดับ ผู้จัดท าจึงเห็นว่าควรที่จะจัดท าแอปพลิเคชัน
ส าหรับหาคู่ให้สุนัขและแมวข้ึนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
เลี้ยงสุนัขและแมวในการหาคู่ผสมพันธ์ุที่เหมาะสมให้แก่สุ นัข
และแมวของตน โดยให้ ผู้ เ ลี้ ย งสุ นัขและแมวไ ด้ เลือก
กลุ่มเป้าหมายของสุนัขหรือแมวที่ต้องการต้ังแต่สายพันธ์ 
รูปร่าง ลักษณะ อายุ เพศ และนอกจากน้ียังสามารถบันทึก
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสุขภาพ รวมถึงประวัติการฉีดวัคซีนและ
ประวัติการรักษาของสุนัขและแมวท าให้ได้เห็นข้อมูลเชิงลึกใน
การประกอบการตัดสินใจส าหรับหาคู่ให้สุนัขและแมว และยัง
สามารถเป็นเสมือนไดอารี่ในการบันทึกเรื่องราวต่างๆ เก่ียวกับ
สุนัขและแมวของตน 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง

2.1 ระบบปฏิบัติการ ANDROID 
ระบบปฏิบัติการ Android เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามา
จากการน าเอาแกนกลางของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux 
Kernel) โดยที่ระบบปฏิบัติการ Android ถูกออกแบบมาเพ่ือ
ท างานเป็นเครื่องให้บริการ (Server) มาพัฒนาต่อ เพ่ือให้
กลายเป็นระบบปฏิบั ติการบนอุปกรณ์พกพา (Mobile 
Operating System) [1] 

2.2 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySql บนเซิร์ฟเวอร์ผ่าน 
Android แอปพลิเคชัน 
การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySql บนเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Android 
แอปพลิเคชันสามารถท าได้โดยมีกระบวนการท างานที่แบ่ง
ออกเป็นสองฝั่ งหลัก  คือ ทางฝั่ ง  Android และทางฝั่ ง
เซิร์ฟเวอร์ โดยฝั่ง Android จะท างานโดยการใช้ค าสั่ง sql 
connector และส่งค าสั่งไปทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ให้ ชุดค าสั่งภาษา 
PHP ท าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySql และดึงข้อมูลที่อยู่
ภายในฐานข้อมูล MySql ออกมาในรูปแบบของ JSON ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเสมอืนอาร์เรย์ที่เข้าใจง่าย และ Android  
ก็จะท าการอ่านข้อมูลในรูปแบบ  JSON จาก PHP และน า
ข้อมูลน้ันมาแสดงผล [2] 

2.3 Tindog แอปพลิเคชันหาคู่ให้น้องหมา 
Tindog เป็นแอปพลิเคชันหาคู่สุนัข ที่มีลักษณะคล้ายกับหาคู่
ของคน ผู้ใช้สามารถเลือกสุนัขตัวที่ต้องการได้ โดยการเลื่อน

ซ้ายว่าชอบหรือไม่ชอบ ถ้าถูกใจทั้งคู่ก็สามารถติดต่อคุยกันได้
ผ่านทางแชทเพ่ือสานความสัมพันธ์ [3] 

2.4 Allpaws 
เป็นแอปพลิเคชันที่มีลักษณะคล้ายกับหาคู่ มีสัตว์หลากหลาย
ชนิด เช่น สุนัข แมว ให้เราเลือกดู และกดถูกใจ มีโปรไฟล์ของ
สัตว์เลี้ยงของแต่ละตัว มีข้อมูลประวัติต่าง ๆ ของสัตว์ตัวน้ัน ๆ 
อีกด้วย และสามารถแชร์รูปสัตว์เลี้ยงผ่านแอปพลิเคชัน 
Allpaws ไปยังแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ด้วย เช่นFacebook 
และแอปพลิเคชันน้ีสามารถใช้ได้ในระบบปฏิบัติการ iOS 
เท่าน้ัน [4] 

3. วิเคราะห์ระบบ

3.1 ผู้เก่ียวข้องกับระบบ 
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ ได้แก่  ผู้ใช้งาน จากภาพที่ 1 แสดง
ภาพรวมผู้เกี่ยวข้องกับระบบ ส่วนการท างานหลักของระบบ
ออกแบบด้วยแผนภาพ Use case ซึ่งผู้ใช้งาน สามารถเข้าสู่
ระบบได้โดยสมัครสมาชิก จัดการข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสัตว์
เลี้ยง สถานะสัตว์เลี้ยง การบันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยง รูปภาพสัตว์
เลี้ยง ประวัติการรักษาของสัตว์เลี้ยง ค้นหาสัตว์เลี้ยง และดู
สัตว์เลี้ยงบริเวณใกล้เคียงได้ 

3.2 ขั้นตอนการจับคู่ 
การท างานหลักของแอปพลิเคชันหาคู่ให้สุนัขและแมว คือการ
จับคู่สุนัขและแมว ในส่วนน้ีจึงอธิบายข้ันตอนการจับคู่สุนัข
และแมว ซึ่งได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วย
แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) แสดงดังภาพที่ 2 

3.3 โครงสร้างฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลของระบบประกอบด้วยส่วนที่เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน 
และส่ วนที่ เ ก็บ ข้อมู ลสั ต ว์ เลี้ ย ง  แสดง โครงสร้ า งและ
ความสัมพันธ์ดังภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 1 Use case ภาพรวมของระบบ 

 ud Usecase

ผูใ้ชง้าน

เขา้สูร่ะบบ

สมคัรสมาชกิ เพิม่ขอ้มลูสว่นตวัของตนเอง

แกไ้ขขอ้มลูสว่นตวัของตนเอง

เพิม่ขอ้มลูสนุขั/แมวของตน

แกไ้ขขอ้มลูสนุขั/แมวของตน

เพิม่สเตตสัสนุขั/แมวของตน

แกไ้ขสเตตสัสนุขั/แมวของตน

เพิม่บนัทกึเกีย่วกบัสนุขั/แมวของตน

แกไ้ขบนัทกึเกีย่วกบัสนุขั/แมวของตน

เพิม่รปูภาพสนุขั/แมวของตน

เพิม่ประวตักิารรกัษาของสนุขั/แมว

เพิม่ขอ้มลูสนุขั/แมวทีต่นสนใจ ดขูอ้มลูสนุขั/แมวทีต่นสนใจ

กดไลคโ์พสตส์นุขั/แมวทีต่นสนใจ

คอมเมน้ตโ์พสตส์นุขั/แมวทีต่นสนใจ

กดแมทชส์นุขั/แมวทีต่นสนใจ

แชทกบัเจา้ของสนุขั/แมวทีต่นสนใจ

ลบขอ้มลูสว่นตวัของตวัเอง

ลบขอ้มลูสนุขั/แมวของตน

ลบสเตตสัสนุขั/แมวของตน

ลบบนัทกึเกีย่วกบัสนุขั/แมวของตน

ลบรปูภาพสนุขั/แมวของตน

จดัการขอ้มลูสว่นตวั

จดัการขอ้มลูสนุขั/แมว

จดัการสเตตสัสนุขั/แมว

จดัการบนัทกึสนุขั/แมว

จดัการรปูภาพสนุขั/แมว

คน้หาสนูขั/แมว

ดขูอ้มลูสนุขั/แมวบรเิวณใกลเ้คยีง

«include»

«include»

«include»

«extend»

«include»

«include»

«extend»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

«include»
«include»

«include»

«include»

«include»

«include»
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ภาพท่ี 2 แผนภาพกิจกรรมการจับคู่สุนัขและแมว 

ภาพท่ี 3 โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ 

3.4 การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลสุนัขหรือแมวของตนเองและข้อมูลของ
สุนัขหรือแมวที่ต้องการผสมพันธ์ุ และส่งข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอก
เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ ให้ท าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและท า
การบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลพร้อมกับดึงข้อมูลที่ต้องการ
ภายในฐานข้อมูลออกมาส่งกลับไปให้ผู้ใช้งาน ดังรูปภาพที่ 4 

ภาพท่ี 4 โครงสร้างของระบบ 

4. การพัฒนาระบบ
4.1 ส่วนระบุตัวของผู้ใช้งาน 
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มประชากรตัวอย่าง เป็นคนเลี้ยงสุนัข
และแมวที่ต้องการหาคู่ให้สุนัขและแมวตามท่ีต้องการ โดยต้อง
ท าการสมัครสมาชิก แล้วเลือกสุนัขและแมวในการใช้งานก่อน
เพ่ือเข้าสู่ระบบดังภาพที่ 5 

ภาพท่ี 5 หน้าสมัครสมาชิก 

หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จแล้วต้องท าการเข้าสู่
ระบบดังภาพที่ 6 ซึ่งท าให้รู้ว่าเป็นใคร เพ่ือใช้ในการเลือกสุนัข
และแมวที่ตนเองเลี้ยงอยู่ในการหาคู่ที่ต้องการ 

 ad Activ itySearch

ผูใ้ชง้าน ระบบ
เริม่

ผูใ้ชง้านคน้หาสนุขั/แมว แสดงหน้าคน้หาสนุขั/แมว

กรอกขอ้มลูขอ้มลูสนุขั/แมวทีต่นสนใจ แสดงขอ้มลูสนุขั/แมวทีต่นสนใจ

ดโูปรไฟลข์องสนุขั/แมวทีส่นใจ

เลอืกคอมเมนทโ์พสต์ เลอืกกดไลคโ์พสต์ เลอืกกดแมทซ์

บนัทกึขอ้มลู

ตรวจสอบสถานะการแมทซข์องอกีฝ่าย

แจง้เตอืนเลอืกแชท

แสดงหน้าแชท

พมิพข์อ้ความแชท

กดสง่แชท บนัทกึขอ้มลูการแชท

แสดงขอ้มลูการแชท

จบการทางาน

ใช่
กดแมทซเ์หมอืนกนั

ไมใ่ช่
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ภาพท่ี 6  หน้าเข้าสู่ระบบ 

4.2 ส่วนเพิ่มสุนัขและแมว 
ในการหาคู่จ าเป็นต้องมีสุนัขหรือแมวอย่างน้อย 1 ตัว ดังภาพ
ที่ 6 ในการใช้งานแอพพลิเคชัน เพ่ือระบุว่าเราต้องการหาคู่ให้
สุนัขและแมวตัวไหนดังภาพที่ 7 

ภาพท่ี 7  หน้าเพิ่มสัตว์เลี้ยง 

4.3 ส่วนค้นหาสุนัขและแมว 
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสุนัขและแมวได้จากการเลือกประเภท
สัตว์เลี้ยง เพศ อายุ สายพันธ์ และจังหวัด ตามที่ผู้ใช้งาน
ต้องการดังภาพที่ 8 

ภาพท่ี 8  หน้าค้นหาสัตว์เลี้ยง 

นอกจากการค้นจากแบบฟอร์มแล้วยังมีฟังก์ชัน 
Nearme เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้เคียงใน
ระยะ 5 กิโลเมตร ดังภาพที่ 9 

ภาพท่ี 9  หน้าแสดงสัตว์เลี้ยงในแผนทีใ่นระยะ 5 กิโลเมตร 
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4.4 ส่วนของการแมทซ์สัตว์เลี้ยง 
ในการแมทซ์ต้องกดหัวใจให้สัตว์เลี้ยงที่ถูกใจเพ่ือส่งการแมทซ์
ไปหาอีกฝ่ายเพ่ือรอการตอบรับในการสนทนาต่อไป ดังภาพที่ 
10 

ภาพท่ี 10  หน้าค้นหาสัตว์เลี้ยง 

หลังจากมีผู้ใช้งานกดแมทซ์มาหาผู้ใช้งานอีกคนจะมี
การแจ้งเตือนว่าว่าต้องการตอบรับการแมทซ์ถ้าคุณสนใจ และ
กดไม่สนใจเพ่ือไม่ต้องการแมทซ์ดังรูปภาพที่ 11 

ภาพท่ี 11  หน้าการแจ้งเตือนการแมทซ์ 

4. ส่วนของการแชท
เมื่อทั้งสองฝ่ายกดแมทซ์กันส าเร็จก็จะสามาถแชทกันได้ดัง
รูปภาพที่ 12 

ภาพท่ี 12  หน้าการแชท 

5. สรุปและงานในอนาคต
โครงงานน้ีน าเสนอแอปพลิเคชันหาคู่ให้สุนัขและแมวที่สร้าง
ข้ึนมาไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ที่ ต้องการหาคู่ผสมพันธ์ุ 
ที่เหมาะสมให้กับสุนัขและแมวของตนเอง อีกทั้งยังสามารถ
ค้นหาสุนัขและในระยะใกล้ภายใน 5 กิโลเมตร สามารถบันทึก
ข้อมูลสัตว์เลี้ยงไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติการฉีดวัคซีน ประวัติ
การรักษาและการแชท ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแนวคิด
เกี่ยวกับแอปพลิเคชันหาคู่ให้สุนัขและแมวจะช่วยให้การหาคู่
ของสัตว์เลี้ยงที่ผู้เลี้ยงรัก จะเป็นแอปพลิชันที่ตอบโจทย์ชีวิตให้
สะดวกย่ิงข้ึน ส าหรับงานในอนาคตผู้จัดท าจะพัฒนาต่อยอด 
โดยเพ่ิมส่วนแนะน าสัตว์เลี้ยงตามคุณลักษณะโดยใช้เทคนิค
ทางการจ าแนกในด้านการท าเหมืองข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้
สามารถวิเคราะห์หาสัตว์เลี้ยงทีผู่้ใช้ต้องการ โดยใช้ข้อมลูเดิมที่
มีอยู่ และช่วยให้การจับคู่เป็นไปตามความต้องการมากข้ึน 
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ระบบการบริหารจัดการข้อสอบออนไลน์ 

*กฤษณะ ถาวรวัฒนผล1 และ เศรษฐบุตร หลวงสนาม1

1สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
E-mails: 59160152@go.buu.ac.th, 59160225@go.buu.ac.th 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นผลงานที่น าเสนอในรูปแบบการท างาน และ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบการบริหารจัดการข้อสอบออนไลน์ 
โดยในปัจจุบันการจัดสอบมีข้ันตอนในกระบวนการต้ังแต่การ
จัดเอกสารข้อสอบ การจัดสถานที่สอบ การจัดล าดับการน่ัง
สอบ การก าหนดการสอบ จนถึงการประกาศผลการสอบ จึง
ท าให้การจัดสอบ แต่ละครั้งจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากร ได้แก่ 
เอกสาร สถานที่ และบุคลากรจ านวนมาก โดยเฉพาะการจัด
สอบขนาดใหญ่ที่มีจ านวนผู้เข้าสอบจ านวน โดยระบบการ
บริหารจัดการข้อสอบออนไลน์ถูกพัฒนาในส่วนที่เป็นการ
แสดงผลห น้าจอ  (Front End) ด้ วยภาษา  HTML และ 
JavaScript รวมถึงมีส่วนประมวลผลหลัง (Back End) ด้วย
ภาษาจาวา (Java) โดยพัฒนาอยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
เพ่ือให้ผู้ก าหนดการสอบ ผู้ท าข้อสอบ ท างานได้สะดวกรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

ค ำส ำคัญ: ข้อสอบออนไลน์, กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

Abstract 

This article is a presentation of the process and 
software development for Computer Based Exams 
Online. Currently, the examination has steps in the 
process such as examination documents, test 
placement arrangement, grading the exam, 
examination schedule until the announcement of 
exam results. Therefore making each exam necessary 
to use resources, including documents, locations, 
and many personnel. Especially for large-scale 
examinations with the number of test takers. 
Computer Based Exams Online is developed in the 
form of a front-end display in HTML and JavaScript, 
and a back-end in Java. It is developed to web 
application. 

In order for the exam scheduler and examiner to take 
the exam easily, quickly and efficiently. 

Keyword: Exams Online, Software development 
process 

1.บทน า

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการช่วยท างานภายใน
ธุรกิจองค์กร เ พ่ือเ พ่ิมความสะดวกทั้ งในเรื่องของการ
ด าเนินการให้รวดเร็ว และมีความแม่นย าของข้อมูลมากข้ึน 
รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายภายในธุรกิจหรือภายในองค์กรได้ 

ระบบการบริหารจัดการข้อสอบออนไลน์ จัดท าข้ึน 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการจัดท าข้อสอบในแต่ละรายวิชา 
และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้ เช่น เอกสารได้รับความ
เสียหาย เอกสารสูญหาย และการตรวจข้อสอบไม่มีความ
แม่นย า ซึ่งระบบการบริหารจัดการข้อสอบออนไลน์เป็นระบบ
ที่ใช้ส าหรับสร้างข้อสอบ จนกระทั่งผู้เข้าสอบท าข้อสอบใน
ระบบ และออกมาเป็นผลลัพธ์ของการสอบ ที่ถูกต้องแม่นย า มี
ความน่าเชื่อถือ

โดยในบทความน้ีได้มีการน าเสนอเป็นหัวข้อย่อยไว้
ได้แก่ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ 
ความเป็นมาของระบบ เทคโนโลยีที่น ามาใช้ และการออกแบบ
ระบบ 

2.หลักการและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
หลักการ งานวิจัย และบทความ รวมถึงเอกสารต่าง 

ๆ ที่ผู้พัฒนาได้ศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันประกอบด้วย 
2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

หลักการท างานแบบ Agile เป็นแนวคิดการท างานที่
ส่งผลให้เกิดงานที่มีผลลัพธ์ออกได้อย่างรวดเร็ว กระชับ งบไม่
บานปลาย และค่อนข้างยืดหยุ่น และพร้อมปรับเปลี่ยนไปตาม
การเปลี่ยนแปลงรอบข้างได้เสมอ ซึ่งการประยุกต์ใช้แนวคิด
แบบ Agile สามารถใช้ได้กับการท างานแบบบริษัทขนาดเล็ก 
และขนาดใหญ่ ซึ่งการประยุกต์ใช้ Agile ต้องอาศัยมุมมอง 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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และวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ของผู้บริหาร เพราะเป็นแนวคิดที่เน้นให้
เกิดงานแบบทีมเล็ก ๆ 

คลั ง ข้ อสอบ  หมาย ถึ ง  ข้ อสอบจ านวนมา ก 
ถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมเป็นระบบ และมีกระบวนการเรียก 
กลับมาใช้หรือปรับปรุงใหม่ โดยข้อสอบมีลักษณะเป็นกลุ่มของ
ข้อค าถามจ านวนมากที่มีความสัมพันธ์กัน และข้อค าถามถูก
น าออกมาใช้ เพ่ือการสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ต่าง 
ๆ ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้หลายครั้ง แต่ละครั้งจะเป็นการสร้าง
แบบสอบถามฉบับหน่ึง ๆ นอกจากน้ีลักษณะของการจัดเก็บ 
ต้องมีความสะดวกในการเลือกข้อสอบเพ่ือน ามาใช้น้ัน คือ 
ต้องเก็บไว้อย่างมีระเบียบ มีดัชนีในการค้นหา มีโครงสร้าง
แสดงเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการคัดเลือก 

จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า คลังข้อสอบ
ห ม า ย ถึ ง  ส ถ า น ที่ ห รื อ แ ห ล่ ง เ ก็ บ ส า ห รั บ ร ว บ ร วม 
ข้อทดสอบที่มีคุณภาพและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยมี
ค ว า ม มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ส ะ ด วก  แ ล ะ ร วด เ ร็ ว ใ น 
การน าข้อทดสอบเหล่าน้ันมาใช้ในการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

3.วิธีการด าเนินการ

3.1 ขอบเขตในการด าเนินงาน 

ลักษณะของรูปแบบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ของทางสถานประกอบการได้มีการน ากระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ในรูปแบบของ Agile โดยแบ่งงานตามความสามารถ
ของผู้พัฒนา และมีการทดสอบในแต่ละวงรอบเพ่ือให้ได้ระบบ
ที่มีการท างานตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่ง
ผู้พัฒนาได้ใช้เวลา 2 วงรอบ โดยมีรายละเอียดในแต่ละวงรอบ
ดังต่อไปน้ี 

1 ) Sprint 1 ผู้ พั ฒ น า ไ ด้ รั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 
และหน้าจอแสดงผลที่ ออก แบบ เ พ่ือท าความ เ ข้า ใจ 
การท างานของระบบที่ต้องพัฒนา และท าการพัฒนาส่วนการ
ต้ังค่าข้อสอบใน Sprint น้ี 

2) Sprint 2 ผู้พัฒนาได้พัฒนาระบบในส่วนของการ
ต้ังค่าข้อสอบ และส่วนของการท าข้อสอบ และให้ผู้ทดสอบได้
ท าการทดสอบส่วนงานของการต้ังค่าข้อสอบในบางส่วน 

3) Sprint 3 ผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาระบบในส่วน
ของการท าข้อสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบโดยผู้ทดสอบ
ในส่วนของการต้ังค่าข้อสอบ 

4 ) Sprint สุดท้ายเป็นการแก้ ไขข้อผิดพลาดที่
ผู้ทดสอบได้พบในส่วนของการท าข้อสอบ และได้ท าการส่ง
มอบให้ผู้ใช้จริงได้ทดสอบ รวมถึงน าความต้องการใหม่ข้อติชม 
และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้มาปรับแก้ระบบในวงรอบถัดไป 

ในส่วนของวงรอบที่ 2 น้ันจะด าเนินการกระบวนการ
การพัฒนาคล้ายคลึงกับวงรอบที่ 1 เพียงแต่จะพัฒนาในส่วน
ของความต้องการใหม่ และแก้ไขข้อบกพร่องบางส่วนของ
ระบบที่ได้รับจากผู้ใช้ 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 

การพัฒนาซอฟต์แวร์จ าเป็นต้องมีการเชื่อมต่อการ
ท างานการหลายแบบทั้งในรูปแบบของหน้าจอการแสดงผล 
การท างานภายในตัวซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล ซึ่งต่างก็ต้องมี
ซอฟต์แวร์มาช่วยในการท างานเพ่ือให้นักพัฒนามีความสะดวก
ในการ พัฒนามาก ย่ิง ข้ึน  โดยปั จจุบันไ ด้มี เค รื่ องมือที่
หลากหลายเข้ามาช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ท าให้นักพัฒนา
สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้สะดวกมากข้ึน ซึ่งเครื่องมือที่
ทางผู้พัฒนาได้น าใชง้านมีดังน้ี 

1 ) Sourcetree เป็นซอฟต์แวร์ที่ ใช้ส าหรับการ
จัดเก็บควบคุมเวอร์ชันของซอรส์โค้ด โดยเป็นแบบ GUI เพ่ือให้
ง่ายต่อการใช้งาน และตรวจสอบภายในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ 
โดยสามารถใช้ร่วมกับ GitLab และ GitHub 

2) Eclipse ซอฟต์แวร์ใช้ส าหรับพัฒนาภาษา Java
ใช้ในการพัฒนา Application Server ได้แบบมี ประสิทธิภาพ
เน่ืองจากเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ท าให้ความก้าวหน้าใน
การพัฒนาของซอฟต์แวร์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และต่อเน่ือง 

3) Forticlient เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
VPN จากลูกข่ายมายังเครื่องแม่ข่ายเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยต่อ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยผู้พัฒนาสามารถท างานนอกสถานที่
ได้ หากองค์กรมีการใช้เครือข่ายภายใน 

4) Dbeaver เป็น เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการจั ดการ
ฐานข้อมูล โดยเป็น Application Desktop ที่ พัฒนาจาก
ภาษา Java และใช้แพลตฟอร์ม Eclipse ส าหรับระบบ
ฐานข้อมูล เชิ งสัมพันธ์ใช้  Java Data Base Connectivity 
(JDBC) API เพ่ือโต้ตอบกับฐานข้อมูลผ่านไดร์เวอร์ 

5) JasperReport เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง
รายงานในรูปแบบต่าง ๆ ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา Java มีไว้
ส าหรับการสร้างเอกสาร โดยสามารถ Export ออกเป็น
เอกสารได้หลายแบบ เช่น PDF HTML XLS CSV และ XML 
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สามารถใช้ได้ในรูปแบบของ Web Application ประเภท 
Java Server Page (JSP) 

4.ผลการด าเนินงาน

ระบบการบริหารจัดการข้อสอบออนไลน์น้ันเป็น
ระบบส าหรับช่วยในการบริหารจัดสอบออนไล น์ ให้ มี
ประสิทธิภาพ และใช้ในการสอบออนไลน์ โดยจะมุ่งเน้นในการ
น ามาประยุกต์กับการสอบด้านภาษาอังกฤษซึ่งข้อสอบน้ันเป็น
ข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา และบุคลากรโดยความสามารถของระบบบริหาร
จัดการข้อสอบออนไลน์น้ันสามารถใช้ในการน าเข้าข้อสอบ 
จัดท าคลังข้อสอบ ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร
สอบผู้ออกข้อสอบ ข้อสอบ และการรายงานผลการสอบได้ 
รวมถึงสามารถรายงานประวัติสถานะต่าง ๆ ของข้อมูลที่
เก่ียวข้อง โดยรายละเอียดของการพัฒนาแบ่งออกได้ดังน้ี 

4.1 ส่วนของการจัดการข้อมูลคลังข้อสอบ 

เป็นส่วนในการจัดการข้อมูลทั่วไป และข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับการท าข้อสอบ โดยมีรายละเอียดย่อยดังต่อไปน้ี 

1) ส่วนการต้ังค่ารายวิชา เป็นส่วนที่ผู้ใช้สามารถ
จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ร า ย วิ ช า ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ส อ บ ไ ด้ 
ดังภาพที่ 1 

ภาพที ่1 หน้าจอการต้ังค่ารายวิชา 

2) ส่วนของการต้ังค่าผลลัพธ์การเรียนรู้ ส่วนที่ผู้ใช้
ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ผ ล ลั พ ธ์ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ใ ช้ ใ น 
การจัดสอบได้ ดังภาพที่ 2 

ภาพที ่2 หน้าจอการต้ังค่าผลลัพธ์การเรียนรู ้

3) ส่วนของการต้ังค่าโครงร่างชุดข้อสอบ ส่วนที่ผู้ใช้
สามารถจัดการข้อมูลโครงร่างชุดข้อสอบที่ใช้ในการจัดสอบได้ 
ดังภาพที่ 3 

ภาพที ่3 หน้าจอการต้ังค่าโครงร่างชุดข้อสอบ 

4) ส่วนของการต้ังค่าค าถาม ส่วนที่ผู้ใช้สามารถ
จัดการข้อมูลค าถามที่ใช้ในการจัดสอบได้ โดยแบ่งประเภท
ของค าตอบได้ต่าง ๆ ดังภาพที่ 4 ถึงภาพที่ 6 

ภาพที ่4 หน้าจอการต้ังค่าค าถามประเภทเลือกตอบ 

ภาพที ่5 หน้าจอการต้ังค่าค าถามประเภทค าตอบสั้น 

ภาพที ่6 หน้าจอการต้ังค่าค าถามประเภทค าตอบยาว 

4.2 ส่วนของการท าข้อสอบ 

เป็นส่วนที่มีการจัดการของผู้ใช้ในบทบาทของผู้ท า
ข้อสอบและผู้ตรวจข้อสอบ โดยมีรายละเอียดย่อยดังต่อไปน้ี 

1) ส่วนของผู้ท าข้อสอบ เป็นส่วนที่ผู้เข้าสอบ
สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาท่ีผู้จัดสอบก าหนด และท าข้อสอบ
ออนไลน์ตามรายวิชาท่ีจัดท า ดังภาพที่ 7 ถึงภาพที่ 9 
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ภาพที ่7 หน้าจอการท าข้อสอบออนไลน์ 

ภาพที ่8 หน้าจอแสดงค าตอบของผู้ท าข้อสอบ 

ภาพที ่9 หน้าจอแสดงผลลัพธ์การสอบของผู้ท าข้อสอบ 

2) ส่วนของผู้ตรวจข้อสอบ เป็นส่วนที่ผู้ตรวจข้อสอบ
สามารถตรวจข้อสอบได้ หากผู้ก าหนดข้อสอบได้ก าหนดให้
ผู้ ต ร ว จ ข้ อ ส อ บ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ไ ด้  โ ด ย ร ะ บ บ 

จะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 10 โดยระบบจะแสดงข้อมูล 
ผู้ เ ข้ าสอบ วันเวลาที่ สอบ ค าตอบที่ ผู้ เ ข้ าสอบ ไ ด้ท า 
การตอบ และเฉลยข้อสอบ ซึ่ งผู้ตรวจข้อสอบสามารถ 
กดเข้าไปในข้อค าตอบได้เพ่ือใส่คะแนนให้กับผู้เข้าสอบ 

ภาพที ่10 หน้าจอตรวจข้อสอบ 

โดยผลลัพธ์ของการพัฒนาของวงรอบที่ 1 น้ัน จะ
แสดงดังภาพที่  11 ที่แสดงถึงความสามารถในการใช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ แ บ บ  Agile 

ภาพที ่11 ผลลัพธ์การพัฒนาของวงรอบที่ 1 

5.สรุป

ระบบการบริหารจัดการข้อสอบออนไลน์ (Computer Based 
Exams Online) เป็นระบบที่ช่วยในเรื่องการจัดการคลัง
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ข้อสอบ ต้ังแต่การสร้างข้อสอบการจัดการเวลาสอบ การจัดที่
น่ั ง สอบ การจั ดห้ องสอบ และการท า ข้อสอบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการจัดท าข้อสอบในแต่
ละรายวิชา และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้ เช่น เอกสาร
ได้รับความเสียหาย เอกสารสูญหาย และการตรวจข้อสอบไม่มี
ความแม่นย า ซึ่งระบบการบริหารจัดการข้อสอบออนไลน์เป็น
ระบบที่ใช้ส าหรับสร้างข้อสอบ จนกระทั่งผู้เข้าสอบท าข้อสอบ
ในระบบ และออกมาเป็นผลลัพธ์ของการสอบ  ที่ถูกต้อง
แม่นย า มีความน่าเชื่อถือ 

6.แนวทางในการพัฒนาในอนาคต

ปัจจุบันระบบการบริหารจัดการข้อสอบออนไลน์ได้มุ่งเน้นใช้
ในการจัดสอบเฉพาะการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ โดยใน
อนาคตสามารถน ามาประยุกต์ในการสอบได้หลายวิชาเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายการเรียนรู้ ด้าน Digital Literacy ได้เป็น
อย่างดี 
ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ
ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ
ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ
ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ
ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ
ข้อความ 

เอกสารอา้งอิง 

 [1] Lee “Students go online for testing  
     language” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก  
     www.post-gazette.com/ (วันที่ค้นหาข้อมูล 
     15 สิงหาคม 2562) 
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แอปพลิเคชันจัดการร้านอาหารสีนานวล 
See-na-nuan Restaurant Management Application 

ภาณุพงศ1์  ทองศรี และ *รภัสสิทธิ ์ ชินภัทรจีรัสถ์1

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Emails: panupongt@kkumail.com, rapassit@kku.ac.th  

บทคัดย่อ 
จากที่ ได้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบจัดการภายใน
ร้านอาหาร ผู้จัดท าโครงงานได้หาข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร
บริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าร้านสีนานวลคาเฟ่ 
เป็นร้านอาหารที่มีทั้งนักศึกษา ครูอาจารย์และบุคคลทั่วไปเข้ามา
รับประทานอาหารเป็นอย่างมาก ผู้จัดท าได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์
เจ้าของร้านสีนนานวลคาเฟ่ จึงได้ทราบปัญหาที่ทางร้านก าลัง
ประสบอยู่ พบว่าร้านยังประสบณ์ปัญหาเกี่ยวกับระบบจัดการ
ภายในร้าน โครงงานน้ีจึงได้จัดท าข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
ทางร้านได้แจ้งความประสงค์มาข้างต้น โดยที่ แอปพลิเคชัน
จัดการร้านอาหารสีนานวล สามารถเข้ามาช่วยในการจัดการกับ
ระบบภายในร้านได้ดีข้ึน ผู้จัดท าหวังว่าแอปพลิเคชันจัดการ
ร้านอาหารสีนานวลจะสามารถช่วยเพ่ิมและอ านวยความ
สะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน เพ่ือให้เกิดรวดเร็วประหยัดเวลาและ
การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะที่จะ
ช่วยให้การจัดการระบบภายในร้านให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนอีก
ด้วย 

ค ำส ำคัญ : ระบบจัดการภายในร้าน 

ABSTRACT 
After we studied and analyzed the restaurant 
management system. The project manipulators 
discovered the details about the restaurants around 
Khon Kaen University. Found that See-na-nuan cafe',the 
popular restaurant with students, teachers and guests. 
We interviewed the owner of the restaurant, so we 
knew the troubles which this restaurant is facing. 
Found that the restaurant still facing with the restaurant 
management system. The project manipulator hope 
that the See-na-nuan management application will be 
able to enhance and facilitate the user experience. To 

save time and efficient processing. It is important to 
improve the management of the restaurant more 
efficient. 

Keywords: Restaurant Management System 

1. หลักการและเหตุผล
เน่ืองจากปัจจุบันแอปพลิเคชันมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
เพ่ิมมากข้ึน ในทุกๆวันการด าเนินชีวิตประจ าวันของเราล้วนมี
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้างมากมาย แอปพลิเคชันในปัจจุบันน้ีมี
ความแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก การแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ค่อยข้างสูงและพฤติกรรมขอผู้บริโภคก็มีการ เลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา ผู้ประกอบการจึงมีความจ าเป็นต้องมีแอปพลิเคชันมา
ช่ วยในการบริหาร ธุรกิ จ  เ พ่ือ เ ข้ามาช่ วยทางด้านความ
สะดวกสบายภายในร้าน 

านสีนานวล เป็นร้านอาหารที่มีการขายอาหารสไลต์ร้
อาหารไทยที่ ได้ร  ับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลทั่วไป ซึ่งปัจจุบันร้านสีนานวลมี
ความเป็นเอกลักษณ์ของร้านคือ รสชาติอาหารที่คงความเป็นไทย
แบบด่ังเดิม รวมไปถึงบรรยากาศของร้านที่ตกแต่งเสมือนก าลัง
น่ังรับประทานอาหารอยู่ภายในบ้านของตนเอง เน่ืองจาก
ร้านอาหารสีนานวลก าลังได้รับความนิยมในขณะน้ี ซึ่งทางร้านได้
พบกับปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการจัดการของระบบร้านเช่น ใน
เวลาท่ีร้านมีลูกค้าจ านวนมากท าให้การบริการลูกค้าของพนักงาน
อาจจะล่าช้า,การแจ้งสถานะของโต๊ะอาหารหรือเมนูที่ลูกค้าสั่ง
อาจจะเกิดความผิดพลาดท าให้เกิดความเสียหายต่อร้าน 

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นน้ัน ผู้จัดท ามีความ
คิดเห็นว่าควรที่จะพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันจัดการร้านอาหารสี
นานวลเพ่ือแก้ไขปัญหาการท างานที่ล่าช้าและอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและพนักงานโดยแอปพลิเคชัน 
สามารถระบุรายละเอียดของโต๊ะแต่ละโต๊ะได้และสามารถบันทึก
รายเอียดการสั่งของพนักงาน อีกทั้งการสื่อสารการท างานของ
ระบบภายในร้านก็เป็นระเบียบง่ายต่อการท างาน 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
เน่ืองจากในปัจจุบันความเจริญด้านเทคโนโลยีทางแอปพลิเคชันมี
อิทธิพลต่อประชากรอย่างมาก ช่วยอ านวยความสะดวกสบายต่อ
การใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะทางด้านการรับประทานอาหาร 
ซึ่งมีแอปพลิเคชันอย่างแพร่หลายที่เข้ามาช่วยในการสั่งอาหาร 
เลือกอาหาร หรือแม้กระทั้งระบบที่เข้ามาช่วยในการจัดการ
ระบบภายในร้าน ซึ่งมีทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแอป
พลิเคชันจัดการระบบภายในร้านดังข้างต้นดังน้ี 
2.1 ทฤษฎี 

2.1.1 React Native เป็น JavaScript Framework 
ตัวนึงที่พัฒนาโดย Facebook ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถ เขียน 
Mobile Application แบบ Cross platform ได้ ช่วยท าให้เรา
เขียนโค้ดเพียงครั้งเดียว ก็สามารถสร้าง Application ทั้งของ 
Android OS และ IOS ได้เช่นกัน 

2.1.2 การสื่อสารไร้สาย (Bluetooth) การเชื่อมต่อ
ระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆ โดยใช้
คลื่น หรือแสงเป็นสื่อกลาง หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ความถ่ี
วิทยุเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งข้อความ ภาพ หรือ
เสียง  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย  bluetooth ถูกน ามา
ประยุกต์ใช้งานในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ท าให้สะดวกต่อ
การใช้งาน  

2.1.3 รูปแบบการสื่อสาร (Application protocol) 
ค าสั่งหรือกระบวนการที่ถูกใช้โดยโปรแกรมประยุกต์ เพ่ือก าหนด
ข้ันตอน กระบวนการในการรับและส่งข้อมูล ถูกพัฒนาข้ึนมาให้มี
ความเป็นอิสระ โดยเทคโนโลยีหรือโปรแกรมประยุกต์ทั่วไป
สามารถน าไปใช้งานได้ ซึ่งระบบบลูทูธได้น าเอาโพรโทคอล
เหล่าน้ีมาใช้งานในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์การสื่อสารชนิด
ต่างๆ  

ภาพที่ 1 รูปแบบการสื่อสาร 
2.1.4 ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพา พัฒนาและ

จ าหน่ายโดยบริษัทแอปเปิลเพ่ือใช้งานบนสมาร์ทโฟน และได้มี
การพัฒนาเพ่ือใช้บนสมาร์ทโฟนพกพาอื่นๆ ของแอปเปิล โดยไอ
โอเอส (IOS) แตกต่างจากวินโดวส์โฟนของไมโครซอฟท์และแอน

ดรอยด์ (Android) ของกูเกิล ตรงที่แอปเปิลไม่อนุญาตให้น าไอ
โอ เอสไป ติด ต้ั งบนอุปกรณ์ที่ ไม่ ใ ช่อุปกรณ์ของแอปเปิล 
ระบบปฏิบั ติการมือถือที่ พัฒนาและจัดจ าหน่ายโดยบริษัท 
Apple Inc 
2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.2.1 แอปพลิเคชัน Ocha OPS  ใช้ส าหรับการจัดการ
ธุรกิจ ซึ่งมีฟังก์ชั่นต่างๆพร้อมให้คุณด าเนินธุรกิจของคุณอย่าง
สะดวกสบายมากข้ึน ด้วยแอปพลิเคชั่น Ocha คุณจะสามารถ
ติดตามผลการขายและได้รับรายงานการขายในทุกๆวัน ระบบ
ของเราเชื่อมต่อ tablet ของคุณกับแคชเชียร์ โดยจะท าให้ธุรกิจ
ของคุณให้บริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากข้ึน ระบบ
ทั้งหมดน้ีรวมอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณ
เติบโตอย่างแข็งแรงมากย่ิงข้ึน 

2.2.2 แอปพลิเคชัน FOURLEAF เป็นเครื่อง Cashier 
และ Order อาหารจาก iPad โดยที่ค าสั่งอาหารจะไปพิมพ์ในจุด
ที่ต้ังเครื่องพิมพ์เอาไว้ กดสั่งอาหารที่หน้าร้าน อาหารไปพิมพ์
ค าสั่งในครัวท าอาหาร ไม่ต้องเดินไปส่ง Order 

2.2.3 แอปพลิเคชัน FoodStory ระบบบริหารจัดการ
ร้านอาหารครบวงจร ที่ช่วยทั้งการท างานหน้าร้านรวมถึงจัดการ
หลังร้านในส่วนของบัญชี บันทึกการขาย รายงาน และคลังสินค้า 
และสามารถท างานได้อย่างต่อเน่ืองแม้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตล่ม 

3. วิเคราะห์ระบบ
3.1 ผู้เก่ียวข้องกับระบบ 
เป็นสิทธ์ิของเจ้าของร้าน ซึ่งจะสามารถเช็คสถานะของ

โต๊ะ เช็คสต็อกเครื่องด่ืม เช็ครายละเอียดของพนักงานซึ่งเจ้าของ
ร้านน้ันสามารถแก้ไข ได้ทุกกอย่างในแอปพลิเคชันน้ี ดังภาพที่ 2 

ภาพที ่2 Use case เจ้าของร้าน 
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  ภาพที่ 3 Use case 
พนักงาน 

เป็นสิทธ์ิของพนักงาน สามารถจัดการเกี่ยวกับ
สถานะโต๊ะ แก้ไข,ลบ,เ พ่ิม สามารถเพ่ิม ,ลบ,แก้ไขเมนูและ
พนักงานจ าเป็นต้องสแกนน้ิวเข้า-ออกงานเพ่ือที่จะเก็บเวลาที่เข้า
งานและออกงาน สามารถอัพเดตสถานะของสต็อกเครื่องด่ืมได้ 
ดังภาพที ่3 

3.2 โครงสร้างฐานข้อมูล 

ภาพที ่4 โครงสร้างฐานข้อมูล 

 

ฐานข้อมูลของระบบประกอบด้วยพนักงานและเจ้าของ
ร้านซึ่งมีการเก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบ ประกอบด้วยตารางของ 
Account เก็บข้อมูลของพนักงานทั้งหมด ตาราง Stock เก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องด่ืมภายในร้าน ตาราง TimeWork เป็นการ
เก็บเวลาเมื่อท าการสแกนลายน้ิวมือผ่านเครื่องสแกน ตาราง 
Order เก็บรายการที่มีการสั่งอาหาร ตาราง OrderDetail เก็บ
รายระเอียดภายในบิลเมื่อท างานสั่งอาหาร ตาราง Table เก็บ
สถานะของโต๊ะอาหารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ตาราง Food เก็บ
รายการอาหารทั้งหมดของแอปพลิเคชัน ตาราง Type แยก
ประเภทของรายการอาหารซึ่ งง่ายต่อการท างาน ตาราง 
Payment ท าการรวมยอดจากบิลเมื่อท างานช าระเงิน ตาราง 
Income ยอดเงินทั้งหมดของบิล 

4. การพัฒนาระบบ
4.1 ส่วนระบุตัวตนของผู้ใช้ 
 กลุ่มเป้าหมายในการใช้แอปพลิเคชันน้ีคือพนักงานและ
เจ้าของร้านเท่าน้ัน บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาใช้ได้ 
เราจึงต้องท าการเก็บข้อมูลผู้ใช้ ดังภาพที่ 5 และท าการ 
Login เ พ่ือเข้าสู่ระบบ โดยจะมีสิทธ์ิของพนักงานและ
เจ้าของร้าน ดังภาพที ่6  

 ud Use Case Model

Finger touch 

scan

Edit order

Remove 

order

Update 

drinking

Searh menu

Register

Edit table
Login

staff

Create order

Add order

Delete order

Select order

edit drinking 

item

Confirm

include

include

include

include

include

extend

extend

extend

include
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ภาพที ่5 หน้าสมัครสมาชิก 

ภาพที ่6 หน้าเข้าสู่ระบบ 

  4.2 ส่วนสั่งอาหาร 
เมื่อเราท าการเข้าสู่ระบบแล้ว จะเจอหน้าหลักของแอป

พลิเคชัน จะเห็นว่าตัวแอปพลิเคชันสามารถท าอะไรได้บ้าง
จากน้ันท าการเลือกโต๊ะที่ลูกค้าท าการเลือก ตามภาพที่ 7 แล้วไป
ยังหน้ารายการอาหารเพ่ือท าการสั่งอาหาร ตามภาพที ่8 แล้วท า
การยืนยันรายการอาหารที่ได้เลือกไว้ ดังภาพที่ 9 

   ภาพที่ 7 หน้าสถานะโต๊ะ 

 ภาพที่ 8 หน้ารายการอาหาร 

 ภาพที่ 9 หน้ารายละเอียดอาหาร 
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  4.3 ส่วนสต็อกเคร่ืองด่ืม 
จะเป็นหน้าแสดงสถานะของเครื่องด่ืมว่าตอนน้ีเหลืออยู่

เท่าไร โดยยอดของเครื่องด่ืมจะถูกลบไปพร้อมกับตอนสั่งอาหาร 
ดังภาพที ่10 

ภาพที ่10 หน้าสต็อกเครื่องด่ืม 

  4.4 ส่วนเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน 
เป็นส่วนของหน้าที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานเข้าและ

ออกงานเวลาไหน โดยจะมีเครื่องสแกนลายน้ิวมือ เมื่อท าการ

แกน เวลา ณ ขณะน้ันจะถูกส่งมายังหน้า Timework ดังภาพที่ 
11 

   ภาพที่ 11 หน้าเวลาเข้า-ออกพนักงาน 

   4.5 ส่วนรายการอาหาร 
เมื่อเราท าการสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อย เราสามารถเข้า

มาดูได้ว่าโต๊ะไหนสั่งอะไรเข้ามาบ้าง และสามารถแก้ไข เพ่ิม-ลบ 
รายการอาหารภายในบิลของแต่ละโต๊ะได้ ดังภาพที ่12 

ภาพที ่12 หน้าบิลรายการอาหาร 

2013
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5.สรุปผลการด าเนินงาน
การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการร้านอาหารสีนานวล เป็นการ
พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยจัดการกับระบบภายในร้าน
ตามความต้องการจากทางร้าน ซึ่งแอปพลิเคชันน้ียังมีข้อจ ากัดที่
ยังไม่สามารถท าได้ ผลจากการทดลองใช้พบว่าแอปพลิเคชัน
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ช่วยแก้ปัญหาตามท่ีทางร้าน
ต้องการได้อย่างดี แต่ซึ่งแอปพลิเคชันน้ียังต้องใช้ระยะเวลาใน
การพัฒนาเพ่ือที่จะให้น าไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลาย ทาง
ผู้จัดท าโครงงานน้ีหวังว่าการท าแอปพลิเคชันจัดการร้านอาหารสี
นานวลข้ึนมาจะมีประโยชน์ช่วยให้ระบบภายในร้านดีข้ึนไม่มากก็
น้อย  
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แอปพลิเคชันแนะน ำสถำนทีภ่ำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
KKU Guide Application 

ณัฐพงษ์ เลิศวรสิริกุล1, สิทธิศักด์ิ พำนิชย์1 และ *มัลลกิำ  วัฒนะ1 

1สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Emails: nuttapong.lert@kkumail.com, sitthisakpanich@kkumail.com, monlwa@kku.ac.th 

บทคัดย่อ 
     ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบุคคลภายนอกและนักศึกษาใหม่
จ านวนมากที่ไม่รู้จักสถานที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพ้ืนที่มากกว่า 5000 ไร่ มีอาคารมากมาย
หลายคณะ ท าให้นักเรียนใหม่และคนนอกเกิดปัญหาหลงทาง
และเสียเวลาไปกับการหาสถานที่ภายใน มข. โครงงานน้ีจึงได้
จัดท าแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพ่ือลดปัญหาการหลงทางส าหรับบุคคลที่ไม่คุ้นชินกับสถานที่
ภ า ย ใ น  ม ข .  แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น แนะ น า ส ถ านที่ ใ นภ าย ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ เครื่องมือคือโปรแกรม  Android 
Studio และฐานข้อมูล Firebase 

ค ำส ำคัญ: แอปพลิเคชัน, Firebase 

ABSTRACT 
In Khon Khan University, it has so many outsiders and 
new students who don’t know places in Khon Khan 
University because it has an area more than 8  square 
kilometers and has so many buildings and faculties, it 
makes new student and outsider lost their way and 
waste their time to searching for their target place. This 
project proposes a KKU Guide Application for new 
students and outsiders to searching location in Khon 
Khan University. The KKU Guide Application is 
developed using Android Studio and Firebase 

Keywords: Android Studio, Firebase 

1. บทน ำ
เน่ืองมาจากนักศึกษาใหม่และบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นครั้งแรกจะไม่รู้จักสถานที่และเส้นทาง 
ท าให้เกิดปัญหาการหลงทางและท าให้เสียเวลาในการท าธุระ
ต่างๆ รวมไปถึงเวลาท่ีผู้ปกครองของนักศึกษาจะเดินทางมาเย่ียม 
แต่ไม่ทราบเส้นทางและไม่สามารถระบุสถานที่ที่ตนเองอยู่ให้กับ
นักศึกษาได้ ท าให้สร้างความล าบากให้กับนักศึกษาใหม่และ
บุคคลอื่นๆที่ใช้ท้องถนน 
 ประกอบกับในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือเปรียบได้กับปัจจัยที่ 
ห้าของมนุษย์ เพราะเราสามารถท าสิ่งต่างๆบนโทรศัพท์ได้ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวันอย่างเช่น การติดต่อสื่อสาร 
การสั่งซื้อสินค้า สื่อบรรเทิงต่างๆ หรือแม้กระทั่งการท าธุรกรรม
ทางการเงินล้วนมีอยู่บนโทรศัพท์มือถือทั้งสิ้น ท าให้โทรศัพท์เป็น
ตัวเลือกที่ดีในการพัฒนาเพ่ือจะได้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายข้ึน 
 ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ทางผู้จัดท าได้พัฒนาแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือถือที่สามารถค้นหา แสดงรายละอียด และระบุ
เส้นทางไปยังสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร

1) เพ่ือศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา
ใหม่ในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1) ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) [1]
เป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ

(Open Source) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมี
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) มี

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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จ านวนมาก อุปกรณ์มีหลากหลายประเภทและหลากหลายระดับ
แตกต่างกันออกไป รวมทั้งสามารถท างานบนอุปกรณ์ที่มีขนาด
หน้าจอและความละเอียดของหน้าจอแตกต่างกันได้ ท าให้ผู้ใช้
หรือผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายตามความต้องการ 
และหากมองในทิศทางของนักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) 
แล้วน้ัน การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือน าไปใช้งานกับระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์น้ันสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองเพราะมีข้อมูลในการ
พัฒนารวมถึง  Android SDK (Software Development Kit) 
เตรียมไว้ให้กับนักพัฒนาได้เรียนรู้ และการท าความเข้าใจ
โครงสร้างของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ
เพราะนักพัฒนาโปรแกรม สามารถมองภาพรวมของระบบได้
ทั้งหมด และสามารถน าไปช่วยในการออกแบบพัฒนาโปรแกรม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) Google Maps API [2]
Google Maps คือ  บริ การแผนที่ ของ  Google ซึ่ ง

ให้บริการ Services ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ทั้งหมด โดยเราสามารถ
เรียกใช้งานบน Application ที่พัฒนาข้ึนได้ผ่านทาง Google 
Maps APIs หรือก็คือ Library ที่เป็นชุดค าสั่งของทาง Google ที่
พัฒนาข้ึนมาให้เราสามารถเรียกใช้แผนที่และ Services ของ 
Google เพ่ือให้เราน ามาใช้พัฒนา Web App และ Mobile App 
(Android/IOS) 
3.2 งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง  

1) แอปพลิเคชัน Nostra Map [3]
เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถค้นหาข้อมูลแผนที่ในไทยได้

อย่างเพียบพร้อม รายงานสภาพจราจรอัพเดททุก 5 นาที และค้า
หาสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงได้ 

ภำพท่ี 1 โลโก้แอปพลิเคชัน Nostra Map 

2) แอปพลิเคชัน Around Me [4]
เป็นแอปพลิเคชันที่สดงถึงสถานที่ที่อยู่รอบตัวในเวลาน้ัน

ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล สถานบันเทิง พร้อม
ระบบน าทางไปยังที่ที่ต้องการ 

ภำพท่ี 2 โลโก้ของแอปพลิเคชัน Around Me 

3) แอปพลิเคชัน Trip Plans [5]
เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถค้นหาสถานที่พร้อมท าการ

จัดสร้างบันทึกการเดินทางให้กับผู้ใช้ได้อีกด้วย 

ภำพท่ี 3 หน้าจอผู้ใช้งานเว็บไซต์ Trip Plans 

4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย
4.1 วิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำร 

เน่ืองมาจากนักศึกษาใหม่และบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นครั้งแรกจะไม่รู้จักสถานที่  
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าให้เกิดปัญหาการหลงทางและ
ท าให้เสียเวลาในการเดินทาง ท้ังยังอาจส่งผลให้เกิดสภาวะจราจร
ติดขัดเน่ืองจากปัญหาดังกล่าวอีกด้วย 
4.2 ค้นคว้ำ ศึกษำทฤษฎี และงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบการท างานของ Android เพ่ือให้
ทราบถึงการท างานโดยรวม และ ค้นหาและศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแอปพลิเคชัน 
4.3 วิเครำะห์และออกแบบระบบ

จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบของผู้พัฒนา ท า
ให้สรุปได้ว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นน้ันจะใช้โปรแกรม Android Studio[6] 
และใช้ฐานข้อมูล Fire base[7] โดยภาพรวมของการท างาน
ท างานของแอปพลิเคชันจะแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งแรกคือแอด
มินที่จะท าการเพ่ิมข้อมูลสถานที่ต่างๆผ่านแอปพลิเคชันเพ่ือส่ง
ข้ึนไปยังฐานข้อมูล และอีกด้านก็คือผู้ใช้จะสามารถค้นหาสถานที่
ผ่านทางตัวแอปพลิเคชันที่ดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูล 
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    ภำพท่ี 4 ภาพรวมระบบของแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การท างานของระบบสามารถอธิบายได้จาก ยูสเคส
ไดอะแกรม  (Use Case Diagram)  ไ ด้ ดั ง ภ าพที่  5 โ ดยมี
รายละเอียดดังน้ี  
- ผู้ใช้ (User) ต้องสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเพ่ือให้สามารถท า
การค้นหาสถานที่ อ่านผลการค้นหาและเปิดระบบน าทางได้ 
- ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องเข้าสู่ระบบเพ่ือให้สามารถท าการ
เพ่ิมและแก้ไขสถานที่ได้ 

ภำพท่ี 5 Use Case Diagram ของแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.4 กำรสร้ำงและพัฒนำระบบ 
แอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นการพัฒนาโดยใช้ภาษา Java และใช้ 
โปรแกรม Android Studio ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยมี
หน้าการท างาน ดังน้ี 

ภำพท่ี 6 หน้าเข้าสู่ระบบและหน้าสมัครสมาชิก 

ภำพท่ี 7 หน้าหลักและการค้นหาของแอปพลิเคชัน 

ภำพท่ี 8 หน้าแสดงผลการค้นหาและการแสดง google maps 

ภำพท่ี 9 หน้าการเพิ่มและแก้ไขสถานทีข่องแอดมิน 
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4.5 กำรทดสอบระบบ 
การทดสอบแอปพลิ เคชันแนะน าสถานที่ภ ายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการทดสอบไปทีละฟังก์ชัน เช่น 
ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านเข้าแอปพลิเคชัน และออกจากแอปพลิเค
ชัน ฟังก์ชันการสมัครสมาชิก ฟังก์ชันการค้นหา และทดสอบ
หลังจากสร้างแอปพลิเคชันเสร็จสิ้น เพ่ือตรวจสอบว่าแอปพลิเค
ชันที่สร้างข้ันมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ อีกทั้ง
เพ่ือตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน และท าการแก้ไข
ข้อผิดพลาดน้ันๆ ต่อไป 

4.6 ข้อจ ำกัด 
แอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่าน้ัน และ
ต้องท าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการใช้งาน และมีข้อมูลภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่าน้ัน 

4.7 กำรบ ำรุงรักษำ 
จากการสร้างแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่ภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้ัน เมื่อถูกน าไปใช้งาน อาจจะต้องมีการ
บ ารุงรักษา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน และแก้ไขความ
ผิดพลาดทันทีเมื่อมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

5. ผลกำรด ำเนินงำนและอภิปรำย
จากการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองของนักศึกษา พบว่า
ต่างมีปัญหาเรื่ องการค้นหา เส้นทางและสถานที่ภ าย ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งส่งผลให้เสียเวลาในการเดินทางไป
อย่างเปล่าประโยชน์ 
 ก า ร น า เ อ า แอ ป พ ลิ เ ค ชั น แนะ น า ส ถ า นที่ ภ าย ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยให้ผู้คนที่เข้ามาใน
เขตมหาวิทยาลัยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยการ
ใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ที่สะดวกและมีความถูกต้อง 
5.1 กำรใช้งำนแอปพลิเคชันแนะน ำสถำนที่ภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

1) สามารถค้นหาสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
2) สามารถแสดงเส้นทางไปยังสถานที่ๆต้องการได้

5.2 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้จำกกำรใช้งำนระบบ 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการ

ท าแบบทดสอบความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันแนะน า
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เ พ่ือให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจากท่ีแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อย
แล้วได้มีการทดสอบก่อนการน าไปใช้งานจริง โดยได้มีการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ใช้งาน คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้ขอความร่วมมือ

จากผู้ใช้งานในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 15 คน โดยเกณฑ์
การประเมินได้ใช้หลักการของลิเคิร์ท (Likert technique) [9] 
มาใช้ในการประเมินผลข้อมูล แบ่งระดับการประเมิน ได้ดังน้ี 

- ดีมาก คือ 4.21 – 5.00 
- ดี คือ 3.41 – 4.20 
- ปานกลาง คือ 2.61 – 3.40 
- น้อย คือ 1.81 – 2.60 
- น้อยที่สุด คือ 1.00 – 1.80  

ตำรำงที่ 1: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแนะน าสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ควำมพึงพอใจ �̅� S.D. กำรแปลผล 

ระบบใช้งานได้ง่าย 4.60 0.49 ดีมาก 

ระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.20 0.75 ดี 

ขั้นตอนใช้งานแอปพลิเคชันท าได้
ง่าย ไม่ซับซ้อน 

4.20 0.87 ดี 

ระบบมีความทันสมัยและสะดวก
ต่อการใช้งาน 

4.00 0.63 ดี 

ระบบมีการประมวลผลที่ถูกต้อง
และแม่นย า 

4.00 0.45 ดี 

ฟังก์ชันที่ครบถ้วน ครอบคลุม 
เสถียร 

4.10 0.30 ดี 

การออกแบบที่น่าใช้งาน การใช้สี
และตัวอักษรที่เหมาะสม 

4.40 0.66 ดีมาก 

ความสวยงาม 4.70 0.46 ดีมาก 

ยินดีที่จะโหลดแอปพลิเคชัน 4.50 0.50 ดีมาก 

ควำมเห็นโดยรวม 4.30 0.17 ดีมาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันจากแอป
พลิเคชันแนะน าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับดีมาก (�̅� = 4.30, S.D. = 
0.17) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ใช้งานมีระดับความเห็นดีมาก

ในด้านระบบใช้งานได้ง่าย(�̅� = 4.60, S.D. = 0.49) มีระดับ
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ความเห็นดีในด้านระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน(�̅� = 4.20, S.D. = 
0.75) มีระดับความเห็นดีในด้านข้ันตอนใช้งานแอปพลิเคชันท า

ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน (�̅� = 4.20, S.D. = 0.87) มีระดับความเห็นดี
ในด้านระบบมีความทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งาน (�̅� = 
4.00, S.D. = 0.63)  มีระดับความเห็นดีในด้านระบบมีการ

ประมวลผลที่ถูกต้องและแม่นย า  (�̅� = 4.00, S.D. = 0.45) มี

ระดับความเห็นดีในด้านฟังก์ชันที่ครบถ้วน ครอบคลุม เสถียร (�̅� 
= 4.10, S.D. = 0.30)  มี ระ ดับความเห็น ดีมากในด้านการ

ออกแบบที่น่าใช้งาน การใช้สีและตัวอักษรที่เหมาะสม(�̅� = 
4.40, S.D. = 0.66) มีระดับความเห็นดีมากในด้านความสวยงาม 

(�̅� = 4.70, S.D. = 0.46) และมีระดับความเห็นดีมากในด้าน

ผู้ใช้งานยินดีที่จะโหลดแอปพลิเคชัน (�̅� = 4.50, S.D. = 0.50) 

6. สรุป
แอปพลิเคชันสามารถช่วยเหลือนักศึกษาใหม่และบุคคลภายนอก
ในการค้นหาเส้นทางและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
อย่างถูกต้องและมีรายละเอียดเหมาะสมที่จะน ามาใช้งาน ซึ่งมีค่า
คะแนนความเพ่ิมพอใจในภาพรวม 4.30 ในระดับดีมาก 

6.1 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับกับระบบปฏิบัติการไอ

โอเอส (iOS) 
2. ควรขยายขอบเขตการค้นหาสถานที่ ให้มากข้ึน

เอกสำรอำ้งอิง 
[1] ทศพล ต้นสมบัติ. (ม.ป.ป.). ระบบปฏิบัติกำร Android. 

สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2561, จาก
https://beerkung.wordpress.com/ระบบปฏิบัติการรุ่น
ล่าสุด/ระบบปฏิบัติการ-android/  

[2] Google LLC. (2548). Google Maps Plat Form. สืบค้น
เมื่อ 24 กันยายน 2561, จาก 
https://cloud.google.com/maps-platform/ 

[3] GlobeTech Cp., Ltd. (ม.ป.ป.). NOSTRA Map. สืบค้น
เมื่อ 24 กันยายน 2561, จาก  
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.c
o.gissoft.nostramap&hl=th

[4] Flying Code. (ม.ป.ป.). Around Me. สืบค้นเมื่อ 24 
กันยายน 2561, จาก 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co
m.tweakersoft.aroundme&hl=th 

[5] Travefy. (ม.ป.ป.). Trip Plans. สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม 
2563, จาก 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co
m.travefy.tripplans&hl=th 

[6] Android Studio. (2556). Android Developer. สืบค้น
เมื่อ 24 กันยายน 2561, จาก
https://developer.android.com 

[7] Firebase. (2560). Firebase. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 
2561, จาก https://firebase.google.com 
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Software for Enterprise Resource Planning  

พีรพล มงคลคูณ1 และ *ณัฐพร ภักดี1

1สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
Emails: aom-yunk@hotmail.co.th, nuttaporn@gmail.com 

บทคัดย่อ 
ระบบจัดการฐานข้อมูลโครงการ คือระบบที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
การจักซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถท างานได้สะดวกรวดเร็ว  
เน่ืองจากปัจจุบันผู้ใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบกระดาษท าให้เกิด
ข้อมูลซ้ าซ้อน และไม่สามารถน าข้อมูลออกมาใช้งานได้เน่ืองจาก
ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารน้ันได้ การท างานของระบบจัดการ
ฐานข้อมูลองค์กร จะแบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น 2 กลุ่ม และมีการท างาน
แบ่งเป็นมอดูล โดยกลุ่มแรกน้ัน คือ กลุ่มผู้ขาย หรือจัดจ้าง
ประกอบด้วยมอดูลใบเสนอราคา มอดูลโครงการ มอดูลใบสั่งขาย 
มอดูลใบแจ้งห น้ี มอดูลใบเสร็จรับเงิน และกลุ่มผู้ จัดซื้อ 
ประกอบด้วยมอดูลใบสั่งขาย และมอดูลใบรับสินค้าและบริการ 
ระบบน้ีถูกพัฒนาข้ึนภายใต้ระบบ ONEWEB ร่วมกับการพัฒนา 
โดยใช้ Java Programming Language ในการพัฒนาซึ่งระบบ
อยู่ภายใต้เป็นลิขสิทธ์ของบริษัท  อัฟวาแลนท์ จ ากัดและ
ให้บริการกับผู้ใช้ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ค ำส ำคัญ: ระบบจัดการฐานข้อมูลโครงการ, ONEWEB 

ABSTRACT 
Database Project The system is operated on the lot 
purchase. So users can easily fast. The current user data 
in the form of paper made redundant. And can not be 
taken out of use because it can not access the 
document. The work of the enterprise database 
management systems. Groups will be divided into 2 
groups and is divided into functional modules. The first 
group is the vendor or procurement module contains a 
quotation module the module sales. Invoicing Module 
The module receipts And buying groups The module 
consists of Sales Orders Module and receipt of goods 
and services. This system was developed under 
ONEWEB with development using Java Programming 
Language in the development of the system is under a 

copyright of Afghan Valerie Vaillant limited, and 
available to users in November.  2020. 

Keywords: Enterprise Resource Planning, ONEWEB 

1. บทน า
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นหน่ึงในรายวิชาของสาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
บูรพา วัตถุประสงค์ เ พ่ือให้ ผู้ พัฒนาได้น าความรู้ ไปใช้ ใน
สถานการณ์จริง เพ่ือให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเมื่อจบ
การศึกษา บริษัทอัฟวาแลนท์ จ ากัด เป็นผู้ประกอบการที่ให้
ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ค าปรึษา และพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ในรูปแบบซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม  (Software 
Platform) โดยผู้พัฒนาได้เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในต าแหน่ง
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยภาษา จาวา ( Java Programming 
Language) ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของน าแพลตฟอร์มมาพัฒนา
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ 

บริษัทอัฟวาแลนท์ก่อต้ังข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2545 เป็นบริษัทไทย
บริษัทแรกที่ได้รับมาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ข้ันสูงสุด 
(CMMI Level 5) เป็นผู้น าในการพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม
ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม ONEWEB ข้ึนมากว่า 7 ปี โดยมี ONEWEB 
เวอร์ชั่น 1.0 – 3.0 ซึ่งเปรียบเหมือนเครื่องมือที่ช่วยเร่งความเร็ว
ในการ พัฒนาและปรั บแต่งแอพพลิ เคชั่ นที่ ส าม าร ถลด
กระบวนการท างาน เวลาของฝ่ายไอที ไ ด้กว่า 80 % ซึ่ ง
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาข้ึนมาได้น้ันจะมีลักษณะเป็นเว็บเบส
แอพพลิเคชั่นระบบเปิด(Open Standard)  และในส่วนของเว็บ
เทคโนโลยี อาทิ Java, HTML 5 และ CSS 3 อยู่ในฉากหลังโดย
แบ่งหน้าที่การพัฒนาแอพพลิเคชั่นออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ของ App Designer จะดูแลเรื่องฐานข้อมูล และการปรับแต่ง 
User interface(UI) ที่ ช่ ว ย ล ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ป รั บ แ ต่ ง
แอพพลิเคชั่นลงได้เป็นอย่างมาก และในส่วนของกระบวนการ
ออกแบบ (Process Designer) คือ เครื่องมือในการออกแบบ
กระบวนการของธุรกิจ  ซึ่งจะท าให้การบริหารระบบการท างาน

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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ภายในและภายนอกสอดคล้องและเป็นแบบแผนที่ชัดเจน   ส่วน
สุดท้าย คือ App Space ซึ่ง เป็นโมดูลในการบริหารจัดการ
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาข้ึนมาในองค์กรอย่างบูรณาการ  ทั้ง 3 ส่วน
เป็นกระบวนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ตรงตามแนวคิดของ 
Agile Methodology  ที่จะช่วยลดความยุ่งยากและเวลาในการ
จัดท าเอกสารของโครงการในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นทิ้งไป   
โดยเน้นผลลัพธ์ที่สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความ
ต้องของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว  และยังเป็นการแก้ปัญหาใน
กระบวนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบเดิมๆ ที่ใช้เวลานาน แต่
ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจ 
หรือใช้เวลาพัฒนานท าให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะใน
ยุคดิจิทัล 

เน่ืองจากระบบจัดการฐานข้อมูลขององค์กรเป็นระบบจัดซื้อ
จัดจ้างขอบเขตของระบบจัดการฐานข้อมูลขององค์กรถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของ
ระบบ ซึ่งจะเป็นส่วนของการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างส่วนที่สอง คือ ส่วนของการจัด
จ้างเป็นส่วนในการรให้บริการจากลูกค้าที่เข้าใช้บริการองค์กร 
โดยระบบจะเป็นตัวกลางในการควบกระบวนการท างานต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนจากการจัดจ้างน้ัน ๆ  ส่วนสุดท้าย คือ ส่วนของการจัดซื้อ
เป็นส่วนของการจัดหาสินค้าเข้ามาจัดจ าหน่ายภายใต้ชื่อของ
องค์กร โดยระบบจะท าหน้าที่ในการจัดท าเอกสาร และค านวน 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสิ้นใจก่อนออกสั่งซื้อสินค้าชินน้ัน ๆ เข้า
มาจ าหน่าย  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
2.1 เพ่ือลดกระบวนการในการท างาน สามารถท างานได้ง่าย 
และรวดเร็วมากข้ึน 
2.2 เพ่ือลดการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดาษเอกสารท าให้
สามารถค้นหา และสามารถ 
น าออกมาใช้ได้ง่ายข้ึน 
2.3 3) เพ่ือลดปัญหาของการเกิดข้อมูลซ้ าซ้อนที่อาจเกิดข้ึนจาก
การเก็บเอกสารที่ไม่เรียบร้อย  
จึงท าให้ไม่รู้ว่า 

3. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องและเคร่ืองมือที่ใช้ในการพฒันา

3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1) ERP System

ระบบการจัดการฐานข้อมูลองค์กร เป็นการเชื่อมโยงการงาน
ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่
ชะฝ่ายภายในองค์กรได้ ท าให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่

เสมอ โดยสามารถแบ่งประเภทระบบการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรเป็น 4 ด้านดังน้ี 
1 .1) ด้านการเงิน (Financials) คือ การบันทึก สรุปผล จ าแนก
ประเภท และวิเคราห์ข้อมูล ด้านการเงิน เน่ืองจากการท าบัญชี
ในรูปแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองการท าธุระกิจได้อย่าง
สมบูรณ์เน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และข้อมูล
สารสนเทศขององค์กรที่ เปลี่ยนแปลงไปคู่ค้าทางธุระกิจก็
เปลี่ยนไป จึงต้องท าบัญชีรูปแบบใหม่ เพ่ือให้กระบวนการต่างๆมี
ประสิทธิภาพในด้านการเงินน้ันรวมไปถึงสถาบันด้านการเงินต่าง 
ๆ ด้วยเช่นกัน ดังน้ันระบบบัญชีที่อยู่บนพ้ืนฐานของระบบจัดการ
ฐานข้อมูลองค์กรน้ันสามารถสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทางการเงินขององค์กร 
1 .2) ด้านการผลิต และด้านการขนส่ง (ManuFacturing and 
Logistics) คือ การไหลเวียนสินค้ากึ่งส าเร็จ และสินค้าส าเร็จ 
รวมถึงระบบการขนส่งน้ันเป็นกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม   
ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ดังภาพที่ 1 

ภาพที ่1 กระบวนการห่วงโซ่อุปทานแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1 .3) ด้ านการขาย และ ด้านการจั ดจ าห น่าย ( Sale and 
Distribution) คือ รูปแบบการท างานของฝ่ายขาย จึงมีความ
จ า เป็นต้องมีระบบของฝ่ายขาย และจัดจ าหน่ายมุ่ ง เ น้น
ความส าคัญที่ลูกค้า    ในเชิงการแข่งขัน ซึ่งระบบขายและจัด
จ าหน่ายน้ันจะมีความส าคัญมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมการขายต่าง ๆ 
เช่น การออกใบเสนอราคา การสั่งซื้อสินค้า การตรวจสอบเครดิต 
1 .4) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource) คือ 
ระบบจัดทรัพยากรการบุคคล  
เ พ่ือใช้ทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้ เกิดประโยชน์ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ระบบจัดการบุคคลน้ันจะมีการท างานที่แยก
จากระบบอื่นๆยิ่งจัดจ้างพนักงานที่มีคุณภาพสูงก็ระบบก็จะย่ิงทวี
ความส าคัญมากข้ึนไป ส่งผลให้ระบบจัดการบุคคลมีความส าคัญ
ในทุกๆองค์กร หน้าที่การท างานของระบบจัดการบุคคล
ประกอบด้วยการว่าจ้าง (Recruitment) การบริหารงานทั่วไป 
(Administration) การฝึกอบรม และการพัฒนา (Training and 
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Development) และการจ่ายค่าตอบแทน ระบบจัดการบุคคลมี
เป้าหมายเพ่ือเปลี่ยนจากการเป็นศูนย์กลางต้นทุนมาเป็นคู่ค้า
เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์  ( Strategic Partner) แ ล ะ ข ย า ย ขี ด จ า กั ด
ความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
1) DbVisualizer เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database)
ซึ่งรองรับฐานข้อมูลที่หลากหลาย และง่ายส าหรับนักพัฒนา และ
ผู้ ดูแลฐานข้อมูลสามารถท างานได้กับระบบปฏิบติการที่
หลากหลายภายใต้อินเทอร์เฟสเดียวกัน โดยผู้ปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษาได้รับหมอบหมายให้ใช้โปรแกรม Dbvizulizer ในการ
ทดลองใช้ภาษา SQL และจัดการกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล
ระบบจัดการฐานข้อมูลโครงการ 
2) Eclipse เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบ
บูรณาการ (IDE) ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 
ซึ่งเป็น Java IDE ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วยพ้ืนที่การ
ท างานพ้ืนฐาน และระบบปลั๊กอินส าหรับก าหนดสภาพแวดล้อม
ในการพัฒนาได้เอง Eclipse ถูกใช้ในการพัฒนาด้วยภาษา Java 
programming language 

4. วิธีด าเนินการพัฒนา
ในการออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูลขององค์กรน้ัน

ผู้พัฒนาในต าแหน่ง Java Developer จะได้รับมอบหมายให้
พัฒนาระบบตามความเหมาะสมซึ่งมอดูลที่ ผู้ พัฒนาไ ด้รับ
มอบหมายให้พัฒนา และดูแลรักษาระบบจัดการข้อมูลโครงการ  

เพ่ือให้ส่วนติดต่อกับผู้ใช้สามารถท างานได้ตรงตามความ
ต้องการที่ได้ตกลงกันไว้กับทางผู้ ว่าจ้าง ซึ่งจะเป็นตัวก าหนด
กระบวนการท างานต่างของส่วนติดต่อผู้ใช้โดยละเอียด 

หลังจากรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมแล้ว
น้ัน ในการพัฒนาโปรแกรมในข้ันตอนต่อถัดไป คือ การวิเคราะห์
และออกแบบข้ันวิเคราะห์ และออกแบบอัลกอริทึมซึ่ง เป็น
ข้ันตอนที่มีความสาคัญมาก เพราะข้ันตอนน้ีจะเป็นการแสดงให้
เห็นถึงว่า มีวิธีการใดที่จะแก้ปัญหา หรือตอบสนองวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดมาน้ันได้ โดยการพัฒนาระบบซึ่งการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในครั้งน้ีมีการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายตลอด 4 เดือน
และแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  

โดยงานที่ต้องส่งมอบงานให้กับลูกค้าในช่วงที่ 1 ได้แก่ 
ส่วนจัดซื้อ และจัดจ้างบางสว่น 

ส่วนในช่วงที่ 2 เป็นการติดตามข้อบกพร่องที่ผู้ใช้พบใน
ระหว่างการใช้งานของระบบที่ส่งมอบลูกค้าไปในช่วงที่ 1 และส่ง
มอบส่วนจัดจ้างที่เหลือทั้งหมด 

5. ผลการด าเนินการ
ระบบที่สร้างข้ึนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับองค์กรน

การด าเนินการต่างๆภายในองค์กรให้มีความรวดเร็วในการ
ด าเนินงานโดยค านึงถึงการท างานที่ต้องออกไปพบกับลูกค้าเป็น
หลัก พัฒนาข้ึนโดยมีพ็นฐานจากระบบระบบ ONEWEB เป็น
หลัก และเพ่ิมความสามารถตามต้องการเข้าไป 
5.1 มอดูลการข้อมูลโครงการ 

ในระบบจัดการฐานข้อมูลองค์กรส่วนของการจัดซื้อจัด
จ้างน้ันผู้พัฒนาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบมอดูลจัดการข้อมูล
องค์กร มีหน้าในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ   ซึ่งจะ
เกิดข้ึนก็ต่อเมื่อมีภายในมอดูลใบเสนอราคาถูกสร้างข้ึนมอดูล
โครงการก็จะถูกสร้างข้ึนตามไปด้วยภายในมอดูลโครงการจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วนการท างานหลัก คือ ค้นหาโครงการ และจัดการ
ข้อมูลโครงการ 2 การท างานย่อย คือ การอัปเดตความคืบหน้า
ของโครงการ และจัดการมอดูลภายใต้โครงการ การจัดการมอดูล
ที่ด าเนินการภายใต้โครงการทัง้หมด    

ภาพที ่2 หน้าจอมอดูลจัดการข้อมูลโครงการ 

6. สรุปผลการด าเนินการ
ระบบจัดการฐานข้อมูลองค์กรพัฒนาข้ึนเพ่ืออ านวย

ความสะดวกให้กับผู้ใช้ ซึ่งจากการที่ผู้พัฒนาได้รับมอบหมายให้
พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลองค์กรน้ันระบบสามารถน าไปใช้ได้
จริง โดยมีการสรุป และวิจารณ์ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
ผู้พัฒนา ณ บริษัทอัฟวาแลนท์ จ ากัดจะเป็นการอธิบายถึง
ผลลัพธ์ในการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาข้อดีที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเมื่อผู้พัฒนาพบปัญหาน้ันสามารถ
แก้ ไ ขปัญหา น้ันอ ย่ า ง ไ ร  ร วม ถึ ง ข้อ เ สนอแนะเกี่ ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และข้อเสนอแนะ      
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ต้นแบบตัวประเมินผล Usability Test โดยอารมณบ์นใบหน้าและการคลิกเมาส์ 
The Prototype of the Usability Test Evaluation System by Analysis 

from Facial Emotions and Mouse Click 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอ  ต้นแบบตัวประเมินผล Usability Test โดย
อารมณ์บนใบหน้าและการคลิกเมาส์  ด้วยเทคนิคโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) เพ่ือวิเคราะห์อารมณ์บน
ใบหน้าของผู้ท า Usability Test ระบบจะสั่งเปิดกล้องวิดีโอ
อัตโนมัติเมื่อ User เริ่มต้นท า Usability Test บนเว็บไซต์ตัว
ต้นแบบ ระบบจะวิเคราะห์อารมณ์บนใบหน้าของ User ตลอด
การใช้งานโดยรับอินพุดวิดีโอ และเก็บข้อมูลไว้ใน Database 
ขณะเดียวกันจะบันทึกการคลิกเมาส์ของ User เมื่อเริ่มท า 
Usability Test และเก็บข้อมูลไ ว้ใน Database เมื่อการท า 
Usability Test เสร็จสิ้น ระบบจะดึงข้อมูลอารมณ์บนใบหน้า
และการคลิกเมาส์ของ User โดยใช้ความสัมพันธ์ของช่วงเวลา 
และแสดงผลออกมาทางหน้าจอ 

ค ำส ำคัญ: ตัวต้นแบบ; Usability Test; ความสัมพันธ์; 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน; 

ABSTRACT 
This article presents The Prototype of The Usability Test 
Evaluation system by analysis from Facial Emotions and 
mouse click by using Convolution Neural Network (CNN) 
for Facial Emotion analysis of Usability Test person. The 
system will automatically turn on the video when users 
start usability testing on the prototype website. The 
system will analyze the emotion of the user throughout 
by receiving the input from video and store data in the 
database. At the same time, will record mouse click 
when users start Usability Test and store in the 
database. When the Usability Test is complete, the 
system will retrieve facial emotions and mouse click of 
the user by using time relationship and display the 
result on the screen. 

Keyword: Usability Test; prototype; Facial Emotion; 
Convolution Neural Network (CNN); relationship 

1. บทน า
Usability Test หรือ การทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ เป็นการ
ทดสอบการใช้งานจริงของ  Hardware, Software, Website 
และ Application หรือผลิตภัณฑ์ที่ก าลังสร้างหรือสร้างข้ึนมาจน
เสร็จไปแล้ว เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่ท าแบบทดสอบ และ
เก็บบันทึกสิ่งที่เกิดข้ึน เช่น อารมณ์ สีหน้า ค าพูด และการใช้งาน
ของผู้ทดสอบ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลการใช้งานของผู้ทดสอบ หา
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน และน าไปแก้ไขผลิตภัณฑ์ในภายหลัง 

โดยปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบเจอในการท า Usability Test 
บนเว็บไซต์น้ัน มักจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการที่ผู้ท า Usability 
Test ไม่แสดงอารมณ์ที่แท้จริงออกมา ในกรณีที่มีการไปเฝ้า
สังเกตการณ์ท า Usability Test  โดยตรง ซึ่งท าให้ผู้ทดสอบเกิด
อาการเกร็ง หรือกลัวว่าจะทดสอบผิดพลาดและถูกต าหนิ และ
หากมีการสัมภาษณ์ผู้ทดสอบว่ามีความรู้สึกอย่างไร หลักจากการ
ท าแบบทดสอบ ผู้ทดสอบมักตอบในสิ่งที่ ไม่ใช่ความรู้สึกที่
แท้จริง  เน่ืองจากเกรงใจว่าจะตอบในสิ่งที่ท าให้รู้สึกไม่ดีในการ
ท าแบบทดสอบ จึงท าให้ผลการประเมินที่ออกมาไม่ถูกต้องตามที่
ควรจะเป็น 

ดังน้ัน จากปัญหาข้างต้นผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดสร้าง
ต้นแบบตัวประเมินผล Usability Test โดยอารมณ์บนใบหน้า
และการคลิกเมาส์ เ พ่ือแก้ไขปัญหาข้าง ต้น และช่วยเ พ่ิม
ประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วในการท า Usability Test 
มากย่ิงข้ึนด้วย 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……  ……………  
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2. ทฤษฎีและความรู้ทีเ่ก่ียวข้อง
2.1 Usability Test 

ภาพท่ี 1 ลักษณะการท า Usability Test 
Usability Test หรือ การทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ เป็นการ
ทดสอบการใช้งานจริงของ  Hardware, Software, Website 
และ Application หรือผลิตภัณฑ์ที่ก าลังสร้างหรือสร้างข้ึนมาจน
เสร็จไปแล้ว เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่ท าแบบทดสอบ และ
เก็บบันทึกสิ่งที่เกิดข้ึน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลการใช้งานของผู้
ทดสอบ หาข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน และน าไปแก้ไขผลิตภัณฑ์ใน
ภายหลัง [1] 
สิ่งที่ต้องค านึงถึง

1. มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. กลุ่มเป้าหมายกับกลุ่มทดสอบ ต้องสอดคล้องกัน
3. ไม่เกิดการชี้น าจากผู้เฝ้าสังเกตุ
4. ข้อมูลที่ได้ต้องถูกน ามาวิเคราะห์
5. มีข้อแนะน า/ข้อปรับปรุง ในการพัฒนา

2.2 อารมณ์และการแสดงออกทางสีหน้า (Emotion and 
Facial Expression) 
อารมณ์ (Emotion) หมายถึงความรู้สึกของมนุษย์เราที่เกิดข้ึน
เมื่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ มีทั้งอารมณ์ในด้านบวกและด้านลบ 
เช่น อารมร์ดีใจเมื่อได้รับค าชมจากคนอื่น  ในแง่ทางประสาท
วิทยา อารมณ์มีความหมายคือ การกระท าที่ซับซ้อน (Complex 
Action Programs) ที่ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า จากภายนอกหรือสิ่ง
เร้าภายใน โดยอารมณ์น้ันเป็นส่วนประกอบส าคัญของมนุษย์ที่
ส่งผลกระทบต่อ ชีวิตประจ าวัน ที่ช่วยกระตุ้นการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม ความสนใจ ความเข้าใจและความทรงจ าต่าง ๆ 

การตอบสนองทางอารมณ์น้ันประกอบไปด้วย 4 อย่าง
ได้แก ่

1.การตอบสนองทางร่างกาย (Bodily Symptoms) 
2.การตอบสนองจากการประพฤติหรือการกระท า

(Action Tendencies) 

3.การตอบสนองจากการแสดงออกทางสีหน้า (Facial
Expression) 

4.การตอบสนองจากการประเมินการรู้คิด (Cognitive
Evaluation) ของเหตุการณ์ สิ่งเร้า หรือวัตถุต่าง ๆ 

เมื่อเรารู้สึกสนุกกับสิ่งเร้าบางอย่าง เราจะย้ิมออกมา
ทันที หรือหากเราไม่พอใจ กับสิ่งเร้าใด ๆ เราก็จะท าหน้าไม่พอใจ
ทันที ซึ่งผู้อื่นจะประมวลผลว่าเรามีอารมณ์ใดจากการสังเกต การ
เคลื่อนไหวขององค์ประกอบบนใบหน้า ได้แก่ ตา เปลือกตา คิ้ว 
จมูก และปาก [2] 

2.3 กา ร รู้ จ า อ า ร ม ณ์บน ใ บห น้ า  ( Facial Expression 
Recognition)  
ระบบรู้จ าอารมณ์บนใบหน้าน้ันถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ทดสอบ
ผลกระทบจากความพึงพอใจ จากสินคา้และบริการ และจากวัตถุ
ทางกายภาพ เช่น อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร ภาพเคลื่อนไหวใน 
วิดีโอ ภาพน่ิง เสียง กลิ่น และสิ่งเร้าท่ีสัมผัสได้ ที่มีความเกี่ยวข้อง
ทางอารมณ์และการตอบสนองบน ใบหน้า โดยเป้าหมายหลัก
ของการวิเคราะห์อารมณ์น้ันคือการหาการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์ที่ถูก แสดงออกมาโดยอัตโนมัติเช่น การที่เปลือกตาขยาย
กว้างข้ึน เป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์ที่ถูกกระตุ้นโดนสิ่งเร้าภายนอกหรือมโนภาพที่เกิดข้ึน [3] 

2.4 Deep Leaning 
Deep leaning คือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่้เลียนแบบการ
ท างานของระบบโครงข่ายประสาทของมนุษย์ (Convolution 
Neural Network) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและท าให้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมากได้รวดเร็วมากข้ึนกว่าเดิม 
เน่ืองจากคอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการรับ input ข้อมูล
เข้ามาและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านอัลกอริทึมที่สร้างไว้และแสดง
ผลลัพธ์ออกมาเป็น output จึงไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
ความซับซ้อนมากได้ Deep Leaning เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงของ 
Machine Learning โดย Algorithm ของ Deep น้ัน ถูกสร้าง
ข้ึนมาให้เข้าใจได้ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งถูกสร้างข้ึนมาในรูปแบบ
ของการน า เอา neural network หลายๆ  layer มาต่อเข้า
ด้วยกัน จะมีการแบ่งลักษณะของ layer เป็น 3-layer ที่มีหน้าที่
ต่างกัน [4] ดังภาพที่ 2 

2025



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

ภาพท่ี 2 แสดงส่วนของแต่ละ layer 
Neural Network หรือ โครงข่ายประสาทเทียม เป็น

ศาสตร์แขนงหน่ึงทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับงานหลายด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมอง
ของเราน้ันจะมีหน่วยประมวลผลขนาดเล็กอยู่มากมาย และ
เชื่อมโยงกันด้วยโครงข่ายประสาท แต่ในส่วนคอมพิวเตอร์น้ัน
ไม่ได้มีโครงข่ายที่ซับซ้อนเหมือนกับสมองของมนุษย์ ดังน้ันเมื่อ
ต้องการให้มันเรียนรู้สิ่งใด จึงเป็นเรื่องยากในรูปแบบปกติ จึงเกิด
การจ าลองแนวทางการเรียนรู้ของมนุษย์ไปสู่คอมพิวเตอร์ด้วย 
Neural Network [5] 

ภาพท่ี 3 ลักษณะ Layer โครงข่ายประสาทเทียม 
2.5 Event Tracking  
Event Tracking คือ การเก็บพฤติกรรมของผู้ใช้งานขณะเข้าชม
เว็บไซต์ นอกเหนือจากการเข้าชมเว็บไซต์ตามปกติ ว่ามี
พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์อย่างไร มีการคลิกตรงไหน หรือมี
การใช้งานส่วนไหนและมีความสนใจเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด 
เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมในการใช้เว็บไซต์ของผู้ชม และสามารถ
น าไปในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีย่ิงข้ึน ซึ่งการติดตามพฤติกรรม
ของผู้ใช้ที่นิยมน้ันมีหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การคลิก
ปุ่ม  การคลิกนับเป็นการจับพฤติกรรมของผู้ชมที่ส าคัญที่สุด 
เพราะท าให้เราสามารถวัดความสนใจของผู้ชมได้ดี, การดูคลิป
วีดิโอ เพ่ือวัดพฤติกรรมในการรับชมวีดีโอบนเว็บไซต์ได้, การ

เลื่อนดูหน้าจอ การติดตามการเลื่อนดูหน้าจอได้ทางแนวต้ัง (ข้ึน-
ลง) และแนวนอน (ซ้าย-ขวา) ช่วยลด Bounce Rate ได้เป็น
อย่างดี, เวลาเข้าชมเว็บไซต์ เพ่ือดูว่าคนอยู่บนเว็บไซต์นานขนาด
ไหน เป็นอีกหน่ึงวิธีในการวัดความสนใจของผู้ชมได้, การกรอก
แบบฟอร์ม  เพ่ือจับการกรอกฟอร์มเพ่ือติดตามว่าผู้ชมได้กรอก
ฟอร์มครบถ้วนตามที่เราต้องการหรือไม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย 
[6] 

3. กระบวนการด าเนินงานของระบบ
การท างานของระบบจะแบ่งการท างานเป็น 4 ส่วน แรกเริ่มเป็น
ส่วนของการเปิดกล้องอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้เปิด Browser ข้ึนมา 
หลังจากน้ันส่งภาพไปให้ ส่วนที่ 1 เป็นส่วน Face Detection 
เพ่ือตรวจจับใบหน้าหน้า และส่งข้อมูลไปยังส่วนที่ 2 คือ ส่วน
วิเคราะห์ความรู้สึก เพ่ือวิเคราะห์ความรู้สึกบนใบหน้าของผู้ใช้ 
แล้วส่งค่าไปยัง Database เพ่ือบันทึกข้อมูล ซึ่งส่วนที่ 3 คือ ส่วน
การบันทึกหน้าจอ จะเริ่มท างานพร้อมกับส่วนที่หน่ึง และส่งค่า
การคลิกต่าง ๆ ไปเก็บไว้ใน Database และระบบที่ 4 จะดึง
ข้อมูลที่ เก็บไว้ใน Database ออกมาหาความสัมพันธ์ และ
แสดงผลออกมาบนหน้าจอ ดังภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 4 ภาพรวมการท างานของระบบ 

3.1 กระบวนการตรวจค้นหาใบหน้า (Face Detection) 
กระบวนการตรวจค้นหาใบหน้า  ในกระบวนการน้ีจะมีการรับ
ภาพผู้ท าบททดสอบจากกล้องวิดีโอเพ่ือค้นหามนุษย์ในภาพและ
คนหาใบหน้าของบุคคลที่กล้องวิดีโอตรวจจับได้ จากน้ันจะตัด
ภาพ เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการค้นหาใบหน้าของบุคลโดยใช้โมเดล
ที่สร้างไว้ท านายผลออกมา และส่งผลท านายให้กับส่วนของ 
Emotion Prediction ดังภาพที่ 5 

กระบวนการน้ีจะจะเริ่มท างานเมื่อผู้ทดสอบเปิด
เว็บไซต์ใช้ส าหรับท าแบบทดสอบข้ึนมา เป็นการตรวจจับใบหน้า
มนุษย์จากวิดีโอที่ก าลังบันทึกในขณะที่ผู้ทดสอบก าลังท า  
Usability Test โดยใช้เทคนิคของ Face Detection ที่จะค้นหา
ใบหน้าของบุคคลในวิดีโอและประมวลผลใบหน้าท่ีได้เพ่ือให้ภาพ
ใบหน้าง่ายต่อการจ าแนก 

ภาพท่ี 5 กระบวนการตรวจค้นหาใบหน้า 
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3.2 กระบวนการวิเคราะห์อารมณ์ใบหน้า 
กระบวนการการวิเคราะห์อารมณ์ใบหน้า  จะได้รับผลการค้นหา
ใบหน้าจากส่วนการค้นหาใบหน้า เพ่ือวิเคราะห์อารมณ์จาก
ใบหน้าที่รับมาให้เหมาะสมกับความเป็นจริง และเก็บข้อมูลลง 
Database ดังภาพที่ 6 

ภาพท่ี 6 กระบวนการการวิเคราะห์อารมณ์ใบหน้า 

กระบวนการน้ีเป็นการรับภาพใบหน้าที่ถูกค้นพบใน
วิดีโอมาประมวลผลจ าแนกองค์ประกอบของใบหน้า และน าเข้าสู่
โมเดล fer2013 emotion classification ซึ่ ง เป็นโมเดลที่
น ามาช่วยในการวิเคราะห์ความรู้สึกบนใบหน้าของ User แล้วจะ
เก็บผลลัพธ์ความรู้สึกของ User ลงใน  Database 

3.3 กระบวนการการบันทึกหน้าจอ 
กระบวนการการบันทึกหน้าจอน้ัน เมื่อมีการเปิดเว็บไซต์ข้ึนมาจะ
บันทึกวีดิโอหน้าจอบนเว็บไซต์ จากน้ันจะบันทึกการคลิกของผู้ใช้
ขณะใช้งานเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลการบันทึกหน้าจอและการ
คลิกไว้ใน Database ดังภาพที่ 7 

ภาพท่ี 7 กระบวนการการบันทึกหน้าจอ 

3.3 กระบวนการหาความสัมพันธ์ของ Data และการแสดงผล 
กระบวนการหาความสัมพันธ์ของ Data และแสดงผลออกมาบน
หน้าจอ  มีการรับข้อมูลเข้ามาจาก Database ที่เก็บข้อมูลการ
คลิกและผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ความรู้สึกจากใบหน้า เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ของความรู้สึกและการคลิกว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร และแสดงผลออกมา ดังภาพที่ 8 

โดยส่วนน้ีจะเป็นส่วนสุดท้ายของการท างานของระบบ 
จะเป็นการกาความสอดคล้องของความรู้สึกบนใบหน้าและการ
ค ลิ ก เ ม า ส์ ข อ ง  User ที่ ท า  Usability Test  โ ด ย จ ะ ใ ช้
ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาในการคลิกเมาส์และความรู้สึกของ 
User ขณะท า Usability Test และแสดงผลออกมาทางหน้าจอ 
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ภาพท่ี 8 กระบวนการหาความสัมพันธ์ของ Data และ การแสดงผล 

4. ผลการด าเนินงาน
ระบบน้ีออกแบบให้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ที่น าสคริปต์น้ีไป
ติดต้ัง ได้ก าหนด Attribute name ใน Tag น้ัน ตัวอย่างเช่น
<button type="submit" name="submit"> Submit 
</button> ห รื อ  <input type="text" name= "uname"> 
โดย Object ที่โฟกัสจะเป็น Tag ที่มีการ Action เช่น <input>, 
<button></button>, <a></a> เป็นต้น 

โดยผู้ที่น าสคริปต์ไปติดต้ัง สามารถน าไปติดต้ังในไฟล์ที่
ต้องการทดสอบ โดยการ include ดังภาพที่ 9 

ภาพท่ี 9 ภาพแสดงการน าสคริปต์ไปติดต้ัง 

โดยต่อไปจะเป็นตัวอย่างการน าสคริปต์ไปติดต้ังใน
แบบทดสอบ เมื่อเปิดเว็บไซต์ข้ึนมา ผู้ท าแบบทดสอบจะต้อง
กรอก ID ของผู้ทดสอบ ดังภาพที่ 10  

ภาพท่ี 10 หน้าแรก 

โดยหน้าแรกจะมีค าแนะน าและค าเตือนในการท า
แบบทดสอบให้ผู้ทดสอบทราบก่อนลงมือท า ดังภาพที่  11 
เน่ืองจากการท า Usability Test น้ีเป็นการท า Usability Test 
บน Environment ที่ควบคุมได้ และเมื่อผู้ทดสอบกรอก ID 
ส าเร็จจึงจะสามารถท าแบบทดสอบดังภาพที่ 12 ต่อไปได้ 

ภาพท่ี 11 ภาพแสดงค าแนะน าและค าเตือน 

ภาพท่ี 12 ตัวอย่างแบบทดสอบ 
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เมื่อผู้ทดสอบ ท าแบบทดสอบเสร็จสิ้น สามารถปิด 
Browser หรือปิดหน้า window น้ันได้เลย ถือเป็นการสิ้นสุดการ
ท าแบบทดสอบ 

โดยในขณะที่ผู้ทดสอบก าลังท าแบบทดสอบ ระบบจะ
วิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ทดสอบขณะก าลังท า Usability Test 
และเก็บบันทึกพฤติกรรมการคลิกของ User และเก็บข้อมูลไว้ใน 
Database ดังภาพที่ 12 

ภาพท่ี 12 ผลลัพธ์การวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ทดสอบ 

เพ่ือที่จะเพ่ิมความเชื่อมั่นในการท างานของระบบ จึง
ได้ท าแบบทดสอบข้ึนมาเพ่ือทดสอบความถูกต้องของ model ที่
ได้ท านายข้อมูลของความรู้สึกออกมา โดยการทดสอบจะให้ผู้
ทดสอบ 5 คน แสดง Acting ของแต่ละความรู้สึกออกมา 
ความรู้สึกละ 30 Acting โดยความรู้สึกทั้งหมดของ model มี 7 
อย่าง โดย Acting ทั้งหมดที่แสดงมาก็จะมีทั้งหมด 1050 Acting 
และจะท าผลลัพธ์ที่  model วิ เคราะห์ออกมาได้  ไปเข้าสู่
ก ร ะบวนการ  ก า รท า ตา ร า ง  Confusion Matrix โ ดยจะ
ค านวณหาค่าท้ังหมด 4 ค่า คือ 

Precision = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝑇𝑃

Recall =    
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁

F1 Score = 2 x 
Precision × Recall

Precision + Recall

Accuracy = 
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃+ 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

เมื่อ 
TP คือ จ านวนต าแหน่งที่โปรแกรมตรวจได้ว่าจริงได้ถูกต้อง  
TN คือ จ านวนต าแหน่งที่โปรแกรมตรวจได้ว่าไม่จริงได้ถูกต้อง 
FP คือ จ านวนต าแหน่งที่โปรแกรมตรวจได้ว่าจริงซึ่งไม่ถูกต้อง 

FN คือ จ านวนต าแหน่งที่โปรแกรมตรวจได้ว่าไม่จริงซึ่งไม่ถูกต้อง 
และได้ผลลัพธ์ของ Confusion Matrix ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ตาราง Confusion Matrix 
   การท านาย 

ความรู้สึก 

Precision 
(%) 

Recall 
(%) 

F1 
Score 
(%) 

displeased 73.8 92 81.90 
disfavor 82.14 15.33 15.33 
worry 95.06 51.33 66.66 
happy 86.71 100 92.88 

sad 91.67 22 35.48 
surprised 99.27 90.67 94.76 
neutral 36.77 100 53.78 
ค่าเฉลี่ย 80.77 67.33 62.97 

Accuracy (%) 67.33 

จากการทดลองจะสรุปผลการทดลองได้ ว่า ค่า 
Precision 80.77 %  ค่า Recall 67.33 %  ค่า F1 Score 62.97 
%  และค่า Accuracy 67.33 % 

ผลลัพธ์สุดท้ายของระบบน้ัน จะแสดงความสอดคล้อง
ของผลลัพธ์ความรู้สึกและการคลิกหน้าจอของ User ที่ท า 
Usability Test โดยใช้ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาและแสดงผล
ออกมาทางหน้าจอ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์ 
ID Page Target Emotion Time 

0001 register uname neutral 13:07:15 
0001 register pwd neutral 13:07:20 
0001 register con_pwd neutral 13:07:25 
0001 register email disfavor 13:07:36 
0001 register fname neutral 13:07:44 
0001 register lname neutral 13:07:50 
0001 register tel neutral 13:07:55 
0001 register gender neutral 13:07:59 
0001 register birth worry 13:08:01 
0001 register submit happy 13:08:05 

ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาน้ันจะเป็นในรูปแบบของตาราง 
มีทั้งหมด 5 คอลัมน์ ส่วนจ านวนแถวข้ึนอยู่กับจ านวนการคลิก
ทั้งหมดของ User หากมีการกระท าเกิดข้ึนทั้งหมด 50 ครั้ง ก็จะ
มีจ านวนแถวแสดงการกระท าทั้งหมดในตาราง 50 แถว โดย 
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คอลัมน์ที่ 1 คือ ID ของผู้ท าแบบทดสอบ 
คอลัมน์ที่ 2 คือ ชื่อของแบบทดสอบ 
คอลัมน์ที่ 3 คือ ต าแหน่งที่ผู้ทดสอบคลิก 
คอลัมน์ที่ 4 คือ ความรู้สึกของผู้ทดสอบขณะน้ัน 
คอลัมน์ที่ 5 คือ เวลาท่ีผู้ทดสอบคลิกที่ต าแหน่งน้ัน ๆ 

5. สรุปและอภิปลาย
บทความน้ี น าเสนอระบบที่ช่วยในการท า Usability Test บน
เว็บไซต์  โดยวิเคราะห์อารมณ์บนใบหน้าและการคลิกเมาส์ของ 
User ขณะการท า Usability Test คือ การน า model fer2013 
emotion classification มาปรับใช้เพ่ือหาผลลัพธ์ทางความรู้สึก
บนใบหน้าของ User และการเก็บพฤติกรรมการคลิกเมาส์  เพ่ือ
ช่วยให้การท า Usability Test มีประสิทธิภาพ มีความสะดวก 
รวดเร็ว มากย่ิงข้ึนและช่วยให้ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกับความ
เป็นจริงมากย่ิงข้ึน 
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ออกแบบ และพัฒนาระบบงานพัสด ุครุภัณฑ์ส าหรับงานโรงเรียน 
Design and Development the School Inventory Management 

System 

วันเฉลิม กังฮวด1, วิญญ ูค าวงษ์1 และ *นวลศรี เด่นวฒันา1 

1สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
Emails: 59161231@go.buu.ac.th, 59160689@go.buu.ac.th  

บทคัดย่อ 
การแข่งขันในการผลิตซอฟต์แวร์ให้ทันต่อความต้องการของ
ลูกค้าซึ่งพัฒนาระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับงานโรงเรียน เพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหาการบันทึกข้อมูลลงเอกสาร ซึ่งเป็นหลักฐาน
เอกสารส าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรงเรียนที่ต้องการระบบในการ
บริหารจัดการเอกสารเหล่าน้ี ซึ่งมักพบเอกสารที่ช ารุด และสูญ
หายได้ ระบบถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักส าหรับผู้ใช้งาน และ
ผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย มอดูลต้ังค่าข้อมูลพ้ืนฐาน (Config) 
มอดูลการลงทะเบียนข้อมูล และมอดูลรายงานข้อมูล ซึ่งพัฒนา
ด้วยภาษา PHP, JavaScript และ HTML โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การน าระบบสารสนเทศเข้ามาแก้ไขปัญหาในบันทึกข้อมูล ซึ่ง
สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานมีการท างานที่สะดวก รวดเร็ว และลด
ข้ันตอนในการท างานลงได้ในหลาย ๆ ข้ันตอน 

ค ำส ำคัญ: ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับงานโรงเรียน 

ABSTRACT 
Competition in the software production to keep pace 
with customer demand for the development of the 
parcel. Equipment for schools To help solve the 
problem of saving the data into the document. This is 
an important document In particular, the school system 
is required to manage these documents. It is usually 
found damaged and lost documents, the system is 
divided into two main sections for users. And the 
administrator module contains the basic information 
(Config) module registration information. And module 
report The development language PHP, JavaScript and 
HTML, with the aim of bringing information technology 
to solve problems in the data. This gives users a quick 

and convenient work processes to run down in several 
stages. 
Keywords: Design and Development The School 

Inventory Management System 

1. บทน า
เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทในการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองจากในยุคปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ ยุคของดิจิทัลมากข้ึนจึง
เล็งเห็นประโยชน์ต่าง ๆ โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดระบบงานพัสดุ 
ครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียน คือ มีการจัดการข้อมูลแบบเดิม โดยใช้
เอกสารทั้งหมดท าให้การติดตามพัสดุ ครุภัณฑ์เป็นไปได้อย่าง
ล่าช้าจึงน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
มีการท างานที่รวดเร็วข้ึน มีรายงานในการยืม คืนครุภัณฑ์ 

บริษัท ไอวี ซอฟต์ จ ากัด บริษัทที่ให้บริการด้านค าปรึกษา 
และผู้ผลิตซอฟต์แวร์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้มอบหมายให้นิสิต
ผู้วิจัย พัฒนาระบบ Design and Development The School 
Inventory Management System ซึ่ ง เป็นระบบจัดการงาน
พัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือ
แก้ปัญหาการบันทึกข้อมูลลงเอกสาร ซึ่งเป็นหลักฐานเอกสาร
ส าคัญ ระบบถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักส าหรับผู้ใช้งาน และ
ผู้ดูแลระบบ โดยแต่ละส่วนจะมีการท างานที่แตกต่างกันไป 
ตามหน้าท่ี หรือบทบาทของผู้ใช้งานในแต่ละส่วน  

เน่ืองจากลูกค้าต้องการให้ระบบในระยะแรกพร้อมใช้งาน
ภายใน 1 เดือน ทีมผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์มอดูลการต้ัง
ค่าข้อมูลพ้ืนฐาน และมอดูลการลงทะเบียนในบางส่วน เพ่ือให้
สามารถซอฟต์แวร์สามารถท างานได้ในบางส่วน เพ่ือจะ Deploy 
ได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถส่งงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้
รวดเร็วตามความต้อการ รายละเอียดดังจะแสดงในล าดับถัดไป 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 

2032



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับงานโรงเรียน 
โดยใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิค 
2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ การส่งมอบงานได้ตรงเวลา 
ภายใต้งบประมาณที่คาดการณ์ และมีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

3. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องและเคร่ืองมือที่ใช้ในการพฒันา
3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1) Scrum[1]

ภาพที ่1 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคสกรัม 
Scrum เป็นการน าเเนวคิดของ Agile เข้ามาใช้ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ Scrum ช่วยให้สามารถระบุปัญหาท่ีมีความ
ซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เพ่ือให้สามารถส่งงานที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 
โดยวิธีการท างานแบบ Scrum จะประกอบไปด้วย 3 ต าแหน่ง 
คือ 
1.1) Product Owner มีหน้าท่ีประเมิน และจัดล าดัความส าคัญ
ของงานต่าง ๆ ให้กับทีม 
1.2) Scrum Master เป็นผู้ท าให้การท างานเป็นไปอย่างลื่นไหล 
คอยก าจัดอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้ทีมบรรลุเป้าหมาย 
1.3) Team โดยในหน่ึงทีมจะประกอบด้วยคนประมาณ 3-9 คน 
และรวมทุกต าแหน่งเข้าด้วยกัน เช่น Programmer และ Tester 
เป็นต้น เพ่ือให้ทีมสามารถท างานทั้งหมดได้ด้วยตนเอง 
และวิธีการท างานของ Scrum จะประกอบไปด้วย 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
1) ATOM Editor เป็นโปรแกรมส าหรับ ใช้ ในการ พัฒ นา
ซอฟต์แวร์ 
2) phpMyAdmin ส าหรับใช้ในการจัดการฐานข้อมูล
3) Git (Bitbucket) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมเวอร์ชันของ
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนา 
4) Git เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่
พัฒนา 

5) Google Hangout เป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในกาติดต่อสื่อสาร
อ านวยความสะดวกในการท างานเป็นทีม และช่วยให้การ
ประสานงานภายในทีมสามารถท าได้ง่ายข้ึน 

4. วิธีด าเนินการพัฒนา
ในการพัฒนาระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับงาน

โรงเรียน โดยทีมพัฒนา (Dev) พัฒนาจะท างานครอบคลุมทั้ง
วงจรของการผลิตเว็บแอปพลิเคชัน ต้ังแต่การวิเคราะห์ความ
ต้องการ การออกแบบ พัฒนา การทดสอบ ไปจนถึงการส่งมอบ
งานให้กับลูกค้า ในข้ันตอนหลังจากส่งมอบงานทีมพัฒนายังรับ
ฟังปัญหาและความ ต้องการ เ พ่ิม เ ติม เ พ่ือ ปรับขอบเขต
ความสามารถของแอปพิลเคชันให้สามารถใช้งานได้ดีย่ิงข้ึน  

ทีมผู้พัฒนาได้น าแนวคิดแบบ CI/CD คือ การด าเนินการ
ที่ท าให้กระบวนการปล่อยซอฟต์แวร์ท างานแบบอัตโนมัติ ต้ังแต่
การสร้างจนถึงการส่งมอบงาน โดย CI/CD ช่วยเพ่ิมความถ่ี และ
ความเร็วในการปล่อยคุณสมบัติใหม่ ท าให้สามารถด าเนินการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วย่ิงข้ึน  

โดยในภาพที่ 2 แสดงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย
เทคนิค Scrum ร่วมกับแนวคิดการท างานแบบ DevOps 

ภาพที ่2 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
โดยการพัฒนาระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับงานโรงเรียน แบ่ง
การท างานออกเป็น 2 Sprint แต่ละ Sprint มีระยะเวลา 1 เดือน
ในการวางแผน ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และส่งมอบงานลูกค้า
ผ่านโซลูชัน Azure DevOps ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft 
Azure 

โดยงานที่ต้องส่งมอบงานให้กับลูกค้าใน Sprint ที่ 1 
ได้แก่ การต้ังค่าข้อมูลพ้ืนฐาน (Config) และการลงทะเบียน
ข้อมูลบางส่วน 

ส่วนใน Sprint ที่ 2 เป็นการติดตามข้อบกพร่องที่ผู้ใช้พบ
ในระหว่างการใช้งานของระบบที่ส่งมอบลูกค้าไปใน Sprint ที่ 1 
และปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้จริง ตามความต้องการของ
ลูกค้า และพัฒนาส่วนการรายงาน และการลงทะเบียนข้อมูล
ส่วนที่เหลือ โดยแสดงด้วยแผนภาพยูสเคส มีรายละเอียดดังภาพ
ที่ 3 
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ภาพที ่3 แผนภาพยูสเคสระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับงาน
โรงเรียน 

เมื่อพัฒนาเสร็จ ผู้พัฒนาจะ Deploy ระบบ โดย “Push” 
ไฟล์ไปยัง “Git” ซึ่งเป็นเครื่องมือควบคุมเวอร์ชันที่ เพ่ือให้ 
“Build” ไฟล์รวมกับระบบทั้งหมดให้อย่างอัตโนมัติ ผู้พัฒนา
สามารถสั่งให้ระบบ Release งานได้อย่างอัตโนมัติผ่านเครื่องมือ 
“Sourcetree” เพ่ือให้ทีมพัฒนา (Dev) ส่งระบบที่ Build ส าเร็จ
ไปบนเครื่องแม่ข่ายที่เรียกว่า “Server Dev” ก่อนเพ่ือทดสอบ
ระบบ เมื่อท าการทดสอบเสร็จสิ้นแล้วจะท าการ Deploy บน
เครื่องแม่ข่ายที่เรียกว่า “Production” เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้า
มาใช้งานระบบของเราได้ ซึ่งในขณะที่ผู้ใช้ก าลังใช้งานระบบน้ัน 
นักพัฒนาจะยังสามารถพัฒนาระบบในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานต่อได้ 
รวมถึงสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในการใช้งานระบบได้อย่าง
รวดเร็ว  

5. ผลการด าเนินการ
ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับงานโรงเรียน ซึ่งเป็นระบบบริหาร
จัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียน ซึ่งมีการแบ่งส่วนการ
ท างานเป็นส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 

5.1 มอดูลต้ังค่าข้อมูลพื้นฐาน (Config) 
เป็นมอดูลส าหรับการการต้ังค่าข้อมูล โดยจะแสดงการ

รายละเอียดข้อมูลการต้ังค่า เพ่ือน าข้อมูลไปในงานมอดูลอื่น ๆ 
เพ่ิมข้อมูลการต้ังค่า แก้ไขข้อมูลการต้ังค่า และปิดการใช้งาน
ข้อมูลการต้ังค่าน้ัน ๆ ได้ดังภาพที่ 4 

ภาพที ่4 หน้าจอต้ังค่าข้อมูลพ้ืนฐาน 

5.2 มอดูลลงทะเบียนข้อมูล 
เป็นมอดูลส าหรับการกรอกแบบฟอร์มเพ่ือลงทะเบียนข้อมูล

โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ โดยอ้างอิงรูปแบบตามเอกสารจาก
โรงเรียนที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ 5 

ภาพที ่5 หน้าจอการลงทะเบียนข้อมูล 

5.3 มอดูลการแสดงรายงาน 
เป็นมอดูลส าหรับแสดงรายงานข้อมูลเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ 

โดยแบ่งออกเป็น Dashboard ซึ่งแสดงข้อมูลจ านวนครุภัณฑ์ 
จ านวนมูลค่ารวมครุภัณฑ์ จ านวนวัสดุคงเหลือ จ านวนวัสดุที่ต้อง
สั่งซื้อ และรายงานสถิติทั่วไปของพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยจะปรากฏ 
ดังภาพที่ 6 ถึงภาพที่ 7 

ภาพที ่6 หน้าจอ Dashboard 

ภาพที ่7 หน้าจอ Dashboard (2) 

6. สรุปผลการด าเนินการ
การประยุกต์ Agile ส าหรับการพัฒนาระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์
ส าหรับงานโรงเรียน โดยทีมพัฒนา (Dev) เพ่ือให้ทีมพัฒนาซึ่ง
พัฒนาระบบด้วยกระบวนการ Scrum ส่งมอบงาน (Push) ผ่าน
เครื่องมือควบคุมเวอร์ชันการท างาน “Git” ในการ “Build” งาน
ที่ท าส าเร็จอย่างอัตโนมัติ และส่งไปตรวจสอบ ก่อนที่ทีมพัฒนา 
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(Dev) จะ “Release” ระบบไปยังเครื่องแม่ข่ายที่จะให้บริการ
ระบบกับลูกค้าจริง 

จากการสัมภาษณ์ตัวแทนทีมพัฒนา (Dev) ร่วมกับผล
การทดสอบระบบ และการยอมรับซอฟต์แวร์ของลูกค้า ใน 4 
ประเด็น คือ 1) ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 2) สามารถส่งมอบได้ตรง
เวลา 3) อยู่ภายใต้งบประมาณที่คาดการณ์ และ 4) มีคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ พบว่า ระบบสามารถส่งมอบให้
ลูกค้าได้ตรงเวลา และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ต้ังไว้ แต่ในเรื่องคุณภาพของระบบ
พบว่าต้องปรับปรุงเน่ืองจาก ผลจากรายงานการทดสอบใน 
Sprint ที่ 1 จ านวน 30 กรณีทดสอบพบว่าผ่านเพียงร้อยละ 70 
และรายงานข้อบกพร่องในการใช้งานระบบจากลูกค้าร้องเรียนใน 
Sprint ที่ 2 ซึ่งทีมผู้วิจัย จะต้องท าการตอบปัญหา และช่วยเหลือ
ผู้ใช้ กรณีที่พบปัญหาในระหว่างการใช้งานระบบ คอยติดตาม 
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการท างานที่ผิดพลาดของระบบ 
หรือปัจจัยอื่น เพ่ือให้ระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง และ
ต่อเน่ือง รวมทั้งพัฒนาการท างานบางอย่างเพ่ิมเติม หรือปรับปรงุ
ส่วนต่าง ๆ ของระบบตามความต้องการของลูกค้า 

เอกสารอา้งอิง 
[1] Scrum. (2019). What is Scrum? สืบค้น 7 พฤศจิกายน 

2562 จาก: Scrum.org 
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ระบบติดตามและบันทึกข้อมูลการปฏบิัติงานนอกสถานที่ของพนักงาน
Clock in Map System 

*ภควัต สมุทรคุณ1 และ พงศ์รพี พทุธา1

1สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
Emails: pakawat.zon@gmail.com, pongrapeeq@gmail.com  

บทคัดย่อ 
เน่ืองด้วยพนักงานมีเหตุจ าเป็นให้ต้องออกไปปฏิบัติงานนอก
สถานที่อยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะในสถานที่ห่างไกล การ
ปฏิบัติงานในแต่ละครั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในการ
บริการลูกค้าเมื่อเสร็จสิ้น จึงท าให้ต้องเดินทางไป-กลับมาบริษัท
หลายครั้ง ในกรณีที่ในวันน้ันมีการเดินทางมากกว่าหน่ึงที่  จึงได้
พัฒนาระบบติดตามข้อมูลการปฏิบั ติงานนอกสถานที่ของ
พนักงาน โดยมีกลุ่มผู้ใช้เป็นผู้ประกอบการ ระบบดังกล่าว
ประกอบไปด้วยมอดูลแสดงผลการปฏิบั ติงานนอกสถานที่
รายบุคคล รายวัน และบน Google Map  ซึ่งพัฒนาด้วยภาษา 
TypeScript บน Framework Angular เชื่อมต่อเข้ากับ API บน 
Node.js 

ค ำส ำคัญ: ระบบติดตามการปฏิบัติงาน, การปฏิบัติงานนอก
สถานที,่ แผนที่, GPS 

1. บทน า
การท าธุรกิจ E-Commerce เหมาะส าหรับผู้ประกอบการที่มี
เงินทุนน้อย และต้องการลดต้นทุน เพราะเพียงแค่มีเว็บไซต์หน่ึง
เว็บไซต์ ก็เปรียบเสมือนได้ว่ามีร้านค้าอยู่ทั่วโลกและสามารถเปิด
การค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่มีวันหยุด สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้โดยตรง รวมทั้งให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันการดูแลด้านเทคนิค และความ
สวยงามของเว็บไซต์นับเป็นอีกหน่ึงบริการส าคัญของบริษัท 

โดยปัญหาที่พบ คือ การดูแลลูกค้าพร้อมให้ค าปรึกษาโดย
การส่งพนักงานให้เดินทางไปยังสถานที่ ดังกล่าวน้ันย่อมใช้
ทรัพยากร และใช้เวลาค่อนข้างสูง ฉะน้ันการเดินทางกลับยัง
ออฟฟิศจากระยะทางไกล หรือการว่าจ้างพนักงานเพ่ือให้
สามารถเดินทางไปหาลูกค้าน้ันก็ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงจึงเป็นการ
ดีกว่าหากพนักงานประจ าสามารถเดินทางไปพบลูกค้าโดยไม่ต้อง
กลับออฟฟิศ และสามารถว่าจ้างพนักงานชั่วคราว หรือฟรีแลนซ์
จากองค์กรอื่น ๆ โดยที่ผู้ประกอบการสามารถติดตามต าแหน่ง 

และความคืบหน้าของพนักงานเหล่าน้ันในจ านวนมหาศาลใน
เวลาเดียวกัน 

จากแนวคิดดังกล่าว จึงได้ศึกษาและพัฒนาระบบติดตาม
ข้อมูลการปฏิบั ติงานนอกสถานที่  เ พ่ือติดตามข้อมูล และ
ภาพถ่ายของสถานที่ที่พนักงานได้ท าการออกไปปฏิบั ติงาน 
เพ่ือให้ทางบริษัทแน่ใจได้ว่าพนักงานที่ออกไปปฏิบัติงานนอก
สถานที่ได้ไปยังสถานที่น้ันจริง ๆ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
2.1) เพ่ือพัฒนาระบบติดตามและบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ของพนักงาน ส าหรับใช้งานบนเบราว์เซอร์และสมาร์ท
โฟน 
2.2) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดตามข้อมูลการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ของพนักงาน 

3. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องและเคร่ืองมือที่ใช้ในการพฒันา

3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1) GPS จี พี เอส (ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก) Global
Positioning System จีพีเอส (GPS) มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ
ว่ า  Global Positioning System หมาย ถึ ง  ร ะบบก าหนด
ต าแหน่งบนโลก โดยใช้วิธีการค านวณต าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์
ของอุปกรณ์รับสัญญาณจากค่าต าแหน่งพิกัดจากดาวเทียม 
ที่โคจรอยู่รอบโลกที่ส่งผ่านสัญญาณนาฬิกามายังโลก โดยจีพีเอส 
นับเป็นระบบน าร่องโดยอาศัยคลื่นวิทยุและรหัสที่ส่งมาจาก
ด า ว เ ที ย ม  NAVSTAR ( Navigation Satellite Timing and 
Ranging) จ านวน 24 ดวงที่โคจรอยู่เหนือพ้ืนโลกสามารถใช้ใน
การหาต าแหน่งบนพ้ืนโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ทุก ๆ จุดบนผิวโลก. 
องค์ประกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก ( GPS) 
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ  

1) ส่วนอวกาศ (Space segment)
2) ส่วนสถานีควบคุม (Control segment)
3) ส่วนผู้ใช้ (User segment)

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 
1) Angular เป็น Open-source Web application Framework
ถูกพัฒนาด้วยพ้ืนฐานของภาษา TypeScript ถูกพัฒนาโดย 
Google และกลุ่ม Community เป็นการต่อยอดจาก AngularJS 
ที่ถูกพัฒนาบนพ้ืนฐานของภาษา JavaScript ซึ่งเปิดตัวในปี 
2012 และได้รับความสนใจอย่างมากโดย Angular ถูกน ามา
พัฒนาต่อและเปิดตัวในปี 2016  โดยใช้รูปแบบ MVC (Model-
View-Controller) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ Model ท าหน้าท่ี
ในการติดต่อกับฐานข้อมูล View เป็นส่วนที่น าข้อมูลที่ได้มาไป
แสดงผลให้ผู้ใช้ Controller ท าหน้าที่จัดการและประมวลผล
Angular น้ันท างานอยู่บนฝั่งผู้ ติดต่อ (Client Side) เรียกว่า 
Front-end โดยมีแกนขับเคลื่อนหลักคือภาษา TypeScript 
ซึ่งท าให้โครงสร้างดูเป็นระเบียบอีกท้ังยังท าให้โปรแกรมอ่านง่าย
และท างานเร็วข้ึน เพ่ือลดการใช้งานของข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย 
(Server) Angular ใช้ในการจัดการการแสดงผลในหน้าเว็บ ซึ่งมี
ลักษณะการเขียนเป็น MVC ที่จะช่วยให้การสร้างเว็บไซต์
สามารถแยกส่วนกันอย่างชัดเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกันมากนัก
หากเกิดข้อผิดพลาดข้ึน ข้อดีอีกอย่างของ Angular น่ันคือ
สามารถเขียนโค้ดที่เขียนจะสั้นกว่าการเขียน JavaScript แบบ
ธรรมดาซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาเว็บได้อย่างมาก 
เหมาะส าหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ single-page 
application และยังสามารถรองรับการใช้งานกับภาษาทางด้าน
โปรแกรมอื่น ๆ ได้หลากหลาย 

ภาพที ่1 สัญลักษณ์ Angular 
3) Ngx-admin Front-end template ตัวหน่ึงที่เข้ามาช่วยให้
พัฒนาเว็บไซต์ให้สวยงาม เป็นระบบ และง่ายย่ิงข้ึน รวมถึง
สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถใช้ได้ในลักษณะเพ่ือ
การศึกษา หรือเชิงพาณิชย์ได้ เช่นกัน มี community ที่มีการ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนคอยให้
ค าปรึกษา โดยสัญลักษณ์ของ Ngx-admin แสดงดังภาพที่ 2 

ภาพที ่2 สัญลักษณ์ Ngx-admin 
4) Node. js คื อ  JavaScript Runtime ที่ ถู ก ส ร้ า ง ด้ ว ย
Chrome’V8 JavaScript Engine ที่ท าหน้าที่อ ยู่ฝั่ ง  Backend 
เป็น Web Server จากเดิมที่ เคยอยู่ฝั่ง  Frontend ท าหน้าที่
ร่วมกันกับ HTML ในปัจจุบันมีผู้พัฒนาจนมาเป็น Node.js ท าให้
ส า ม า ร ถ  Cross Platform Environment แล ะ เ ป็ น  Open 
Source โดยมีสัญลักษณ์ของ Node.js ดังภาพที่ 3 

ภาพที ่3 สัญลักษณ์ Node.js 

4) Express เป็น Web Application Framework บน Node.js
ใช้เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการการเข้าถึง Website ผ่าน 
Node.js โดยรองรับการเขียน service API ในหลาย ๆ รูปแบบ 
ทั้งจาก plugin ชอง JavaScript หรือจากภาษาของ Database 
โดยเฉพาะ อย่างเช่นภาษา SQLโดยมีสัญลักษณ์ของ Express ดัง
ภาพที ่4 

ภาพที ่4 สัญลักษณ์ Express 
5) Bookshelf.js เป็น JavaScript ORM (Framework ส าหรับ
การดึงข้อมูลจาก Database ให้ออกมาเป็น Object) โดยถูก
พัฒนาและท างานบน Knex.js ซึ่งเป็น SQL Query Builder บน 
Node.js โดย Bookshelf.js สนับสนุนรูปแบบการท างานของ 
JavaScript Framework และสามารถส่ง ข้อมู ลในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ หน่ึงต่อหน่ึง หน่ึงหลาย หลายต่อหน่ึง และหลาย
ต่อหลาย ท าให้สามารถ Query ข้อมูลจ านวนเยอะในครั้งเดียว 
โดยมีสัญลักษณ์ของ Bookshelf.js ดังภาพที่ 5 
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ภาพที ่5 สัญลักษณ์ Bookshelf.js 

4. วิธีด าเนินการพัฒนา
ใ นปฏิ บั ติ ง านร่ วมกั บบริ ษั ท  โ ทมา โ ต้  ไ อ เ ดี ยส์  จ า กั ด 
ในการด าเนินโครงงานพัฒนาระบบที่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ได้รับหมายน้ัน ได้มีการใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ
ประยุกต์ โดยการน าเทคนิคเอไจล์ และแบบ Waterfall มาใช้
งานร่วมกัน เริ่มจากการติดตามผลจากหัวหน้าทุกวัน และประชุม
ร่วมกัน  
ในเ ดือนที่  1  ผู้ ปฏิบั ติ ง านสหกิจศึ กษาไ ด้รับมอบหมาย 
ให้ ศึ กษา และทดลองใช้ งาน Ketshopweb แพลตฟอร์ม 
E-Commerce ของบริษัทเพ่ือหาข้อผิดพลาดรวมถึงศึกษา 
และท าความรู้จักแพลตฟอร์มไปในตัว จากน้ันรายงานปัญหาที่
พบในที่ประชุมเพ่ือแจ้งให้ทราบ โดยใช้เวลาทั้งหมด 1 สัปดาห์ 
และหลังจากน้ันผู้ปฏิบั ติงานสหกิจศึกษาได้รับมอบหมาย 
ให้ศึกษารูปแบบการท าธุรกิจที่เรียกว่า Sale Page ซึ่งเป็นการ
ชายสินค้าแบบเฉพาะเจาะจงเพียงชิ้นเ ดียว พัฒนาด้วย 
Codeigniter Framework เพ่ือให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของ 
E-Commerce ข้ันพ้ืนฐาน โดยหลังจากการพัฒนาเสร็จสิ้นตาม
การท างานหลักแล้วหลังจากน้ันจึงได้ท าการทดสอบระบบโดย
ท ดส อ บ จ า ก  Test script  Test case แล ะ  Test scenario 
ที่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้เขียนข้ึน แล้วจึงด าเนินการปรับปรุง
ระบบต่อไป 
เดือนที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายให้ศึกษาการ
ใช้งาน Angular CLI ร่วมกับ Node.js เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
จนกระทั่งได้รับโจทย์เพ่ือพัฒนาหน้าแสดงสินค้า โดยใช้เวลา
ออกแบบ และพัฒนาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากน้ันได้รับ
มอบหมายให้ศึกษากลยุท ธ์ Flash Sale หลังจากน้ันเป็ น
การศึกษาค้นคว้า และสรุปผลเพ่ือน าไปพัฒนา Ketshopweb  
ในเดือนที่ 3 ได้รับมอบหมายให้ออกแบบ และพัฒนาระบบ
ติดตาม ข้อมู ลการปฏิบั ติ ง านนอกสถานที่ ของพนักงาน 
โดยผู้ปฏิบั ติงานสหกิจได้เริ่มการออกแบบเบื้องต้นโดยใช้ 
Use case diagram เพ่ือก าหนดขอบเขต และเริ่มพัฒนาโดยใช้
ภาษา TypeScript ของ Angular เป็น Fronted Framework 
ใช้  Ngx-admin เป็น  Fronted Template และใช้  Node. js 

ควบคู่กับ Bookshelf.js เป็น Backend Framework โดยในช่วง
ที่ออกแบบน้ัน ผู้ปฏิบัติงานสหกิจได้ศึกษาค้นคว้าจากบทความ 
ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย ระหว่างที่พัฒนาน้ันก็ได้รับค าแนะน า
จากพ่ีที่ปรึกษา และแก้ไขระบบให้มีความเสถียรจนสามารถ
น ามาใช้งานได้จริงในเดือนที่ 4  
ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้น าไปใช้งานจริงในระหว่าง
เดินทางไปที่บูธ Ketshopweb ที่งาน ITE Innovation Thailand 
Expo 2019 และได้พบข้อจ ากัดจึงน ามาแก้ไข และปรับปรุงให้
สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน  

5. ผลการด าเนินการ
ระบบติดตามและบันทึกการปฏิบัติงานนอกสถานที่มี

การแบ่งส่วนการท างานเป็นส่วนต่าง ๆ โดยจะแบ่งเป็นการ
ติดตามและบันทึก ดังน้ี 
5.1 มอดูลติดตาม : แสดงประวัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่
รายบุคคล 
เป็นมอดูลแสดงประวัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่รายบุคคล 
ในรูปแบบแผนที่ ในส่วนน้ีจะเข้าใช้งานได้เฉพาผู้ประกอบการ 
ผู้จัดการ หรือหัวหน้าแผนกเรียกว่าผู้ดูแลระบบโดยมีจุดประสงค์
เพ่ือติดตามประวัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพนักงานเป็น
รายบุคคลส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาท้ังหมด  

ภาพที ่6 หน้าจอแสดงประวัติการปฏิบัติงานรายบุคคล  
ในรูปแบบตาราง 

ภาพที ่7 หน้าจอแสดงประวัติการปฏิบัติงานรายบุคคล 
ในรูปแบบแผนที่ 
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ภาพที ่8 หน้าจอแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานรายบุคคล 
ในรูปแบบแผนที่ 

5.2 มอดูลติดตาม : แสดงประวัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่
รายบุคคล 
เป็นมอดูลแสดงประวัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่รายบุคคลใน
รูปแบบตาราง โดยในส่วนน้ีจะเข้าใช้งานได้เฉพาะผู้ประกอบการ 
ผู้จัดการ หรือหัวหน้าแผนกเรียกว่าผู้ดูแลระบบ โดยมีจุดประสงค์ 
เพ่ือติดตามประวัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพนักงาน
ทั้งหมดตามช่วงเวลาส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ทั้งหมดตามช่วงเวลาเฉพาะเจาะจง 

ภาพที ่9 หน้าจอแสดงประวัติการปฏิบัติงานรายบุคคล  
ในรูปแบบตาราง 

ภาพที ่10 หน้าจอแสดงประวัติการปฏิบัติงานตามช่วงเวลา
จ าแนกในรูปแบบแผนที่ 

5.3 มอดูลบันทึก : เพิ่มข้อมูลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
เป็นมอดูลส าหรับบันทึกข้อมูลการปฏิบั ติงานนอกสถานที่  
พนักงานสามารถกดปุ่ม “เช็คอิน” เพ่ือไปยังหน้าจอส าหรับเพ่ิม
ข้อมูลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ดังภาพที่ 4-6 หลังจากน้ัน

กรอกข้อมูลตามที่เงื่อนไขก าหนด และกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือ
บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ดังภาพที่ 11 และ 12 

ภาพที ่11 หน้าจอการกดปุ่มเพ่ิมข้อมูล 
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

ภาพที ่11 หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

6. สรุปผลการด าเนินการ
ระบบติดตามและบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ได้ถูก
น าไปใช้งานจริงโดยผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระหว่างเดินทาง
ไปที่บูธ Ketshopweb ที่งาน ITE Innovation Thailand Expo 
2019 และได้พบข้อจ ากัดจึงน ามาแก้ไข และปรับปรุงให้สมบูรณ์
มากย่ิงข้ึน 
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เว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชันคลินิกความงามและผิวพรรณหมอเพื่อน 
Websites and Applications of Professional Dermatologist Clinic 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันการรักษาจากคลินิกความงามได้ผลรวดเร็วกว่าการ
แต่งหน้า หรือใช้ครีมบ ารุง การใช้บริการคลินิกความงามเพ่ือช่วย
เสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจให้แก่ตนเอง โดยส่วนมาก
การใช้บริการคลินิกมักเกิดปัญหาเรื่องการจองคิว การขอ
ค าแนะน า เน่ืองจากจ านวนผู้ที่ใช้บริการค่อนข้างมาก  

ดังน้ันบทความน้ีจึงเสนอการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
และแอปพลิเคชันส าหรับคลีนิกความงามและผิวพรรณหมอเพ่ือน 
ซึ่งออกแบบทั้งเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันเพ่ือให้สามารถจัดการ
ระบบของคลินิกได้ โดยการใช้ React Native ในการสร้างแอป
พลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและ ใช้ Reactjs ,HTML, CSS ในการ
พัฒนาเว็บไซต์ของคลินิก  

ค ำส ำคัญ: คลินิกความงามและผิวพรรณ,เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, 
ผู้ใช้บริการคลินิกความงาม 

ABSTRACT 
Nowadays, facial skin treatment using a beauty clinic is 
faster than make-up or nourishing cream. The beauty 
clinics can help build personality and confidence. In 
most cases, the clinic often has problems with booking 
a queue and asking for advice due to the large number 
of users. 
Therefore, this article proposes a development of web 
application  and applications for beauty and skin 
clinic: Doctor Pheun clinic.  
For implementing the system, the clinic mobile 
application is implemented using React Native and the 
clinic's website is developed using Reactjs, HTML and 
CSS.  

Keywords: Beauty clinic and dermatology, Website, 
Application, Beauty clinic services users. 

1.บทน า 
ปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับการดูแล ผิวพรรณความงามที่มี
ความจ าเป็นจะต้องพบปะกับผู้คนหรือเพ่ือใช้ในหน้าที่การงาน 
เช่น อาชีพนักแสดง อาชีพพิธีกร หรืออาชีพอื่นๆที่จ าเป็นจะต้อง
อยู่หน้ากล้อง ดังน้ันจึงใช้บริการคลินิกเวชกรรมความงาม ซึ่งมี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลผิวหน้า ผิวพรรณให้ดี
ตามที่ผู้ใช้ต้องการ เมื่อมีจ านวนความต้องการของผู้ใช้บริการ
คลินิกเพ่ิมมากข้ึน การติดต่อ และการสอบถามทางคลินิกจึงเกิด
ปัญหามากข้ึน เช่น ต้องใช้ระยะเวลารอสายในการโทรสอบถาม 
หรือไม่สามารถดูตารางนัดล่วงหน้าของคลินิกได้ ท าให้การจองจึง
ต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะสามารถติดต่อผู้ใช้กลับได้ เป็นต้น  

       ดังน้ันผู้คนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะใช้เวลาส่วนมากกับการ
สอบถามจากบุคคลอื่น ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไป ท าให้
การตัดสินใจรักษา ดูแลผิวพรรณไม่ตรงตามจุดที่มีปัญหา 
เน่ืองจากไม่ได้รับค าปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 

       จากปัญหาดังกล่าวผู้จัดท าจึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
คลินิกความงามและผิวพรรณหมอเพ่ือนข้ึน เพ่ือจัดการระบบของ
คลินิกให้ใช้งานง่าย นอกจากน้ีแอปพลิเคชันได้มีการเพ่ิมระบบ
จองคิวให้ผู้ใช้สามารถดูวัน และเวลาว่างของคลินิกได้ก่อน
ตัดสินใจจองคิว โดยทางคลินิกจะแจ้งเตือนกลับหากจองส าเร็จ  

2.งานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
2.1 React 

ภาพที ่ 1 สัญลักษณ์ React 

      React คื อ  JavaScript Library ที่ ที ม  Facebook ไ ด้
พัฒนาข้ึนมา และเปิดให้คนทั่วไปน ามาใช้ฟรี ซึ่งเว็บไซต์ใน
ปัจจุบันของ Facebook.com โดย React มีแนวคิดหลัก 3 ส่วน 
ดังน้ี 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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1. Component – ส่วนต่าง ๆ ในเ ว็บจะมองเป็น
Component 

2. State – ข้อมู ลที่ อ ยู่ ใน Component แต่ละชิ้น
เรียกว่า State 

3. Props – ข้อมูลที่ถูกส่งต่อจาก Component ชั้น
บนลงไปชั้นล่างเรียกว่า Props (Properties) 

2.2 คลินิกความงาม และผิวพรรณหมอเพือ่น 

ภาพที ่ 2 สัญลักษณค์ลินิกหมอเพ่ือน 
      คลินิกความงาม และผิวพรรณหมอเพ่ือน ต้ังอยู่ที่ 645/1 
หมู่  12 ถนนบ้านโนนม่วง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40000 เป็นคลินิกที่ให้บริการ เรื่องการดูแล และรักษา
ผิวพรรณเป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งการรักษาออกเป็น 
2 ประเภทคือ 1) การปรับปรุงผิวหน้าให้ขาวใส ไร้ริ้วรอย เป็น
การขยายขอบเขตการให้บริการคลินิกความงาม และผิวพรรณ 
เพ่ือจับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ และ 2) การรักษา
ปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง เช่นการรักษาฝ้า สิว 

2.3 แอปพลิเคชัน Cutieviva Clinic 

ภาพที ่3 แอปพลิเคชัน Cutieviva Clinic 

    เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการให้ ข้อมูลเกี่ยวข้อมูลทาง
ผิวพรรณและความงาม ภายในแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันสามารถ
สนทนากับผู้ดูแลคลินิกและมีการแนะน าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การรักษาความงามและมีฟังก์ชันจองคิว 
2.4 ระบบจัดการการจองห้องประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา 
บริษัท ทีโอทีจ ากัด(มหาชน) 
การพัฒนาระบบจัดการการจองห้องประชุมออนไลน์กรณีศึกษา บริษัท  
ทีโอทีจ ากัด โดยมีฟังก์ชันการท างานหลักคือ พนักงานสามารถสมัครเข้า 
เป็นบุคลากรในระบบโดยผ่านทาง ผู้ดูแลระบบ แล้วเข้าสู่ระบบเพือ่ท าการ 
จองและแก้ไขการจอง ห้องประชุมโดยระบบจัดการการจองห้องและเก็บ
ข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายงานการเข้า ใช้ห้อง และ สามารถ
จัดการข้อมูลพนักงานห้องประชุมอาคาร 

2.5 ระบบการจองคิวและจัดการร้านท าผมออนไลน์แฮร์ทู
สไตล์ 
เป็นระบบการจองคิวท าผมเพ่ือลดข้ันตอนการท างานและให้มี
ความทันสมัย ตลอดจนสามารถรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์
สมาร์ท โฟนในปัจจุบัน ให้สามารถจองคิว หรือติดต่อสื่อสารใน
เรื่องของการจองคิวท าผมกับทางร้าน ได้สะดวกมากย่ิงขึ้น เป็น
เว็บแอปพลิเคชัน มาช่วยจัดการการจองคิวและจัดการข้อมูล
ต่างๆให้เป็นระบบ โดยใช้ภาษา PHP เป็นเครื่องมือ มีการ ใช้ 
MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือให้ ข้อมูลเป็นระเบียบ
มากขึ้น มีการใช้JavaScript และ Bootstrap เพ่ือเพ่ิมลูกเล่น
ต่างๆให้ทันสมัย มีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ โดยใช้ Front end 
Framework เน้นการออกแบบที่ใช้งานง่ายการจัดการระบบจอง
คิวท าผม ของร้านท าผมแฮร์ทูสไตล์ ที่ถูกพัฒนาเป็นเว็บแอป
พลิเคชันจะช่วยเพ่ิมระเบียบในการจัดการข้อมูลจองคิวให้เป็น
ระบบ  

2.6 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อระบบการจัดการคิวร้านอาหาร 
โครงงานนึ้เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์เ พ่ือจัดการคิวส าหรับ
ร้านอาหารโดยใชเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ แนวความคิด เว็บเซอร์วิส 
(Web service)ภาษาเอชทีเอมแอลและซีเอสเอส (HTML&CSS) 
ภาษาพีเอชพี (PHP) ระบบการส่งข้อความ(SMS) เพ่ือสร้างเวบ
ไซต์ ที่เป็นศูนย์กลางการจองคิวของ ร้านอาหารส าหรับลูกค้า
ด้วยเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้จาก โทรศัพท์มือถือและมีการแจ้งเตือน
เมื่อ ถึงคิว  อีกทั้ ง ยัง เป็นศูนย์กลางให้ร้านอาหารต่ างๆ ไ ด้
ลงทะเบียนใช้งานบนเว็บไซต์เพ่ือจดการคิวของร้านอาหารและ
เป็นการเพ่ิมความสามารถใน การแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น  

3. วิธีการด าเนินงาน
 3.1  วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ 
       วิเคราะห์สถานการณ์ และองค์ประกอบโดยรวมพบว่า 
ปัจจุบันเกิดปัญหาการใช้ เวลาในการจองคิว และการขอ
ค าปรึกษาจากแพทย์เป็นปัญหามากที่สุด เน่ืองจากคลินิกเวช
กรรมความงามหมอเพ่ือนมีลูกค้าจ านวนมากจึงส่งผลให้ไม่
สามารถจัดการคิว หรือให้ค าแนะน าลูกค้าได้เพียงพอ ท าให้เกิด
ปัญหากับลูกค้าที่ต้องเสียเวลาในการรอการตอบกลับจากแพทย์ 
ทั้งเรื่องการจองคิว และการให้ค าแนะน า  
       จากการวิเคราะห์ปัญหาข้างต้น พบว่าสามารถแก้ไขได้โดย
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ส าหรับจัดการระบบคลินิกเวช
กรรมความงาม และผิวพรรณหมอเพ่ือน โดยสามารถแก้ไขปัญหา
การจองคิว นอกจากน้ันมีการจองคิวที่สามารถดูตารางคิวของ
คลินิกได้ ท าให้สามารถจองคิวสะดวกมากย่ิงข้ึน 
3.2  เคร่ืองมือที่จะใช้ในงานวิจัย 
       3.3.1 ข้อมูลด้านซอฟต์แวร์ 
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   - Reactjs , React native เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์และ  
แอปพลิเคชัน 

   - Mysql ส าหรับเก็บข้อมูลทั้งหมด         
 3.3.2 ข้อมูลด้านฮาร์ดแวร์ 

  - อุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้ระบบ Android และ ios 
        - คอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊ค 

3.3  วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ภาพที ่4 ภาพรวมของระบบ 

3.4  สร้างและพัฒนาระบบ 
คณะผู้จัดท าพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันคลินิกความงามและ
ผิวพรรณหมอเพ่ือน โดยสามารถใช้ได้กับบุคคลทั่วไป ในระบบ
สามารถจองคิวรักษาล่วงหน้าได้ ซึ่งมีตารางข้อมูลแสดงเวลาการ
จองของคลินิกอย่างละเอียด ให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร 

4. การวิเคราะห์ระบบ และพฒันาโปรแกรม
4.1 การวิเคราะห์ระบบ 
4.1.2  Use Case Diagram 

ภาพที่ 5 Use Case Diagram 
ซึ่งสามารถแบ่งฟังก์ชันตามสิทธิการใช้งานได้ดังน้ี 

ภาพที่ 6 Use Case Diagram (User) 
Use case User (บุคคลทั่วไป) มี 4 ฟังก์ชันหลักในการท างาน
คือ  

- สมัครสมาชิก (Register) , เข้าสู่ระบบ (Login) 
- ดูรายละเอียดเก่ียวกับคอร์สท าหน้าหรือข้อมูลต่างๆ 

(View description)  
- ค้นหาข้อมูล (Searching for information) 

ภาพที่ 7 Use Case Diagram (Member) 
Use Case Member (สมาชิก) มี 5 ฟังก์ชันการหลักในท างาน
คือ  

- สมัครสมาชิก (Register) , เข้าสู่ระบบ (Login) 
- ดูรายละเอียดเก่ียวกับคอร์สท าหน้าหรือข้อมูลต่างๆ 

(View description)  
- ค้นหาข้อมูล (Searching for information) 
- การจองคิวเข้ารักษาผิวพรรณ (Reserve) 
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    ภาพที่ 8 Use Case Diagram (User) 
Use case AdminClinic (แอดมินคลินิก) มี 3 ฟังก์ชันหลักใน
การท างานคือ 

- เข้าสู่ระบบ (Login) 
- จัดการคอร์สรักษาพรรณ เช่น เพ่ิม แก้ไข ลบคอร์ส 

( Manager Course) 
- ยืนยันการจองคอร์ส (Confirm reserve) 

ภาพที ่9 ER Diagram 

มี 6 ตารางหลักที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่  
ตาราง Member(ข้อมูลสมาชิก) ,  
ตาราง Booking (ข้อมูลการจองคิว) ,  
ตาราง course (ข้อมูลคอร์สท าหน้า)  
ตาราง cours_has_Booking_has_Member (ข้อมูลคอร์สและ
การจองคิวของสมาชิก) ,  
ตาราง AdminClinic (ข้อมูลแอดมินคลินิก) ,  
ตาราง AdminClinic_has_Booking  (ข้อมูลการยืนยันการจอง
คอร์ส) 

4.2  ส่วนเชื่อมโยงการใช้งานของผู้ใช้ 
4.2.1  ส่วนหน้าจอของเว็บไซต์ 

ก. ส่วนของหน้าหลัก 

ภาพที ่10 ส่วนของหน้าหลัก 

 ข. ส่วนของหน้าสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบ 

ภาพที ่11 ส่วนของหน้าสมัครสมาชิก 

ภาพที ่12 ส่วนของหน้าเข้าสู่ระบบ 

ค. ส่วนของจองคิว 

ภาพที่13 ส่วนของจองคิว (เดือน) 
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ภาพที ่14 ส่วนของจองคิว ระบุรายละเอียดการจอง 

   ภาพที่ 15 ส่วนของจองคิว (สัปดาห์) 

จ. ส่วนของการยืนยันการจอง (แอดมิน) 

ภาพที ่16 ส่วนของการยืนยันการจอง (แอดมิน) 

ฉ. ส่วนของหน้าคอร์สทั้งหมด 

ภาพที ่17 ส่วนของหน้าคอร์สทั้งหมด 

4.2.2  ส่วนของแอปพลิเคชัน 
         ก. ส่วนของหน้าหลัก 

 ภาพที่ 18 ส่วนของหน้าหลัก 

  ข.ส่วนหน้าสมัครสมาชิก  

ภาพที ่19 ส่วนหน้าสมัครสมาชิก 

ภาพที ่20 ส่วนหน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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ง. ส่วนของหน้าจองคิว 

ภาพที ่21 ส่วนของหน้าจองคิว 

จ. ส่วนของหน้ารายการคอร์ส 

ภาพที ่22 ส่วนของหน้ารายการคอร์ส 

ฉ. ส่วนหน้าประวัติการจอง  

ภาพที ่23 ส่วนหน้าประวัติการจอง  
 ช. ส่วนหน้ายืนยันการจอง (แอดมิน) 

ภาพที ่24 ส่วนของหน้ายืนยันการจอง (แอดมิน) 

4.3 ประเมินการใช้งานระบบ จากผู้ที่ใช้งาน 
      ประเมินการใช้งานระบบ จากผู้ที่ใช้งานจริง 10 คน โดยมี
การติดต้ังระบบในมือถือผ่านแอปพลิเคชัน expo และ เว็บไซต์
ผ่าน google chrome พร้อมกับให้ประเมินความพึงพอใจหลัง
เสร็จสิ้นการใช้งานระบบ ซึ่งแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อย
แล้วไปประมวลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
พร้อมก าหนดเกณฑ์การให้ค่าเฉลี่ย ดังน ี้ 

คะแนน S.D. 
1.81 – 2.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก 
1.51 – 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับดี 
1.31 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.01 – 1.30 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย 
0.00 – 1.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 
4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับดี 
2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจ ผลสรุปจากค่า S.D. 
         ติดต้ังรวดเร็ว และสะดวก เหมาะสม 1.35 ระดับปาน
กลาง ผู้ใช้งานเข้าใจ และเรียนรู้การใช้ได้เป็นอย่างดี 1.44 ระดับ
ปานกลาง สีสัน รูปแบบ ขนาด รูปภาพและตัวอักษรมีความ
เหมาะสม 1.44 ระดับปานกลาง ต าแหน่งการวางปุ่ม มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 1.33 ระดับปานกลาง เว็บและแอปพลิเค
ชัน สามารถท างาน และแสดงผลได้ถูกต้อง 1.37 ระดับปานกลาง 
ความเร็วในการแสดงผลของเว็บ แอปพลิเคชัน 1.1 ระดับน้อย 
ระบบในการจองคิว สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ 
1.43 ระดับปานกลาง เว็บแอปพลิเคชันคลินิกความงาม และ
ผิวพรรณหมอเพ่ือน มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ 1.47 ระดับปานกลาง 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจ และใช้งานง่าย 1.32 ระดับปานกลาง 
ความน่าสนใจของเว็บ แอปพลิเคชัน 1.41ระดับปานกลาง ความ
สะดวก ทันสมัยของรูปแบบเว็บ แอปพลิเคชัน 1.35 ระดับปาน
กลาง 

ผลสรุปจากค่าเฉลี่ย 
     ติดต้ังรวดเร็ว และสะดวก เหมาะสม 3.5 ระดับปานกลาง 
ผู้ใช้งานเข้าใจ และเรียนรู้การใช้ได้เป็นอย่างดี 3.9 ระดับดี สีสัน 
รูปแบบ ขนาด รูปภาพและตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.1 ระดับ
ดี ต าแหน่งการวางปุ่ม มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 3.7 ระดับ
ดี เว็บและแอปพลิเคชัน สามารถท างาน และแสดงผลได้ถูกต้อง 
3.9 ระดับดี ความเร็วในการแสดงผลของเว็บ แอปพลิเคชัน 3.1 
ระดับปานกลาง ระบบในการจองคิว สามารถเข้าใจได้ง่าย และมี
ประสิทธิภาพ 3.4 ระดับปานกลาง เว็บแอปพลิเคชันคลินิกความ 
งาม และผิวพรรณหมอเพ่ือน มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ 3.8 ระดับดี 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจ และใช้งานง่าย 3.8 ระดับดี ความน่าสนใจ
ของเว็บ แอปพลิเคชัน 3.7 ระดับดี ความสะดวก ทันสมัยของ
รูปแบบเว็บ แอปพลิเคชัน 3.5 ระดับปานกลาง 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันคลินิกความงาม และผิวพรรณหมอ
เพ่ือน เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล
ผิวพรรณความงามและสามารถจองคิวเพ่ือเข้ารับการรักษาจากที่
ท าการส ารวจผลการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยคิด
ค่าเฉลี่ยจากประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจ านวน 10 คน 
พบว่า ติดต้ังรวดเร็ว และสะดวก เหมาะสม ระดับปานกลาง 
ผู้ใช้งานเข้าใจ และเรียนรู้การใช้ได้เป็นอย่างดี ระดับดี สีสัน 
รูปแบบ ขนาด รูปภาพและตัวอักษรมีความเหมาะสม ระดับดี 
ต าแหน่งการวางปุ่ม มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ระดับดี เว็บ
และแอปพลิเคชัน สามารถท างาน และแสดงผลได้ถูกต้อง ระดับ
ดี ความเร็วในการแสดงผลของเว็บ แอปพลิเคชัน ระดับปาน

รายการสอบถามการใช้งาน 
เว็บแอปพลเิคชันคลินิกความงาม 

และผิวพรรณหมอเพื่อน 

ระดบัความพึง
พอใจ X S.D. 

5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 1 การติดตั้งระบบ 

1.1 
ติดตั้งรวดเร็ว และสะดวก 
เหมาะสม 

3 2 3 1 1 3.5 1.35 

1.2 
ผู้ใช้งานเข้าใจ และเรียนรู้
การใช้ได้เป็นอย่างด ี

5 2 1 1 1 3.9 1.44 

ส่วนที่ 2 รูปแบบและภาพ 

2.1 

สีสัน รูปแบบ ขนาด 
รูปภาพและตัวอักษรมีความ
เหมาะสม 

6 2 0 1 1 4.1 1.44 

2.2 
ต าแหน่งการวางปุ่ม มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 3 4 1 1 1 3.7 1.33 

ส่วนที่ 3 การใช้งาน 

3.1 

เว็บและแอปพลเิคชัน 
สามารถท างาน และ
แสดงผลได้ถูกต้อง 

4 4 0 1 1 3.9 1.37 

3.2 
ความเร็วในการแสดงผล
ของเว็บและแอปพลเิคชัน 1 2 5 1 1 3.1 1.1 

3.3 

ระบบในการจองคิว 
สามารถเข้าใจได้ง่าย และมี
ประสทิธิภาพ 

3 2 2 2 1 3.4 1.43 

3.4 

เว็บและแอปพลเิคชันคลินิก
ความงาม และผิวพรรณ
หมอเพื่อน มีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้ 

5 1 2 1 1 3.8 1.47 

ส่วนที่ 4 ภาพรวมของแอปพลิเคชัน 

4.1 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจ และ
ใช้งานง่าย 3 5 0 1 1 3.8 1.32 

4.2 
ความน่าสนใจของเว็บ และ
แอปพลิเคชัน 4 2 2 1 1 3.7 1.41 

4.3 
ทันสมัย สะดวกของรปู 
แบบเว็บและแอปพลเิคชัน 3 2 3 1 1 3.5 1.35 
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กลาง ระบบในการจองคิว สามารถเข้าใจได้ง่ าย และมี
ประสิทธิภาพ ระดับปานกลาง เว็บแอปพลิเคชันคลินิกความงาม 
และผิวพรรณหมอเพ่ือน มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ ระดับดี ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าใจ และใช้งานง่าย ระดับดี ความน่าสนใจของเว็บ 
แอปพลิเคชัน ระดับดี ความสะดวก ทันสมัยของรูปแบบเว็บ แอป
พลิเคชัน ระดับปานกลาง ผลสรุปของการประเมินความพึงพอใจ
พบว่า เว็บแอปพลิเคชันคลินิกผิวพรรณ และความงามหมอเพ่ือน
อยู่ในระดับดี ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
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ระบบติดตามยอนกลับเน้ือวัววากิว จังหวัดสรุินทร 
Wagyu Beef Tracking System, Surin Province 
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1สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

Email: Pramkamonsrinaunjan@gmail.com 
  

 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห ออกแบบ และ
พัฒนาระบบติดตามยอนกลับเน้ือวัววากิว จังหวัดสุรินทร อาศัย
แนวคิดการวิจัยและพัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC) เครื่องมือในการพัฒนาประกอบไปดวย Codelobster 
PHP Edition ภาษาโปรแกรมไดแก  PHP และ HTML การ
จัดการฐานขอมูลดวยระบบเครื่องมือ XAMPP ซึ่งระบบทํางาน
รวมกับระบบ QR Code สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน
ระบบเปนแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบวา ระบบติดตามยอนกลับเน้ือวัววากิว 
จังหวัดสุรินทรแบงเปน 3 ดาน คือ ดานความพึงพอใจตอการใช
ระบบ ดานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ และดาน
การออกแบบหนาเว็บไซตของระบบ โดยใชวิธีแบบเจาะจง ผล

ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในเกณฑดีมาก (�̅�𝑥 = 4.65, S.D. = 
0.53) 
 
คําสําคัญ: ระบบติดตามยอนกลับ, เน้ือวัววากิว, คิวอารโคด 
 

ABSTRACT 
This study has purpose to analyze, design and 
develop wagyu beef traceability system, Surin 
province based on the concept of system 
development life cycle (SDLC). Development tools 
include Codelobster PHP Edition. Programming 
language such as PHP and HTML. Database 
management by using XAMPP, a system that integrates 
with QR Code. The tools used for evaluating the 
system are satisfaction assessment questionnaires. 

The research found that Wagyu Beef Trace 
System Surin Province is divided into 3 areas which 
are satisfaction with system usage. Security and 
system performance and designing the website page 

of the system by a specific method overall satisfaction 

is very good (�̅�𝑥 = 4.65, S.D. = 0.53) 
 
Keywords: Trace back system, Wagyu beef, QR Code 
 

1. บทนํา 
ปจจุบันการคนหาขอมูลติดตามขอมูลช้ินเน้ือวัววากิวจากโรง
เชือดของผูบริโภคไมสามารถทําไดโดยทันที เน่ืองจากขอมูลถูก
จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร ทําใหการคนหาขอมูลมีความลาชาและ
อาจมีความคลาดเคลื่อนของขอมูลกรณี ท่ีขอมูลสูญหาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาการเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 
และเขามาบทบาทตอชีวิตประจําวันของผูคนมากข้ึน มีการ
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชท่ีเปนประโยชนกับงานสารสนเทศ
ตลอดเวลา อีกท้ังชวยใหการคนหาขอมูลทางดานตาง ๆ  อยาง 
ไรขีดจํากัด ทางผูคณะจัดทําจึงไดนําเอาเทคโนโลยีการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซตทํางานรวมกับระบบ QR Code เขามาชวย
การจัดการระบบติดตามยอนกลับเน้ือวัววากิว โดยสามารถแสดง
ขอมูลในดานตางๆ ใหมีความสะดวกตอการคนหาขอมูลและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบงานใหดียิ่งข้ึน เพ่ิมความนาเช่ือถือ ท้ังยัง
ชวยประหยัดเวลาในการจัดการขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ตได 
 

2. แนวคิดและทฤษฎ ี
การพัฒนาระบบติดตามยอนกลับเน้ือวัววากิว จังหวัดสุรินทร 
ตองอาศัยความรูความเขาใจในเรื่องของการพัฒนาทฤษฎีการ
แบงช้ินเน้ือ และภาษาท่ีใชเขียนเว็บแอปพลิเคชัน รวมไปถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
2.1 วงจรการพัฒนาระบบ 
วงจรการพัฒนาระบบ คือ กระบวนในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือแกปญหาทางธุรกิจและตอบสนองความตองการ
ของผูใช โดยภายในวงจรจะแบงกระบวนการพัฒนาออกเปนกลุม
งานหลักๆ ดังน้ี การกําหนดปญหา การวิเคราะห การออกแบบ 
พัฒนา ทดสอบ ติดตั้งและบํารุงรักษา [1] ข้ันตอนการพัฒนา
ระบบมีอยูดวยกัน 7 ข้ันตอน ดังภาพท่ี 1 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ภาพที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบ  

(System Development Life Cycle: SDLC) 

 
2.2 ทฤษฎีการแบงชิ้นเนื้อวัว 
คุณสมบัติของวัววากิวท่ีดี คือ มีไขมันแทรกตัวอยูอยางละเอียด
คลายตาขายอยูท่ัวกลามเน้ือ เรียกวา “ลายหินออน” ทําใหเกิด
รสสัมผัสออนนุมและมีกลิ่นหอม เน้ือจากวัวญี่ ปุนท่ีเลี้ยงใน
สภาพแวดลอมอันอุดมสมบูรณตามธรรมชาติจะอัดแนนดวยกลิ่น
หอมกลมกลอมเต็มรสชาติของเน้ือ โดยวิธีการปรุงอาหารแบบ
เฉพาะของญี่ปุนโดยใชเน้ือสไลดบางๆ เปนเสน เชน สุก้ียาก้ีและ
ชาบู-ชาบู ถูกคิดคนข้ึนมาเพ่ือดึงความอรอยจากจุดเดนเหลาน้ี
ออกมาใหมากท่ีสุด 

ทฤษฎีการแบงช้ินเน้ือวัวน้ันจะแบงตามสวนของ
รางกายวัว โดยสามารถแบงออกไดเปน 9 สวน ประกอบดวย 
เน้ือสวนซี่โครง เน้ือสันคอ เน้ือหนาอก เน้ือสวนขา เน้ือสวนหนา
ทอง พ้ืนทอง เน้ือสวนสะโพก เน้ือสันนอกและเน้ือสัน [5] แสดง
ดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 การแบงชิ้นเนื้อวัว 
ขอมูลจาก  www.innoviandes.org 

 

3. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 
การวิเคราะหและออกแบบระบบติดตามยอนกลับเน้ือวัววากิว 
จังหวัดสุรินทร ในครั้งน้ีผูวิจัยอาศัยกรอบแนวคิดการวิจัยและ
พัฒนาโดยใชวงจรการพัฒนาระบบตามแนวคิด SDLC ดังน้ี 
3.1 การกําหนดปญหา ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1  ประชากร 
   ประชากร คือ ประชากรท่ีใชในการศึกษาเพ่ือ
วิเคราะหระบบติดตามยอนกลับเน้ือวัววากิว ประกอบดวย กลุม
ผูเช่ียวชาญ ไดแก ผูดูแลระบบ (เจาของฟารม) และกลุมผูใชงาน 
(ลูกคา) 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผูดูแลระบบ 
(เจาของฟารม) และลูกคา 

3.1.2  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยาง คือ กลุมตัวอยางใชในการศึกษา
เพ่ือวิเคราะหระบบติดตามยอนกลับเน้ือวัววากิว โดยแบงเปน 2 
กลุม คือ กลุมผูเช่ียวชาญ ไดแก ผูดูแลระบบและลูกคา 
3.2 ศึกษาความเปนไปไดและวิเคราะหระบบ 
 3.2.1  ศึกษาปญหาของระบบงานเดิม 
    จากการศึกษาปญหาของระบบงานเดิม 
พบวาผูบริโภคไมสามารถคนหาขอมูลยอนกลับของเน้ือวัววากิว
ได เน่ืองจากขอมูลถูกจัดเก็บในรูปเอกสารและบางครั้งขอมูลอาจ
สูญหายจากการจัดเก็บขอมูลท่ีไมเปนระบบ 
 3.2.2  วิเคราะห 
    ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหระบบงานใหมโดยใช
เครื่องมือ Use Case Diagram, Context Diagram และ Data 
Flow Diagram 
3.3 การออกแบบระบบงานใหม 

ผูวิจัยไดออกแบบระบบติดตามยอนกลับเน้ือวัววากิว ดัง
ภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 Use Case Diagram  

ของระบบติดตามยอนกลับเนื้อววัวากวิ จังหวัดสุรินทร 
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3.4 การพัฒนาระบบ 
ผูวิจัยไดทําการพัฒนาระบบโดยใชเครื่องมือในการพัฒนาและ
ภาษาคอมพิวเตอร ดังน้ี 

3.4.1 เครื่องมือในการพัฒนา 
- Codelobster  

  - Xampp  
  - MySQL  
3.4.2 ภาษาคอมพิวเตอร 

- PHP  
  - CSS  

     - HTML  
3.5 การทดสอบการใชงานระบบและสวนของคูมือการใชงาน 
 เมื่อดําเนินการทําระบบเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยจึงทําการ
ทดสอบการใชงานระบบกับผูใชกลุมตัวอยาง และหาจุดบกพรอง
ตางๆ เพ่ือทําการแกไขและปรับปรุง เพ่ือนําไปทดสอบอีกครั้งจน
ระบบเสร็จสมบูรณ 
3.6 การติดต้ังและการตรวจสอบการใชงานของระบบจริง 
 หลังจากท่ีระบบผานการทดสอบการใชงาน ผูวิจัยจึง
ดําเนินการติดตั้งและตรวจสอบการใชงานของระบบจริงดวยการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีแบบเจาะจงจาก
ผูใชงานจํานวน 20 คน เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอระบบ ดวย
แบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  
3.7 การบํารุงรักษา 
 เปนข้ันตอนในการบํารุงรักษาระบบเมื่อพบปญหาหรือ
ขอผิดพลาดจากข้ันตอนการทดสอบการใชงานระบบ 
 

4. ผลการดําเนินงาน 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบติดตามยอนกลับเน้ือวัววากิว จังหวัด
สุรินทรในครั้งน้ีไดทําการนําขอมูลจากการศึกษา วิเคราะห 
ออกแบบและพัฒนาระบบ ซึ่งแบงการใชงานเปน 2 สวน ดังน้ี 
 
4.1 ผูดูแลระบบ  
เปนสวนของเจาของฟารมในการจัดการกับขอมูลฟารม ขอมูลโค 
ขอมูลโรงเชือดและการสราง QR Code เพ่ือใชติดตามขอมูลช้ิน
เน้ือวัววากิวในสวนของผูใช ดังภาพท่ี 4-7 
 

 
 

ภาพที่ 4 หนาจอกรอกขอมูลฟารม 

 

 
ภาพที่ 5 หนาจอกรอกขอมูลวัว 

 

 
  ภาพที่ 6 หนาจอกรอกขอมูลโรงเชือด 
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ภาพที่ 7 หนาจอการสราง QR Code 

  
4.2 ผูใช  
เปนสวนของลูกคาท่ีมาใชบริการสามารถตรวจสอบติดตามช้ิน
เน้ือวัววากิวแตละช้ินผานระบบติดตามยอนกลับเน้ือวัววากิวดวย
การใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรืออุปกรณขนาดเล็กสแกน QR Code 
ท่ีติดอยูบนช้ินเน้ือวัว เพ่ือตรวจสอบประวัติขอมูลโคผานเว็บไซต 
เชน หมายเลขประจําตัว ช่ือโค สถานะโค วันเกิด พันธุโค จํานวน
ช้ินเน้ือ ประเภทช้ินเน้ือ และช่ือฟารม เปนตน ดังภาพท่ี 8 
 

ภาพที่ 8 การทํางานของระบบเมื่อสแกน QR Code 
 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบสอบถามเพ่ือประเมินความ
พึงพอใจตอระบบท่ีผานการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
โดยใชมาตราสวนประมาณคา (RATING SCALE) 5 ระดับและนํา
ผลมาวิเคราะหดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานระดับ 
ความพึงพอใจของระบบในภาพรวม 

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของ

ผู ใชระบบอยู ในระดับดีมาก (�̅�𝑥 = 4.65, S.D. = 0.53) หาก
พิจารณารายดาน พบวา ดานความพึงพอใจตอการใชระบบมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.71, S.D. = 0.57)  รองลงมาคือดาน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย (�̅�𝑥 = 4.64, S.D. = 0.54) และ

ดานรูปแบบหนาเว็บไซต (�̅�𝑥 = 4.61, S.D. = 0.50) ตามลําดับ 
 

เอกสารอางอิง 
[1] คุณโชคชัย ภัทรมาลยั.  ทฤษฎีการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ  .  กรงเทพฯ : เขตอุตสาหกรรม. 
[2] เห็ด อิโมช่ัน. (2560). โปรแกรมจาํลองเครื่อง

คอมพิวเตอรเปน Web Server. นนทบุร ี: บริษัทเอ็น 
ดี ซอฟต จํากัด. 

[3] Dana Hooshmand. (2661). PHP คืออะไร มี
หลักการทํางานและสิ่งท่ีนาสนใจ. พิมพครั้งท่ี 3. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร. 

[4] ประคอง กรรณสตูร. (2547). การประเมินความพึง
พอใจของผูใชงานระบบ. วารสารวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศ, 6(1).  

[5] ภาพท่ี 2 http://www.innovianes.org.  
 

 
ภาพรวมของระบบ 

 

𝒙𝒙� 

 
S.D. 

ระดับ
ความสําคัญ 

1) ดานความพึงพอใจตอ
การใชระบบ 

4.71 0.57 ดีมาก 

2) ดานประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบ 

4.64 0.54 ดีมาก 

3) ดานรูปแบบหนา
เว็บไซตระบบ 

4.61 0.50 ดีมาก 
 

รวมประสิทธิภาพทุกดาน
ของระบบ 

4.65 0.53 ดีมาก 
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บทคัดยอ 
โครงการสหกิจศึกษาไดรับโอกาสรวมงานกับบริษัท ไทยรีประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) พัฒนาเว็บแอพลิเคชันโครงการพัฒนาระบบ
เก็บขอมูลเบ้ืองตนในระบบปฏิบัติการรับประกันภัย (TKI Core 
System) โดยการทํางานของระบบน้ีมีหนาท่ีในการเก็บขอมูล
เบ้ืองตนลงในฐานขอมูลเพ่ือนําไปพิจารณาบุคคลท่ีขอเอาประกัน
ชีวิตและออกกรมธรรม ซึ่งการออกกรมธรรมน้ีเปนสวนของ
ผูจัดทํารับผิดชอบ และผลลัพธท่ีไดสามารถคนหาไดจากฟงกชัน
การคนหาทางหนาจอเพ่ือหากรมธรรมท่ีถูกสรางออกมาไดตามท่ี
ตองการ 

 
ABSTRACT 

The university was given the opportunity to work with 
Thaire-Life Insurance Public Company Limited to 
develop a web application. The development project 
on the preliminary data collection system in The TKI 
Core System. The work of this system is responsible for 
storing the initial data in the database for consideration 
of the person requesting life insurance 
 

1. ท่ีมา 
 ปจจุบันเว็บแอปพลิเคชันเปนท่ีนิยมในบริษัทเปนอยางมาก โดย
สามารถทํางานไดบนหลายแพลตฟอรม เน่ืองจากระบบการ
จัดการประกันชีวิตสวนมากก็จัดทําบนเว็บแอปพลิเคชันเชนกัน 
โดยระบบการจัดการประกันชีวิตน้ันมีการทํางาน ตั้งแต กรอก
ขอมูลผูทําประกันชีวิต ผูทําประกันชีวิตเลือกซื้อแผนประกัน และ
รวมท้ังการออกกรมธรรม ซึ่งทางผูวิจัยไดรับผิดชอบในสวนการ
จัดการกรมธรรมท้ังหมด ตั้งแตการนําขอมูลผูทําประกันชีวิตให
กลายเปนเอกสารกรมธรรม การคนหาเอกสารกรมธรรม   
 
 2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
สวนน้ีเปนการกลาวถึงทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาระบบสรางรายงานรายวัน เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา

ระบบโดย กรอบการทํางาน Angular และ รูปแบบการพัฒนา
โปรแกรม .NET Framework  

1. กรอบการทํางาน Angular Angular เปนเฟรมเวิรก 
JavaScript สําหรับสรางเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอพโดย
ใช JavaScript, html และ TypeScript ซึ่งเปน JavaScript 
ตัวนึงแตการทํางานตางกันเล็กนอย เฟรมเวิรกน้ีมีคณุสมบัติ
สําหรับทํา ภาพเคลื่อนไหว, ใหบริการ http และมีวัสดุท่ีมี
คุณสมบัติท่ีสามารถทําการเติมขอความอัตโนมตั,ิ การนําทาง
แถบเครื่องมือเมนู ฯลฯ ซึ่งการเขียนโคดจะถูกเขียนในรูปแบบ 
TypeScript ซึ่งจะคอมไพลเปน JavaScript อีกทีและแสดงผาน
เบราวเซอรเดยีวกัน  

2. รูปแบบการพัฒนาโปรแกรม .NET Framework 
เปนแพลตฟอรมสําหรับพัฒนาซอฟตแวรท่ีรองรับภาษาดอตเน็ต
มากกวา 40 ภาษา ซึ่งมี Library เปนจํานวนมากสําหรับการ
เขียนโปรแกรม รวมถึงบริหารการดําเนินการของโปรแกรมบน 
.NET Framework โดย Library น้ันไดรวมถึงสวนตอประสาน
กับผูใช การเช่ือมตอฐานขอมูล วิทยาการเขารหัสลับ อัลกอริทึม 
การเช่ือมตอเครือขายคอมพิวเตอร และการพัฒนาเว็บแอปพลเิค
ชัน โดย .NET Framework 

 
3. โครงสรางและการออกแบบ 

3.1 แนวความคิดของการพัฒนาซอฟตแวรในรูปแบบของ 

Agile 

การพัฒนาระบบในรูปแบบของ Agile จะมุงเนนไปท่ีการลด
คาใชจายในการกระบวนพัฒนาซอฟตแวร และสามารถ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3.2 การวางแผนและการเตรียมการ 
 3.2.1 วิเคราะหความตองการของระบบและศึกษา
ขอมูลเก่ียวกับการเอกสารกรมธรรมเบ้ืองตน 
 3.2.2 การออกแบบระบบ ไดแก 1) ออกแบบแผนภาพ
ยูสเคส 2) ออกแบบ Sequence Diagram 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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3.3 ขั้นตอนในการออกแบบ 
3.3.1 แผนภาพการแสดงการทํางานของผูใชระบบ 

 
ภาพที ่1 แสดง use case diagram 

 

3.3.2 แผนภาพลําดับการทํางาน 

 

ภาพท่ี 2 แสดง sequence diagram การสรางเอกสารกรมธรรม 

ฟงกชันการสรางเอกสารกรมธรรม สามารถเริ่มทํางาน
ไดจาก 2 เหตุการณ คือ ทํางานในเวลาเท่ียงคืนของทุกวัน และ
ทํางานเมื่อผูใชงานกดปุมผานหนาจอ ซึ่งการทํางานภายในระบบ
จะมีการทํางานท่ีเหมือนกัน เหมือนจบการทํางานระบบจะทํา

การสงอีเมลขอมูลการสรางท่ีสําเรจ็ และกรณีท่ีไมสําเร็จไปยัง
ผูดูแลดวย 

 

ภาพที่ 3 แสดง sequence diagram การคนหาเอกสารกรมธรรม 

 หลังจากสรางเอกสารกรมธรรม ผูใชงานสามารถคนหา
เอกสารกรมธรรมท่ีถูกสรางภายในระบบได ระบบจะทําการ
แสดงผลกรมธรรมท้ังหมด ใหผูงานใชสามารถเลือกกรมธรรม
ตางๆ ได 

 

ภาพที่ 4 แสดง sequence diagram การแสดงผลกรมธรรมทั้งหมดที่เลือก 

เน่ืองไฟลท่ีเก็บเอกสารกรมธรรมเปนไฟลนามสกุล 
PDF  (Portable Document Format) โดยเก็บเปนไฟลหน่ึงตอ
หน่ึงกับเอกสาร ดังน้ันเมื่อผูใชงานเลือกกรมธรรมท่ีตองการ
ระบบจะทําการรวบรวมเอกสารกรมธรรมท้ังหมดท่ีเลือกให
กลายเปนหน่ึงเอกสารเทาน้ัน  

 
ภาพที่ 5 แสดง sequence diagram การคนหาประวัติการสรางเอกสาร

กรมธรรม 

ในการสรางเอกสารกรมธรรมในแตละวัน จําเปนตองมี
การบันทึกขอมูลการสรางเอาไว ในกรณีท่ีสรางเอกสารกรมธรรม
สําเรจ็  โดยผูใชงานสามารถดูขอมลูเหลาน้ีไดผานระบบ 
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4. สวนติดตอผูใชงาน 
4.1 ผลลัพธจากการพัฒนาระบบ 

 
ภาพที่ 6 แสดงหนาจอหลักของระบบ 

 หนาจอหลักของระบบจะแบงออกเปน 3 สวน 1) สวน
การสรางเอกสารกรมธรรมอัตโนมตัิ 2) สวนการคนหาเอกสาร
กรมธรรม 3) สวนการคนหาประวัติการสรางเอกสารกรมธรรม 

 
ภาพที่ 7 แสดงหนาจอการแสดงผลการคนหากรมธรรมและเลือกกรมธรรม

ที่ตองการ 
 

 เมื่อผูใชงานคนหากรมธรรมโดยใชวันท่ีการสราง
กรมธรรม หรือเลขท่ีกรมธรรมในการคนหา ระบบจะแสดงผล
เอกสารกรมธรรมท้ังหมดท่ีเก่ียวของ โดยผูใชงานสามารถเลือก
เอกสารกรมธรรมท่ีตองการได 

 
ภาพที่ 8 แสดงหนาจอการแสดงเอกสารกรมธรรม 

 หลังจากผูใชงานเลือกเอกสารกรมธรรมท่ีแสดงผล อยู
และกดปุม Print ระบบจะแสดงผลหนาตางของเอกสาร
กรมธรรมเหลาน้ัน 
 
 

5. ผลการทดสอบโปรแกรม 
5.1 การประเมินการยอมรับการใชงานระบบ 

 
ภาพที่ 9 แสดงผลการยอมรับการใชงานระบบ 

 ในสวนของการประเมินการยอมรบัการใชเทคโนโลยี 
ผลการประเมินสรุปไดวามรีะดับความพึงพอใจของผูใชงานเฉลี่ย
อยูในระดับ 4.57 ซึ่งระดับความพึงพอใจอยูในระดับท่ีด ี
5.2 การประเมินการวัดคุณภาพของทํางานของระบบ 

 

ภาพที่ 10 แสดงผลการวัดคุณภาพการทํางานของระบบ 

ในสวนของการประเมินคุณภาพการทํางานของระบบ 
ผลการประเมินสรุปไดวามรีะดับความพึงพอใจของผูใชงานเฉลี่ย
อยูในระดับ 4.90 ซึ่งความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 

 
6. สรุปผล 

ระบบไดรับการทดสอบวาระบบสามารถทํางานไดตรง
ความตองการและทํางานไดอยางถูกตอง โดยสามารถทํางานได
ตามฟงกชันท่ีไดระบุไว การสรางเอกสารกรมธรรมอัตโนมัติ การ
สงรายงานผลการสรางเอกสารกรมธรรม การคนหาเอกสาร
กรมธรรม และการคนหาประวัติการสรางเอกสารกรมธรรม 
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บทคัดยอ 
ธุรกิจทองเท่ียวและโรงแรมจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการแกนักทองเท่ียว
ในเรื่องของท่ีพักอาศัย อาหาร และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกผูเขาพัก และการเลือกโรงแรมท่ีพักระหวาง
ทองเท่ียวก็สําคัญ เพราะการเลือกโรงแรมท่ีดีก็จะทําใหการ
ทองเท่ียวเปนประสบการณท่ีดีในการพักผอน โดยนักทองเท่ียว
สวนใหญจะดูขอมูลตางๆจากเว็บไซดของโรงแรม และมีความ
คาดหวังในความพึงพอใจกอนเขารับบริการท่ีแตกตางกัน  และใน
ปจจุบันมีการแขงขันทางการตลาดทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน ซึ่ง
นักทองเท่ียวจะตัดสินใจจะเขาพักอาศัยหรือไมมาจากปจจัย
หลายๆอยาง งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอโรงแรม และสราง
แบบจําลองในการทํานายความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ
โรงแรม จากการวิจัยน้ีเปนการเปรียบเทียบอัลกอริทึมระหวาง 
ร ะ ห ว า ง  K-Nearest Neighbor, Support Vector Machine, 
Decision tree และ Neural network และทําใหความนาเช่ือถือ
มากยิ่งข้ึนดวยอัลกอริทึม Smote ผลลัพธท่ีไดคืออัลกอริทึมท่ี    
K-Nearest Neighbor มีความนาเช่ือถือมากท่ีสุดอยูท่ี 83.55% 
 
คําสําคัญ: โรงแรม,เหมืองขอมูล, เพ่ือนบานใกลเคียง, สนับสนุน
เครื่องเวกเตอร, โครงขายประสาท, ตนไมตัดสินใจ 
 

ABSTRACT 
Tourism and hotel businesses have been established to 
provide services to tourists in terms of accommodation, 
food and other services. Associated to facilitate guests 
and choosing a hotel to stay while traveling is also 
important. Because choosing a good hotel will make 
tourism a good experience for relaxation. Which most 
tourists will view various information from the hotel 
website and have different expectations for satisfaction 
before using the service and at present there is a growing 
competition in the tourism market the tourists decide to 

stay or not due to many factors. The objective of this 
research is to study the factors that affect the tourists' 
satisfaction with the hotel. And create models to predict 
tourists' satisfaction with hotels from this research, the 
algorithm compares between K-Nearest Neighbor, 
Support Vector Machine, Decision tree, and Neural 
network and makes it more reliable with the Smote 
algorithm. The result is the algorithm that K -Nearest 
Neighbor is the most reliable at 83.55% 
 
Keywords: Hotel, Data Mining, K- Nearest Neighbor, 
Support Vector Machine, Neural network, Decision tree 
 

1. บทนํา 
ธุรกิจการทองเท่ียวนับวาเปนธุรกิจท่ีสามารถทํารายไดใหแก
ประเทศหลายประเทศ สามารถกระจายรายไดใหกับคนในประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญและมี
ช่ือเสียงระดับโลก เชน ท่ีพักหรือโรงแรมในแถบลาสเวกัส 

ปจจุบันอุตสาหกรรมทองเท่ียวไดกลายมาเปนอุตสาหกรรมท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจโลก และท่ีพักก็เปนเรื่องท่ี
สําคัญของการทองเท่ียว เชน โรงแรม โฮมสเตย รีสอรท เปนตน 
การเลือกโรงแรมท่ีดีเหมาะสมกับการพักผอนก็เปนหน่ึงปจจัยท่ีทํา
ใหการทองเท่ียวน้ันดียิ่งข้ึน [9] ,[10] ,12] ทําใหการเลือกท่ีพัก
โรงแรมเปนจุดท่ีสําคัญมาก ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลรีวิว เชน จํานวนป
ทีท่ีเปนสมาชิก ฤดูกาลท่ีเขาพัก และวันท่ีเขาพักในสัปดาห ของ
นักทองเท่ียวแตละนักทองเท่ียวท่ีมาพักของแตละโรงแรมตาง ๆ 
มาทํานายคะแนนความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอโรงแรม
ลาสเวกัสเพราะลาสเวกัสเปนสถานท่ีทองเท่ียวระดับโลกไมวาจะ
เปนเรื่องท่ีพักอาศัย ของกิน แหลงทองเท่ียว หรือกิจกรรมดานการ
บันเทิงตาง ๆ ใหเลือกใชมากมายนอกจากน้ียังสามารถนําขอมูลท่ี
ไดจารการทํานายโรงแรมในลาสเวกัสมาปรับใชทํานายความพึง
พอใจท่ีนักทองเท่ียวมีกับโรงแรมในประเทศไทยได เพราะโรงแรม

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ในประเทศไทยสวนใหญมีปจจัยและการใหบริการท่ีคลายคลึงกับ
โรงแรมในลาสเวกัสเชนกัน 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 2.1 การทําเหมืองขอมูล 
เหมืองขอมูล Data miningเปนกระบวนการเพ่ือ การกรองขอมูล
จาก ฐานขอมูลขนาดใหญท่ีมีอยูโดยมองท่ีความสัมพันธของขอมูล
แนวโนมของขอมูลตาง ๆ [7] เพ่ือใหสามารถนําขอมูล ท่ีกลั่นกรอง
ไดนําไปใชประโยชนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 
ตอไป ซึ่งมีดวยกัน5 รูปแบบ คือ [3],[14],[17] 
1. Association Rule เปนการคนหา กฎความสัมพันธของขอมูล
โดยคนหาความสัมพันธหรือความเช่ือมโยงของขอมูลท้ังสองชุด
หรือมากกวาสองชุดข้ึนไปไวดวยกัน 
2. Classification and Prediction การจําแนกประเภทและการ
พยากรณใชคนหาโมเดลท่ีอธิบายขอมูลแตละ ประเภทไดโดยการ
นําเสนออาจอยูในรูปแบบ Decision-tree, Classification Rule
และ Neural Network ซึ่งผูใชพยากรณบางอยางท่ีไมรูหรือคาท่ี
หายไปในฐานขอมูล 
3. การจัดกลุมขอมูล (Cluster analysis) ตองมีความคลายกันมาก
ท่ีสุด 
4. การหาคาผิดปกติท่ีเกิดข้ึน (Outlier analysis) หรือขอมูล
บางอยางไมนาจะเปนจริงได 
5. การวิเคราะหแนวโนม (Trend and evolution analysis) [6], 
[8],[16] 
 
2.1.1 K-Nearest Neighbor 
K-Nearest Neighbor คือ การจําแนกขอมูลดวยวิธีการคนหา
เพ่ือนบานใกลสุดจะเปนการเรียนรูโดยการเปรียบเทียบกันระหวาง 
เรคคอรดของขอมูลท่ีตองการจําแนก/ทํานายหมวดหมูกับเรคค
อรดท้ังหมดในชุดขอมูลสอนท่ีมีลักษณะ เหมือนกันหรือใกลเคียง
กันดวยการพิจารณาขอมูลแอทริบิวตาง ๆ  โดยขอมูลเรคคอรดหน่ึง 

ๆ จะสามารถถูกมอง วาเปนจุดหน่ึงในระนาบ 𝑛𝑛 มิติ (เมื่อ 𝑛𝑛 คือ
จํานวนแอทริบิวท้ังหมด) ถาเรานําขอมูลทุก ๆ เรคคอรดในชุด

ขอมูล สอนมาวางในระนาบ 𝑛𝑛 มิติ จากน้ันนําขอมูลเรคคอรดท่ี
ตองการจําแนก/ทํานายหมวดหมูมาวางในระนาบดวย เชนกัน 
จากน้ันพิจารณาหาวามีขอมูลจุดใดบาง (เรคคอรดใดบาง) ท่ีมี
คุณลักษณะใกลเคียงกับเรคคอรดท่ีตองการจําแนกหมวดหมูมาก

ท่ีสุดเปนจํานวน 𝑘𝑘 เรคคอรด ในการนําเทคนิคของ K-NN ไปใชใน
น้ันเปนการหาวิธีการวัดระยะหางระหวางแตละ Attribute ใน
ขอมูลใหได และจากน้ันคํานวณคาออกมา ซึ่งวิธีน้ีจะเหมาะสําหรบั
ขอมูลแบบตัวเลข แตตัวแปรท่ีเปนคาแบบไมตอเน่ืองน้ันก็สามารถ
ทําไดเพียงแตตองการการจัดการแบบพิเศษเพ่ิมข้ึน  [2],[5] 
 

2.1.2 Support Vector Machine 
Support Vector Machine เปนอัลกอริทึมในการคัดแยกท่ีมีการ
นํามาใชกันอยางกวางขวางในดานการประมวลผลเปนภาพดิจิตอล 
หลักการของ SVM คือการใหอินพุตท่ีใชฝกเปนเวกเตอรในสเปซ N 
มิติ เชนถาในกรณีของ 2 มิติ และ 3 มิติ จะเปนจุดท่ีอยูในระนาบ 
xy และสเปซ xyz ตามลําดับ จากน้ันทําการสรางไฮเปอรเพลน 
(Hyperplane) ท่ีจะแยกกลุมของเวกเตอรอินพุตออกเปนประเภท
ตาง ๆ ในกรณีท่ีเปน 2 มิติ และ 3 มิติ ไฮเปอรเพลปน คือเสนตรง
และระนาบตามลําดบั ขอเดนของ SVM จะทําการเก็บเเมพ (Map) 
เวกเตอรในสเปซซอินพุตใหเขาสู Feature Space โดยใชฟงกชัน
หรือเรียกวาเคอรนัท (kernel) ชนิดตาง ๆ เชน โพลีโนเมียล 
(Polynomial) เรเดียล (Radial) เปนตน ใน Feature Space 
ดังกลาวเวกเตอรอินพุต สามารถแยกประเภทไดโดยไฮเปอรเพลน
[11] 
 
2.1.3 Classification 
Classification เปนการจัดกลุมจัดกอนของตัวแปร ซึ่งกอนอ่ืน เรา
ตองกําหนดชุดขอมูลท่ีเปนตัวตั้งตน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
Input และ Target ซึ่งในกรณีของ Classification ท่ีเรากําลังพูด
ถึงน้ี ตัว Target ท่ีเราตองการ ก็คือประเภทกลุมกอน ท่ีจะเปนชุด
ขอมูลเล็กท่ีไมตอเน่ืองกัน เชน Yes/No, A/B/C หรือ Male/Female 
[13],[18] 
 
2.1.4 SMOTE Up sampling 
SMOTE Up sampling คือ วิธีการสุมตัวอยางซึ่งเปนวิธีทางสถิติ 
มีจุดประสงคเพ่ือทําใหขอมูลแตละกลุมมีประมาณท่ีสมดุลกัน โดย
แบงเปน 2 วิธีหลักๆ คือ Under-sampling สุมลดจํานวนขอมูล
กลุมหลัก (Major class) ใหพอๆ กับขอมูลกลุมนอย (Minor 
class) Over-sampling สุมเพ่ิมจํานวนขอมูลกลุมนอย (Minor 
class) ข้ึนใหพอๆ กับขอมูลกลุมหลัก (Major class) [20] 
 
2.1.5 Neural Network 
Neural Network คือโครงขายประสามเทียมท่ีเปนการจําลองมา
จากสมองของเรา โดยสมองของเราน้ันจะมีหนวยประมวลผล
ขนาดเล็กอยูเยอะมาก และเช่ือมโยงกันดวยโครงขายประสาท
มากมาย ชวยใหเราไดเรียนรูและคิดวิเคราะหไดอยางรวดเร็ว แต
ในสวนคอมพิวเตอรน้ันไมไดมีโครงขายท่ีซับซอนเหมือนกับสมอง
ของเรา มันมีหนาท่ีแครันโปรแกรมตามคําสั่งของเราเทาน้ัน ดังน้ัน
เมื่อเราจะใหมันทําการเรียนรูอะไรซักอยาง จึงเปนเรื่องยากใน
รูปแบบปกติ จึงเกิดการจําลองแนวทางการเรียนรูของคน ไปสู
คอมพิวเตอรดวย Neural Network น่ันเอง [1] ,[13] 
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2.1.6 Decision Trees 
การเรียนรูของตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) เปนการเรียนรูโดย
การจําแนกประเภท (Classification) ขอมูลออกเปนกลุม (class) 
ตางๆ โดยใชคุณลักษณะ (attribute) ขอมูลในการจําแนกประเภท 
ตนไมตัดสินใจท่ีไดจากการเรียนรูทําใหทราบวา คุณลักษณะใดเปน
ตัวกําหนดการจําแนกประเภท และคุณลักษณะแตละตัวมี
ความสําคัญมากนอยตางกันอยางไร[13] 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
นฤมล บัวจันทร [2] การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) 
พฤติกรรมการใชบริการของลูกคา 2) ระดับความ คิดเห็นของ
ลูกคาท่ีมีตอการบริหารจัดการ 3) ระดับความพึงพอใจของลูกคา
ท่ีมาใชบริการ 4) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอ
การบริหารจัดการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 5) เปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการ จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล 6) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใช
บริการ จําแนกตามตามพฤติกรรมการใชบริการ 7) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชบริการ
ของลูกคา และ 8) ความสัมพันธระหวางระดับความคิดเห็นตอการ
บริหารจัดการกับระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการ 

ธีรชาติ เพียรการ [4] ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวท่ีมีตอการบริการธุรกิจโรงแรมในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 45 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัท รายไดตอเดือน 12,001-
20,000 บาท มาเท่ียวพะเยาครั้งแรก เคยใชบริการโรงแรม จํานวน 
110 คน ไดขอมูลเก่ียวกับโรงแรมจากมัคคุเทศกจํานวน 87 คน 
คิดวาบริการโรงแรมท่ีมีมาตรฐาน จํานวน 118 คน คิดวามี
เพียงพอ จํานวน 117 คน เหตุผลเก่ียวกับช่ือเสียงของท่ีพัก   ความ
พึงพอใจของธุรกิจโรงแรมดานความสะดวกของสถานท่ีโดย
สวนรวมอยูในระดับมาก  

Moro, S. , Rita, P. , & Coelho, J.  [15] การศึกษาน้ี
นําเสนอวิธีการขุดขอมูลสําหรับการสรางแบบจําลองคะแนนจาก 
TripAdvisor โดยใช 504 บทวิจารณท่ีเผยแพรในป 2558 สําหรับ
โรงแรม 21 แหงท่ีตั้งอยูในแถบเมืองลาสเวกัส คุณลักษณะเชิง
ปริมาณสิบเกาลักษณะท่ีแสดงรีวิวโรงแรมและผูใชถูกเตรียมและใช
สําหรับปอนเครื่องเวกเตอรสนับสนุนสําหรับการสรางแบบจําลอง
คะแนน 

Yabing Zhaoa, Xun Xub, Mingshu Wang. [19]  บท
วิจารณออนไลนของลูกคาเก่ียวกับโรงแรมมีมูลคาทางธุรกิจท่ี
สําคัญในยุคอีคอมเมิรซและขอมูลขนาดใหญความคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอความออนไลนมี รูปแบบท่ี เปด โล งและด านเทคนิคคือ

คุณลักษณะทางภาษาของบทวิจารณขอความออนไลนยังคงอยู
ภายใตการสํารวจเปนสวนใหญ 

Ya-Han Hu, Yen-Liang Chen, Hui-Ling Chou. [20] 
ฟอรั่มการทองเท่ียวออนไลนและเครือขายสังคมออนไลนได
กลายเปนแพลตฟอรมยอดนิยมสําหรับการแบงปนขอมูลการ
เดินทางพรอมบทวิจารณมากมายท่ีโพสตทุกวัน บทสรุปโรงแรมท่ี
สรางข้ึนโดยอัตโนมัติสามารถชวยนักเดินทางในการเลือกโรงแรม 
การศึกษาครั้งน้ีเสนอเทคนิคการสรุปแบบหลายขอความท่ีแปลก
ใหมสําหรับการระบุประโยคท่ีใหขอมูลมากท่ีสุดในการรีวิวโรงแรม 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1 การศึกษาและทําความเขาใจขอมูล 
ศึกษาขอมูลจากงานวิจัย[15] และทําความเขาใจขอมูลของแอค
ทิบิวตางๆความหมายของแอคทิบิว 
   
3.2 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
3.2.1 การหาคาความจะเปนของขอมูล (Probability) 
การทํานาย/พยากรณขอมูล โดยใช Data (ขอมูลเกา) และ Data 
(ขอมูลใหม) มาหาความนาจะเปนท่ีจะไดคะแนนความพึงพอใจ
ระดับ 5 , คะแนนความพึงพอใจระดับ 4 , คะแนนความพึงพอใจ
ระดับ 3 , คะแนนความพึงพอใจระดับ 2 และ คะแนนความพึง
พอใจระดับ 1 โดยใช อัลกอริทึม K-Nearest Neighbor, Support 
Vector Machine, Decision tree, Neural network แ ละ ใช  
SMOTE Up sampling เพ่ือทําใหความถูกตองเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดย
นําเสนอขอมูลแบบ ตารางและใช Association Rule หาคาความ
นาจะเปนของขอมูล โดยนําเสนอขอมูลแบบ ขอมูล Performance 
3.3 การเตรียมขอมูล 
 

ตารางที่ 1  ความหมายของคอลัมน 

ลําดับ ชื่อแอททริบิวต  คําอธิบาย 
1 User country ประเทศของ

นักทองเท่ียว 
2 Nr. Reviews จํานวนรีวิว 
3 Nr. hotel reviews จํานวนโรงแรมท่ีรีวิว 
4 Period of stay ฤดูกาลท่ีเขาพัก 
5 Helpful votes จํานวนโหวดท่ีมี

ประโยชน 
6 Traveler type ประเภทของ

นักทองเท่ียว   
7 Pool สระวายนํ้า 

0 = ไมม ี
1 = มี 

8 Gym ยิม 
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ลําดับ ชื่อแอททริบิวต  คําอธิบาย 
0 = ไมม ี
1 = มี 

9 Tennis court สนามเทนนิส 
0 = ไมม ี
1 = มี 

10 Spa สปา 
0 = ไมม ี
1 = มี 

11 Casino คาสิโน 
0 = ไมม ี
1 = มี 

12 Free internet อินเทอรเน็ตฟรี 
0 = ไมม ี
1 = มี 

13 Hotel name ช่ือโรงแรม 
14 Hotel stars จํานวนดาวของโรงแรม 
15 Nr. rooms เลขหอง 
16 User continent ทวีปของนักทองเท่ียว 
17 Member years จํานวนปท่ีเปนสมาชิก 
18 Review month เดือนท่ีรีวิว 

1 = มกราคม  
 2 = กุมภาพันธ  
 3 = มีนาคม  
 4 = เมษายน  
 5 = พฤษภาคม  
 6 = มิถุนายน  
 7 = กรกฎาคม  
 8 = สิงหาคม  
 9 = กันยายน  
10 = ตุลาคม  
11 = พฤศจิกายน 
12 = ธันวาคม  

19 Review weekday วันในสัปดาหท่ีรีวิว 
1 = วันอาทิตย 
2 = วันจันทร 
3 = วันอังคาร 
4 = วันพุธ 
5 = วันพฤหัสบดี 
6 = วันศุกร 
7 =  วันเสาร 

 

3.4 การสรางแบบจําลอง  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 อัลกอริทึมการหาความนาจะเปนของขอมูล 

 
จากภาพท่ี 1 นําขอมูลผานการ Smote Up sampling 

เพ่ือใหขอมูลหลักเทากับจํานวนท่ีนอยหรือจํานวนท่ีนอยเทากับ
จํานวนหลัก แลวนําไปจัดเรียงขอมูลโดย Normalize แลวจึงนําไป
ประมวลผลโดยใช Optimize parameter 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที ่2 อัลกอริทึมของ Decision Tree 

 
จากภาพท่ี 2 คือการนําขอมูลเขามาประมวลผลโดย 

Decision Tree เพ่ือหาความนาเช่ือถือ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 อัลกอริทึมของ Neural network 
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จากภาพท่ี 3 คือการนําขอมลูมาแปลงใหเปนตัวเลขโดย 
Nominal to Numerical แลวเขามาประมวลผลโดย Neural 
network เพ่ือหาความนาเช่ือถือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่4 อัลกอริทึมของ Support Vector Machine 

 
จากภาพท่ี 4 คือการนําขอมลูมาแปลงใหเปนตัวเลขโดย 

Nominal to Numerical แลวเขามาประมวลผลโดย Support 
Vector Machine เพ่ือหาความนาเช่ือถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5 อัลกอริทึมของ K-Nearest Neighbor 

 
จากภาพท่ี 5 คือการนําขอมูลมาจัดเรียงโดย Normalize 

แลวเขามาประมวลผลโดย K-Nearest Neighbor เพ่ือหาความ
นาเช่ือถือ 

 
 
 
 
 
 
 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล 
การเปรียบเทียบอัลกอริ ทึมระหวาง K-Nearest Neighbor, 
Support Vector Machine, Decision tree, Neural network 
วา อัลกอริทึมใดมีประสิทธิภาพความนาเช่ือถือมากกวากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6 ผลของการประเมินผลแบบจาํลอง 
 

จากภาพท่ี 6 ผลการเปรยีบเทียบไดวา 
Subprocess.Select_which = 1 ใหเปนอัลกอริทึมท่ี 1, 
Subprocess.Select_which = 2 ใหเปนอัลกอริทึมท่ี 2, 
Subprocess.Select_which = 3 ใหเปนอัลกอริทึมท่ี 3, 
Subprocess.Select_which = 4 ใหเปนอัลกอริทึมท่ี 4 
ขอมูลท่ีผานการ Optimize มาแลวไดผลออกมาวาเปนอัลกอริทึม
ท่ี 4 คือ K-Nearest Neighbor มีความนาเช่ือถือท่ีสุดอยูท่ี 
83.55% 
3.6 การนําโมเดลไปใชงานจริง  

ภาพท่ี 7 การนําโมเดลมาใช 
 

Row Id  Pre Con5 Con3 Con4 Con2 Con1 

1 1 5 0.757 0 0.243 0 0 
2 2 3 0 1 0 0 0 
3 3 5 0.778 0.222 0 0 0 
4 4 4 0.247 0 0.753 0 0 
5 5 4 0 0.226 0.774 0 0 
6 6 3 0 1 0 0 0 
7 7 4 0 0 1 0 0 
8 8 4 0 0.205 0.795 0 0 
9 9 4 0 0 1 0 0 
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จากภาพท่ี 7 เกณฑ คือ คะแนนความพึงพอใจระดับ 5 , 
คะแนนความพึงพอใจระดับ 4 , คะแนนความพึงพอใจระดับ 3 , 
คะแนนความพึงพอใจระดับ 2 และ คะแนนความพึงพอใจระดับ 1 
 

5. สรุป อภิปรายผล 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะหความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอโรงแรมใน
ลาสเวกัส โดยศึกษาจากขอมูลงานวิจัย [15] ผูจัดทําจึงไดทําการ
สรางอัลกอริทึมข้ึนมาโดยใชเทคนิค Data Mining      เพ่ือนํา
อัลกอริทึมน้ันมาใชประโยชนในการหาความนาจะเปนของความ
พึงพอใจของนักทองเท่ียวและทําใหการวิเคราะหมีความถูกตอง
เพ่ิมข้ึนโดยการใช Smote โดยทําการสรางอัลกอริทึมจํานวน 4 
เทคนิค คือ K-Nearest Neighbor, Support Vector Machine , 
Neural network และ Decision tree 

 
5.1.1 ผลการสรางอัลกอริทึมจากการวิเคาระหความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียวท่ีมีตอโรงแรมในลาสเวกัส 
5.1.1.1 ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทึม Validation 
Comparison  
โดยการเปรียบเทียบอัลกอริทึมระหวาง K-Nearest Neighbor , 
Support Vector Machine, Neural network แ ล ะ Decision 
tree ทําใหความนาเ ช่ือถือมากยิ่ง ข้ึนดวยอัลกอริทึม Smote 
ผลลัพธ ท่ี ไ ด คื อ อัลกอริ ทึม ท่ี  K-Nearest Neighbor มีความ
นาเช่ือถือมากท่ีสุดอยูท่ี 83.55%  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
ในงานวิจัยครั้งน้ี นําเสนอถึงการนําเทคนิค Data Mining มา
ประยุกตใชในการทํานายผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอ
โรงแรมลาสเวกัส  ซึ่งนําขอมูลมาจากงานวิจัย [15] มาทําการ
วิเคราะหหาสารสนเทศท่ีเปนประโยชนประกอบการตัดสินใจใน
การประเมินความพึงพอใจของนักทองเท่ียวและทําใหผลมีความ
นาเช่ือถือมากข้ึน  

นอกจากน้ี ยังไดนําเทคนิค Data Mining มาใชในการ
วิเคราะหขอมูลสําหรับทํานายผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
ตอปจจัยและการใหบริการ ซึ่ งผลท่ีไดจากการทํานายของ
อัลกอริทึมท่ีสรางข้ึนน้ัน มีเปอรเซ็นตความถูกตองคอนขางสูง โดย
ผลการทํานายถูกนําเสนอเปน เกณฑ คือ คะแนนความพึงพอใจ
ระดับ 5 , คะแนนความพึงพอใจระดับ 4 , คะแนนความพึงพอใจ
ระดับ 3 , คะแนนความพึงพอใจระดับ 2 และ คะแนนความพึง
พอใจระดับ 1 ผลของความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอโรงแรมท่ี
ลาสเวกัส คือ คะแนนความพึงพอใจระดับ 5 นอกจากน้ียังสามารถ
นําขอมูลท่ีไดจารการทํานายโรงแรมในลาสเวกัสมาปรับใชทํานาย
ความพึงพอใจท่ีนักทองเท่ียวมีกับโรงแรมในประเทศไทยได เพราะ

โรงแรมในประเทศไทยสวนใหญมีปจจัยและการใหบริการท่ี
คลายคลึงกับในลาสเวกัสเชนกัน 
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ระบบคาดการณปริมาณสาย 
Predictive call intelligence 

ศภุกร กศุลสมบูรณ1, ธนัชพงศ จิตตริตันวฒันา1 และ *กฤษฎา บุศรา1 
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Emails: 59050228@kmitl.ac.th, 59050308@kmitl.ac.th  

บทคัดยอ 
Call center เปรียบเสมือนผูชวยสวนตัวของเราก็วาได จะเห็นได
วาทุกธุรกิจท่ีเก่ียวของกับสินคา หรือ บริการ มักจะระบุหมายเลข
ติดตอเฉพาะหรือหมายเลข Call center ไวเพ่ือใหลูกคาสามารถ
ติดตอสอบถามหรือสงขอความชวยเหลอืดานตาง ๆ ถือเปนสวน
หน่ึงท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจหลายประเภท ซึ่ง
ในแตละวันน้ัน Call center ไมสามารถทราบวาลูกคาจะติดตอ
มาก่ีสาย ระบบคาดการณปริมาณสายน้ี จะชวยคาดการณ
ปริมาณสายลวงหนาใหสามารถดูผลลัพธไดวาจะมีจํานวนสาย
โทรเขามาก่ีสาย โดยมีการพัฒนาระบบคาดการณปริมาณสาย
ดวยภาษา PYTHON และออกแบบหนาจอเว็ปไซตใหสะดวกตอ
การใชงาน 

คําสําคัญ: คาดการณ,สาย 

ABSTRACT 
Call center is compared as our personal assistant. All of 
Business that related to product or service usually 
specify their contact number or call center number in 
order to their costumer can ask for information or send 
message for a help. This is a part of thing that increase 
efficiency to run a business. Call center can’t know how 
many calls from costumer in each day.  This Predictive 
call intelligence will help to predict the call and can 
see the result of call in the future. Due to develop the 
system by Python language and design website’ s 
screen to convenient to use 

Keywords: predict, call 

กิตติกรรมประกาศ 
ขาพเจาไดมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท บริษัท ซีพี ออลล 
จํากัด (มหาชน) ตั้งแต วันท่ี 14 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 28 
มิถุนายน 2562 สงผลใหขาพเจาไดรับความรูและไดประสบการณ
ทํางานมากข้ึนจากการไดเขามาทําสหกิจครั้งน้ี ซึ่งในการทํางาน
ครั้งน้ีเปนประโยชนตอตัวขาพเจาอยางยิ่งรวมไปถึงในการทํางาน
ในสายอาชีพน้ีของขาพเจาในอนาคต 

โดยปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวย
ความชวยเหลือจากหนวยงาน อันไดแก พ่ีเลี้ยงท่ีคอยดูแลและให
คําปรึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน พ่ีๆท่ี Call center ท่ี
คอยแนะนําเรื่องตาง ๆเก่ียวกับธุรกิจ Call center และอาจารย
ซึ่งเปนอาจารยนิเทศท่ีติดตามดูแลการปฏิบัติงาน เปนกรรมการ
คุมสอบสหกิจศึกษา และชวยเหลือใหคําแนะนําตาง ๆให
โครงการสหกิจศึกษาลุลวงไปไดดวยดีทุกประการ ขอบคุณรุนพ่ี
เพ่ือนๆท่ีคอยใหคําปรึกษา และเปนกําลังใจท่ีดีมาตลอด 

สุดทายน้ีขอขอบคุณพระบิดามารดา และสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวซึ่งมีพระคุณอยางมากท่ีใหไดกําเนิดเลี้ยงดูอบรม
สงเสริมใหไดรับและกระทําในสิ่งท่ีดีใหกับชีวิตและอนาคตมาโดย
ตลอด 

1. บทนํา
ในปจจุบัน Call center เปรียบเสมือนผูชวยสวนตัวของเราก็วา
ได จะเห็นไดวาทุกธุรกิจท่ีเก่ียวของกับสินคา หรือ บริการ มักจะ
ระบุหมายเลขติดตอเฉพาะหรือหมายเลข Call centerไวให
ลูกคาติดตอสอบถามหรือขอความชวยหรือดานตาง ๆ ถือเปน
สวนหน่ึงท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจแทบทุก
ประเภท และใชเปนชองทางสําหรับติดตอสื่อสารและสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับผูใชบริการอีกดวย ปญหาสวนหน่ึงท่ีทาง
ผูพัฒนาระบบมองเห็นในแตละวัน เราไมสามารถทราบไดวา
ลูกคาจะโทรมาก่ีสาย ทําใหในบางครั้ง Call center ไมสามารถ
ใหบริการกับลูกคาทุกคนได จึงอาจทําใหเกิดความไมพอใจในการ
ใหบริการ หรือการจางพนักงานมากเกินไปก็ทําใหรายจายเพ่ิมข้ึน 
ดังน้ันจึงไดมีการพัฒนาระบบสําหรับคาดการณปริมาณสาย

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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ภายใน 1 อาทิตย เพ่ือรองรับตอจํานวนลูกคาท่ีจะโทรมาใช
บริการ 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
บทน้ีเปนการกลาวถึงทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาระบบคาดการณปริมาณสาย เพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาระบบโดย Neural Networks for machine learning, 
Flask  
2.1 Neural Networks 

โครงขายประสาทเทียม (Neural Networks )คือการ
เรียนรูของเครื่องจักร  (Machine learning)  ท่ีพยายามจะ
ลอกเลียนแบบรูปแบบการเรียนรูของโครงขายประสาทชีววิทยา
ทางธรรมชาติ เราสามารถคิดวามันเปนคาประมาณคราวๆในสิง่ท่ี
เราคิดวาจิตใจมนุษยกําลังทําอยูเมื่อเรียนรู เครือขายประสาทมี
เซลลประสาทท่ีเช่ือมตอถึงกันดวยใยประสาทนําเขา (Dendrites) 
ท่ีรับอินพุต จากน้ันอิงตามอินพุตเหลาน้ีพวกมันจะผลิตสัญญาณ
เอาตพุตผานแกนประสาทนําออก (Axon) ไปยังเซลลประสาทอ่ืน 
เราพยายามท่ีจะลอกเลียนแบบการทํางานน้ีผานการใช ANN  
(Artificial Neural Networks)  ซึ่ ง เ ร าจะ เรี ยกว า โคร งข า ย
ประสาทเทียมนับตั้งแตน้ีเปนตนไป โครงขายประสาทเทียมเปน
พ้ืนฐานของการเรียนรูอยางลึกซึ่ง (Deep learning) สวนหน่ึง
ของการเรียนรูของเครื่องจักรมีบทบาททางความกาวหนาของ
เทคโนโลยีในปจจุบัน กระบวนการท่ีจะสรางโครงขายประสาท
เทียมเริ่มตนจากพ้ืนฐานท่ีสุดจากเพอร เซปตรอนตัวเดียว  
(Perceptron) 
 2.2 Flask คือ web framework ท่ีเขียนข้ึนมาสําหรับ Python 
เพ่ือใชรวมกัน webserver เชน Apache และไดรับการยอมรับ
จาก community web pages ช้ันนําเชน Pinterest, 
LinkedIn เปนตน โดย Flask ถูกเรียกวา micro framework 
เพราะวา มันไมตองการเครื่องมือ หรือ library อะไรมาก อีกท้ัง 
ไมจําเปนตองมี database ดวย แตอยางไรก็ตาม Flask ก็ยัง
รองรับการเพ่ิม extensions พิเศษได ถามันรองรับ Flask 

3. โครงสรางและการออกแบบ 
3.1 โครงสรางโดยรวมของระบบ 
 ระบบคาดการณปรมิาณสายท่ีนําขอมูลประวัติการโทร
และขอมลูตาง ๆมาใสใหกับโมเดล เพ่ือคาดการณวาวันตอ ๆไป
จํานวนสายจะมีเทาไหร 
 หลักการทํางานของระบบจะแบงออกเปน 3 สวนคือ 
1. ระบบ จะทําการนําขอมูลวันท่ีในวันน้ีนํามาเขาโมเดล เพ่ือ
คาดการณวาจํานวนสายในวันน้ัน ๆจะมีจาํนวนเทาไหร 
2. ผูใช สามารถดูจาํนวนสายท่ีจะโทรเขามาไดวาวันน้ีจะมีจํานวน
สายเทาไหร 

3. ผูดูแลระบบ สามารถท่ีจะทําการอัพเดตแกไขโมเดลได โดย
การเทรดโมเดลดวยขอมลูท่ีไดมาใหม 
 โครงสรางระบบคาดการณปริมาณสาย เปนสวนท่ีแสดง
โครงสรางท้ังหมดของการพัฒนาระบบประกอบดวย ผูใชระบบ 
หนาจอแสดงผล และตัวโปรแกรมดังรูปท่ี 3.1 
 

 
ภาพที่ 1 โครงสรางสถาปตยกรรมของระบบ 

 
จากภาพท่ี 1 สามารถอธิบายโครงสรางการทํางานไดดังน้ี 

    1.User: คาดการณปริมาณสายได 
   2. Web page : เว็บไซตท่ีใชในการตอประสานกับผูใช เพ่ือให

ผูใชงานตอการใชงานระบบ  
 3.Database: ใชเปนแหลงเก็บขอมูลในการสรางระบบ เชน 

วันท่ี จํานวน สายคาเฉลี่ยในแตละวัน เปนตน 
    4.Admin : สามารถอัพโหลดไฟลขอมูล เทรนโมเดล 
3.2 แผนภาพแสดงการทํางานของผูใชระบบ 
 ยูสเคส ไดอะแกรมเปนสวนท่ีอธิบายลักษณะการทํางาน
ของระบบท่ีแสดงใหเห็นถึงผูท่ีเก่ียวของ กับระบบ ( Actor ) 
ประกอบดวยผูใชงาน ( User ) และฝูดูแลระบบ ( Admin ) 
• สามารถอัพโหลดไฟล .xlsx ขอมูลปริมาณสายเพ่ือนําไป
คาดการณปรมิาณสาย   
• เทรนโมเดลเพ่ิมจากขอมลูท่ีไดรับมาใหม  
• คาดการณปรมิาณสาย  
• ดาวโหลดคาท่ีคาดการณไดมาเก็บเปนไฟล Excel 
 

 
ภาพที่ 2 use case diagram แสดงการทํางานของโปรแกรม 
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3.3 Sequence Diagram 
 แผนภาพ Sequence Diagram ของระบบคาดการณ
ปริมาณสายในแตละข้ันตอนในลักษณะของการทําแผนภาพการ
ทํางาน 
3.3.1 Sequence Diagram อัพโหลดไฟลขอมลูปริมาณสาย 
เมื่อผูใชตองการจะใสขอมูลวันท่ีเพ่ิม เพ่ือท่ีจะคาดการณจํานวน
สายใน7วันขางหนา ผูใชจะตองกดท่ีปุม Browse Files แลว
หลังจากน้ันผูใชจะตองเลือกไฟล Excel แลวทําการกดตกลง 
ไฟลท่ีถูกอัพโหลดเขาไปจะถูก Clean เพ่ือนําขอมูลท่ีไมจําเปน
ออก จากน้ันจะนําขอมูลเกาในฐานขอมูลและใหมมารวมกัน เพ่ือ
หาคา EVERAGE ตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมคอลัมนใหม แลวนําคาใน
คอลัมนใหมท่ีไดไปอัพเดตในขอมลูตัวเกา จากน้ันอินเสิรทขอมลู
ใหมตามเขาไป ดังาภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 Sequence Diagram อัพโหลดไฟลขอมูลปริมาณสาย 

 
3.3.2 Sequence Diagram คาดการณปริมาณสาย 
 ผูใชจะตองเลือกวันท่ีท่ีจะคาดการณซึ่งจะตองใสขอมลู
ของวันท่ีน้ัน ๆไปกอนแลว จากน้ันกดปุม Predict โปรแกรมจะ
ทําการคํานวณคาจํานวนสายของวันถัดไปมาให แลวนําข้ึนมาโชว
ท่ีหนาจอ ภาพท่ี4 

 

 
 

ภาพที่ 4 Sequence Diagram คาดการณปริมาณสาย 

 

4. สวนติดตอผูใชงาน 
 4.1 โครงสรางของระบบคาดการณปริมาณสาย 
 ระบบคาดการณปรมิาณสายจะประกอบไปดวย
โครงสรางสวนแสดงผลทางหนาจอ ดังน้ี 
 

–

 
 

ภาพที่ 5 ระบบคาดการณปริมาณสาย 

 
4.2 การทํางานของระบบคาดการณปริมาณสาย 
 หนาจอโครงสรางจอแสดงผลท้ังหมดของระบบ
คาดการณปรมิาณสาย สามารถอธิบายหลักการทํางานของระบบ
ไดดังน้ี 
4.2.1 หนาจอแสดงผล 
เมื่อทําการกดปุม predict ท่ีหนาแรกจะปรากฏหนาจอแสดงผล 
จะมีกราฟแสดงจํานวนสายในแตละชวงเวลาและตารางจํานวน
สาย ซึ่งผูใชสามารถดาวนโหลดออกมาเปนไฟล Excel ไดดังรูปท่ี 
4.2  

 
 

ภาพที่ 6 หนาจอแสดงผล 

 
4.2.2 หนาจออัพโหลดไฟล 
 เมื่อทําการกดปุม Import Data ท่ีแถบเมนูจะปรากฏ
หนาจออัพโหลดไฟล ซึ่งสามารถอัพโหลดไฟลขอมลูจํานวนสาย
ได ภาพท่ี 7 
 

2065



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 หนาจออพัโหลดไฟล 

 
5. ผลการทดสอบโปรแกรม  

5.1 ผลการทดสอบโปรแกรม 
ในการพัฒนาระบบคาดการณปริมาณสาย โดยในการทดสอบ

แบงออกเปน 1 สวน 
 5.1.1 ผลการทดสอบการทํางาน 
 

 
 

 

 
 

6. สรุปผล 
ในการศึกษาและพัฒนาหัวขอสหกิจศึกษาจุดมุงหมายหลัก คือ 
การพัฒนาระบบคาดการณปริมาณสาย ใหสามารถใชงานไดจริง 
และสามารถพัฒนาตอยอดในสวนของการใชงานเว็ปไซตท่ีมีการ
ทํางานมากข้ึน โดยการพัฒนาและออกแบบระบบคาดการณ
ปริมาณสายน้ี จะใหความสําคัญตอการออกแบบและใชงาน 
เพ่ือใหผูใชสามารถใชงานไดอยางสะดวก เชน มีการแสดงจํานวน
ขอมูลท่ีมีในฐานขอมูลเพ่ือใหผูใชสามารถตรวจสอบมีขอมูลลาสุด
ถึงวันไหน สามารถดาวโหลดคาจํานวนสายท่ีไดจากการคํานวณ

ออกมาเปนไฟล Excel สามารถอัพโหลดไฟลขอมูลจํานวนสายได
เพ่ือนําไปใชในการคาดการจํานวนสาย และยังสามารถเทรนและ
ดูไดวาเทรนโมเดลไปลาสุดตอนไหน 
 
6.1 ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาตอยอด 

 1). พัฒนาใหสามารถสามารถเพ่ิม Event พิเศษท่ี
อาจจะมีผลตอจํานวนสายไดเพ่ือท่ีจะทําใหโมเดลมีความแมนยํา
มากข้ึน 

 2). พัฒนาใหสามารถคาดการณจํานวนสายไดลวงหนา
1เดือนและมีความแมนยําท่ียอมรับได 
 3). พัฒนาใหเว็บไซตสามารถแสดงผลลัพธใหดูไดงาย
มากข้ึน 
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Test Group Name: การใช้งานหน้าคาดการณ์ปริมาณสาย 

Test Case ID Test Case Name ขั�นตอนการทํางาน ผลที�คาดหวงั ผ่าน/ไม่ผ่าน 

TCA-01 คาดการณ์จาํนวน

สาย 

กดปุ่ มPredict        

เวป็จะแสดงหนา้

จอแสดงผล 

สามมารถดู

ผลลพัธ์จากการ

คาดการณ์ได ้

ผา่น 

 

Test Group Name: การใช้งานหน้าอัพโหลดไฟล์ข้อมูล 

Test Case ID Test Case Name ขั�นตอนการทํางาน ผลที�คาดหวงั ผ่าน/ไม่ผ่าน 

TCB-01 อพัโหลด

ไฟลข์อ้มูล 

เลือกไฟลข์อ้มูลที�

ตอ้งการจะอพัโหลด

หลงัจากนั�นกดปุ่ ม

อพัโหลด 

สามมารถอพั

โหลดขอ้มูลเขา้

ไปเก็บไวใ้น

ฐานขอ้มูลได ้

ผา่น 

 

Test Group Name: การใช้งานหน้าอัพโหลดไฟล์ข้อมูล 

Test Case ID Test Case Name ขั�นตอนการทํางาน ผลที�คาดหวงั ผ่าน/ไม่ผ่าน 

TCC-01 เทรนโมเดล กดปุ่ มเทรนโมเดล 

จากนั�นหนา้เวป็จะ

ทาํการอพัเดตขอ้มูล

ของวนัที�เทรนล่าสุด 

และโมเดลถูกเทรน 

โมเดลไดรั้บการ

เทรนใหม่และ

หนา้เวป็อพัเดต

เวลาที�เทรน 

ผา่น 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานซักอบรีด 
Information System for Laundry Shop Management 

 

ศศิธร โพธิ์ศรี1 และ *รจนา เมืองแสน1 
 

1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
Email: Jobsasitorn.41@gmail.com 

 
 

บทคัดยอ 
ชีวิตเรงรีบในยุคน้ีทําใหการประกอบธุรกิจประเภทการใหบริการ
กําลังเปนท่ีตองการสําหรับคนรุนใหมทุกคน การบริการบาง
ประเภทท่ีไมคิดวาจะเกิดข้ึนได  ก็สามารถเกิดข้ึนไดจริง ๆ และ
ขยายสาขาอยูอยางตอเน่ือง ไมเพียงเทาน้ันยังเกิดผูประกอบการ
หนาใหมท่ีหันมาจับทาง    ประเภทการใหบริการเหลาน้ีเพ่ิมข้ึน 
แสดงใหเห็นถึงคานิยมของผูบริโภคท่ีตางยอมเสียคาใชจาย
เพ่ิมข้ึนตอเดือน เพ่ือแลกซื้อกับความสะดวกสบายท่ีตนเองไดรับ
หรือไดเพ่ิมเวลาสวนตัวมากข้ึนเฉกเชน ธุรกิจซักอบรีด ก็เปนอีก
หน่ึงธุรกิจใหบริการท่ีผูประกอบการหลายคนนาจะทราบกันดีวา 
เปนธุรกิจท่ีจะสายหนาหนีไมไดเลยเพราะวาเปนธุรกิจท่ีลงทุน
ครั้งแรกครั้งเดียว แตใหผลลงทุนท่ีคุมมาก ๆ 
 

ABSTRACT 
The fast-paced life of this era has made service 
businesses in demand for every new generation. Some 
types of services that are not expected to occur. Can 
really happen And continuously expanding branches 
Not only that, there are also new entrepreneurs that 
turn to catch the way.  These types of services 
increase Shows the values of consumers who are 
willing to pay more per month. In exchange for buying 
convenient for oneself to receive or add more 
personal time like Laundry business Is another service 
business that many entrepreneurs are probably aware 
of Is a business that cannot be shaken away because 
it is a business that is first invested once But gives very 
good investment results 
 
 
 
 
 

 

1. บทนํา 
ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีความสําคัญเปนอยางมาก 
ท้ังในชีวิตประจําวันชีวิตการทํางานและการดําเนินงานของ
องคการตางๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร ซึ่งเปน
เทคโนโลยีท่ีผูคนกําลังใหความสนใจกันอยางมากไมวาจะเปนการ
ทํางานในระดับบุคคล กลุม หรือในองคการตางๆ จนบางครั้งอาจ
เปรียบไดเสมือนกับสายเลือดท่ีหลอเลี้ยงการทํางานแทบทุก
องคการ และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอยางกวางขวาง ท้ังใน
ระดับบุคคล กลุมและองคการ รวมท้ังการทํางานในสาขาวิชาชีพ
ตางๆ ไมวาจะเปนการบริหารงานภาครัฐธุรกิจ กฎหมาย 
วิทยาศาสตร การศึกษา การแพทย สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร
และงานบริการสังคมดานตาง ๆ องคการท่ีสามารถจัดเก็บสารน
เทศไดดีภายใตการเปลี่ยนแปรงดังกลาว ยอมจะดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน และชวยใหผูปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการทํางานมาก
ข้ึนอันจะนําไปสูความสําเร็จในท่ีสุดการดําเนินธุรกิจไมวาจะเปน
ธุรกิจขนาดใหญหรือธุรกิจขนาดเล็กลวนตองมีระบบสารสนเทศ
ดวยเหตุผลตางๆ กัน ในการทําธุรกิจน้ันบริษัทและผูบริหาร
ตองการสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการ
แกปญหา หากไมมีสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะตอง
ตัดสินใจหรือแกปญหาแลว การตัดสินใจก็อาจจะผิดพลาดและ
กอให เกิดความเสี ยหายได  ด วย เหตุ ผล น้ี เองการจัด เก็บ
สารสนเทศท่ีถูกตองและเหมาะสมเอาไวอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหสามารถนํามาใชเมื่อจําเปนจึงมีความสาํคัญอยางยิ่งตอการ
ท่ีจะทําใหบริษัทบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ จะเห็นไดวาขอมูลและ
สารสนเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางมากในการจัดการและ
การพัฒนางานทุกดานทุกระบบ จึงตองจัดทําระบบสารสนเทศให
ดีมีคุณภาพ มีความเพียงพอตอการตัดสินใจรานซักรีดเปนราน
บริการดานการซักรีดเสื้อผาทุกประเภท การบริการจัดการ
ภายในรานมีพนักงานจะทําการจดบันทึกขอมูลตางๆ ในรูปแบบ
ของเอกสาร ซึ่งการบันทึกรายการภายในรานจะทําการบันทึก
การรับและสงสินคาในรูปแบบเอกสารเกิดความสับสนและเกิด
ขอผิดพลาดบอยครั้ง ยังไมมีระบบสารสนเทศในการจัดการการ
ใหบริการและยังไมมีการออกใบเสร็จจากการรับบริการใหกับ

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ลูกคา การบริหารจัดการภายในรานท่ีขาดความคลองตัวในการ
บริหารจัดการ ผูบริหารยังมีความจําเปนตองใชสารสนเทศจาก
การดําเนินกิจการมาชวยในการตัดสินใจและ การบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการ
ดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานซักรีดข้ึน 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริหารงานภายในรานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานซักรีด 
2. เพ่ือหาความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการรานซักรีด 
     3. เพ่ือใหผูอานนําใชในการเปดรานซักอบรีดทําเปนระบบ
คอมพิวเตอรได 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ชยธร คําภูเวียง (2555) ไดศึกษาเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการซักรีด กรณีศึกษา : บริษัท ธนูลักษณ  จํากัด 
(มหาชน) สาขาบางพลี ไดทําการศึกษากระบวนการซักรีดโดยใช
ความรูและหลักการศึกษางานและแนวคิดแบบลีนมาใชเปน
เครื่องมือเพ่ือตองการทราบสภาพการทํางานในปจจุบันของ
กระบวนการซักรีด เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงประสิทธิของ
กระบวนการใหเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
 วัชรี อัศวโสภณ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการรานซักรีด 
ของผูบริโภคในเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ไดศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานซักอบรีด และเพ่ือ
ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีสงผลตอการเลือกใช
บริการรานซักอบรีดของผูบริโภค เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางใน
การ กําหนดกลยุทธ์ิสวนประสมทางการตลาดของเจาของรานซัก
อบรดี 
 สุรีย วิเศษสุข (2550) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นและ
แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการรานซักรีดยานมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ไดทําการศึกษาถึงแนวโนมพฤติกรรมการใช
บริการรานซักรีดยานมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ลักษณะท่ีอยูอาศัย จํานวน
สมาชิกท่ีอาศัยอยูดวยกัน ความถ่ีในการใชบริการตอ/เดือน 
เหตุผลสําคัญท่ีสุดในการใชบริการ 
 อัญชลี ปุณณกะศิริกุล (2557) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรม
และการตัดสินใจเลือกใชบริการซัก อบ รีด ของผูบริโภคเขตหลัก
สี่ กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมและการ
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการซักอบรีด ของผูบริโภค เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะกลาวถึงเฉพาะธุรกิจการซักอบรีด ท่ี
ผูประกอบการลงทุนดวยตนเอง ไมรวมถึงธุรกิจซักอบรีด 
แบบแฟรนไชส และธุรกิจบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ 
เน่ืองจากมีวิธีการดําเนินธุรกิจและขนาดของการลงทุนท่ีแตกตาง
กัน 
 เบญญาภา สุวรรณทอง (2557) ไดศึกษาเรื่องอิทธิพล
ความผูกพันของพนักงานในภาคธุรกิจบริการ ท่ีสงผลตอความ
ภักดีของลูกคา เปนการคนหาความผูกพันของพนักงานท่ีสงผล
ตอความภักดีของลูกคา โดยมุงเนนการศึกษาเฉพาะธุรกิจบริการ
ประเภทสปา ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
และศึกษาทฤษฎีความผูกพันของพนักงาน และทฤษฎีความ
จงรักภักดีของลูกคา โดยท่ีไดใชกรอบแนวคิด สามารถกําหนด
เปนตัวแปร 3 ตัวแปร ไดแก (1) การยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคกร (2) ความเต็มใจในการทุมเทความสามารถ 
และ (3) ความตองการในการปฏิบัติงานกับองคกรตอไป 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ จะเห็นไดวาในการ
จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานซักรีดในครั้งน้ี ได
ศึกษาคนควาตํารา บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัย
ทางการตลาดท่ีผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซัก
อบรีด และเก่ียวกับกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจบริการ ดังน้ัน
หากตองท่ีจะจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานซักรีดน้ัน 
จะตองมีการพัฒนาใหระบบมีความทันสมัย ชวยในการจัดเก็บ
ขอมูลของทางราน และงายตอการใชงาน โดยท่ีทางคณะผูจัดทํา
ไดมีการศึกษาเรื่องเครื่องมือเครื่องใช ท่ีใชในการพัฒนาระบบน้ัน 
จะตองมีความทันสมัยหรือเปนรุนใหมๆ เพ่ือท่ีรปูแบบของระบบ
ท่ีจัดทําข้ึนมาน้ันจะไดมีความสวยงาม ทันสมัย ชวยในการจัดเก็บ
ขอมูล และมีความงายตอการใชงาน 

 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาปญหาระบบงานรานซักรีดมีการทํางานท่ีเก่ียวของกับ
การจัดเก็บ ขอมูล และการจดัทํารายงานเปนสวนใหญ โดยในแต
ละข้ันตอนการทํางานจะตองมีการบันทึก ขอมูลไดมีการปรับปรุง
แก ไขขอมูล  และมีการสืบคนขอมูล เพ่ือ เรียกใชอยู เสมอ 
โดยเฉพาะข้ันตอน การทํารายงานท่ีจะตองมีการนําขอมูลท่ีเก็บ
ไวในแฟมเอกสารมาทําการประมวลผูลน้ัน ยิ่งทําใหการทํางานมี
ความยุงยากมากข้ึน จึงทําใหการปฏิบัติงานในสวนของการจัดทํา
รายงาน ยังไมมี ประสิทธิภาพมากเทาท่ีควร เกิดความลาชาใน
การทํางาน มีความซับซอนของขอมูลท่ีจัดเก็บ ขอมูลท่ีไดไม
ครบถวน เน่ืองจากเอกสารมีการฉีกขาด หรือสูญหาย ทําให
ขอมูลท่ีไดขาดความนาเช่ือถือ รวมท้ังการตรวจสอบ และแกไขก็
ทําไดลําบากอีกดวยการวิเคราะหเปนข้ันตอนของการวิเคราะห
การดําเนินงานของระบบปจจุ บัน เพ่ือทําการพัฒนาเปน
แบบจําลองอจิคัล ซึ่งประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล 
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คําอธิบายการประมวลผลขอมูล  และแบบจําลองขอมูล ใน
รูปแบบ ของ ER-DIAGRAM ทําใหทราบถึงรายละเอียดข้ันตอน
การดําเนินงานในระบบวาประกอบดวยอะไรบาง มีความ
เก่ียวของหรือมีความสัมพันธกับสิ่งใด 
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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) วิเคราะหและออกแบบ
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเครื่องปนดินเผาบานมอญ 2) เพ่ือ
พัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเครื่องปนดินเผาบานมอญ 
ตําบลบานแกง อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 3) ประเมินความ
พึ งพ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช ง า น ร ะ บ บ พ า ณิ ช ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส
เครื่องปนดินเผาบานมอญ ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงความ
คิดเห็นกับโครงงาน การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เครื่องปนดินเผาบานมอญ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทา กับ 4.25  การพัฒนาระบบในครั้ ง น้ี  สามารถจัดการ
ดําเนินงานของราน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดตนทุนคาใชจาย 
และอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการรานคา เพ่ิมชองทาง
ในการจําหนาย และประชาสัมพันธสินคาใหกับราน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการใหบริการลูกคา และสรางความพึงพอใจให
ลูกคามากยิ่งข้ึนและเปนแนวทางในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ 
 
คําสําคัญ: พาณิชยอิเล็กทรอนิกส, เครื่องปนดินเผา 
 

Abstract 
The objectives of this research were to 1)  analyze and 
design Ban Mon electronic commerce system.  2)  To 
develop Ban Mon electronic commerce system, Ban 
Kaeng Subdistrict, Mueang District, Nakhon Sawan 
province.  3)  Assessment of satisfaction in the use of 
electronic commerce system for pottery Ban Mon, 
results of data analysis, comments on the project. The 
overall development of the electronic commerce 
system in Ban Mon Pottery in the high level has a value 
of 4. 25.  This system development can manage the 
store's operations for more efficiency Reduce cost and 
facilitate the store operators increase distribution 
channels and publicize products to the store increase 
the ability to provide customer service and create 

greater satisfaction for customers and as a way to 
increase business opportunities. 
 
Keywords: Electronic commerce, pottery 

 
1. บทนํา 

ในยุคปจจุบัน ลักษณะรูปแบบในการประกอบธุรกิจไดมีการ
พัฒนาข้ึน โดยมีการอาศัยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนพ้ืนฐานใน
การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งมีผลใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การทําธุรกิจในลักษณะของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสกําลังเปนท่ีไดรับความนิยม โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือลดตนทุนคาใชจาย และเปนการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การใหบริการลูกคา และสรางใหเกิดความพึงพอใจของลูกคามาก
ยิ่งข้ึน 

ในหมูบานมอญ ตั้งอยูท่ี หมู 1 ตําบลบานเกง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค อยูในเขตอําเภอเมืองหางจากตัวเมือง
นครสวรรค ประมาณ 16 กิโลเมตร ติดกับอําเภอเกาเลี้ยว มี
แมนํ้าไหลผานท่ีสําคัญ ไดแก แมนํ้าปง ปจจุบันชาวชุมชนบาน
มอญไดมีการจัดเปนศูนยสาธิตดานกระบวนการเรียนรูและ
ถายทอดของชุมชนดานภูมิปญญาการทําเครื่องปนดินเผา โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือถายทอดแกชนรุนหลังและผูมาเยือน เพ่ือ
สงเสริมและสนับสนุนใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชน และสําหรับเยาวชนท่ีสนใจศึกษาคนควาดาน
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเปนแหลงเรียนรูทองเท่ียว
ในเชิงอนุรักษวัฒนธรรม และเพ่ือเปนการสาธิตในความรูแก
นักทองเท่ียว เปนการสรางงานเกิดรายไดในชุมชนไดอีกดวย 
เน่ืองจากจุดเดนของหมูบานเครื่องปนดินเผาบานมอญหนาราน
จําหนายผลิตภัณฑของกลุมอยูติดถนนทางหลวง จึงทําใหผูท่ี
เดินทางไปมาสามารถมองเห็นและแวะเยี่ยมชมผลิตภัณฑท่ี
หลากหลายและกลุมยังใหความสําคัญในการตอนรับผูท่ีมาเยี่ยม
ชมสินคาภายในรานเปนอยางดีคอยแนะนําผลิตภัณฑแตละชนิด
วาเหมาะสําหรับงานใดบางรวมท้ังยังมีการจัดใหมีการออกราน
ตามงานตาง ๆ ท้ังในจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง แต

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ยังขาดการสงเสริมการขายดานความรูสมัยใหมและการบริหาร
จัดการเพ่ือเช่ือมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดท้ังในประเทศและ
ตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขายและอินเตอรเน็ต เพ่ือ
สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน ปจจุบัน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) น้ันเปนเครื่องมือท่ีสาม
มารถชวยเพ่ิมโอกาสทางการตลาดใหกับรานและเปนการเพ่ิม
ชองทางการจัดจําหนาย รวมถึงทําใหเปนการเปดโอกาสใหกับ
ผูขายและผูซื้อไดมีโอกาสพบกันงายข้ึน จําหนายสินคาใหกับทุก
คนและเปดจําหนายไดทุกวันโดยไมมีวันหยุดตลอด 24 ช่ัวโมง 
แตพบปญหาในการจัดการรานและการประชาสัมพันธ จึงทําให
ไมสามารถเขาถึงลูกคาไดและมีเพียงลูกคาบางกลุมเทาน้ันท่ีรูจกั
เน่ืองจากทางรานขาดการเผยแพรและประชาสัมพันธใหกับลูกคา
ทราบและยังไมมีระบบท่ีชวยในการจัดการขอมูลตางใหกับลูกคา
ทราบ มีเพียงหนาเพจเฟซบุค ไมมีการใหขอมูลรายละเอียด
เก่ียวกับสินคา และรานยังอยูในพ้ืนท่ีชนบท ชานเมือง ไมคอยมี
ผูคนรูจัก 

 
1.1 วัตถุประสงค 
 1.  เ พ่ื อ วิ เ ค ร าะห และออกแบบระบบพาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกสเครื่องปนดินเผาบานมอญ 
 2.  เ พ่ื อ พั ฒ น า ร ะ บ บ พ า ณิ ช ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส
เครื่องปนดินเผาบานมอญ ตําบลบานแกง อําเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค  
 3. เ พ่ือประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเครื่องปนดินเผาบานมอญ  
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางเคร่ืองปนดินเผาของบานมอญ 

 
1.2 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับการขาย
สินคาใหกับรานเครื่องปนดินเผาบานมอญ 

 2. เพ่ิมชองทางในการจําหนายและประชาสัมพันธ
สินคาใหกับรานเครื่องปนดินเผาบานมอญ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเคร่ืองปนดินเผาบานมอญ 

พ้ืนฐานขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองปนดินเผาบานมอญ 
เครื่องปนดินเผา “บานมอญ” เปนสินค า ข้ึน ช่ือของ  จั งห วัด
นครสวรรค ไดรับการยอมรับในความสวยงาม คุณภาพ ราคาท่ี
ยอมเยา ผูมาเยือนมักหาซื้อเปนท่ีระลึกเสมอ และดวยประวัติ
ความเปนมาท่ีนาสนใจรวมกับวิถีชีวิตท่ีสืบทอดภูมิปญญาดั่งเดิม
รุนตอรุนทําใหชุมชนแหงน้ีไมไดมีแคเครื่องปนดินเผาเทาน้ัน แต
กําลังกาวสูแหลงทองเท่ียวใหม รอคอยนักเท่ียวมาสัมผัส 

การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงงานน้ีได
จั ด ทํา ข้ึน โดยมี วัต ถุประสงค  เ พ่ือ พัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเครื่องปนดินเผาบานมอญ อ.เมือง จ.นครสวรรค 
จากเดิมพบปญหาในการจัดการรานและประชาสัมพันธ จึงทําให
ไมสามารถเขาถึงลูกคาไดและมีเพียงลูกคาบางกลุมเทาน้ันท่ีรูจกั
เน่ืองจากทางรานขาดการเผยแพรและประชาสัมพันธใหกับลูกคา
ทร าบและยั ง ไ ม มี ร ะบบในการจั ดการข อมู ล  ทา งร าน
เ ค รื่ อ งป น ดิ น เ ผ าบ า นมอญจึ ง ต อ ง ก า ร ร ะ บบพ า ณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสเขามาชวยประชาสัมพันธและเพ่ิมยอดขายและ
ชวยใหรานเครื่องปนดินเผาบานมอญสามารถจัดระบบการ
ทํางานของรานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเปนแนวทางในการ
เ พ่ิม โอกาสทาง ธุร กิจ  การ พัฒนาระบบอิ เล็ กทรอ นิ กส
เครื่องปนดินเผาบานมอญมีเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา คือ
โปรแกรมดรีมวีฟเวอร ระบบจัดการฐานขอมูล มายเอชคิวแอล 
ภาษาพีเอชพี ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีกระบวนการทํางาน 7 
กระบวนการ ดังน้ี หนาแรก กฎระเบียบการเปดราน ขอมูล
ขาวสาร ติดตอเรา ลงทะเบียน (ผูใช) ตรวจสอบเลขท่ีจัดสง และ
เปดรานขายของ 
  

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. การเขาใจปญหา เปนข้ันตอนการทําความเขาใจและ
ตีความหมายและตีความปญหาโดยการทําความเขาใจตอผูใช
กลุมเปาหมาย ความตองการ เพ่ือการตั้งคําถามหรือสมมุติฐานท่ี
ผลักดันใหเกิดแนวความคิดและการวิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนด
แนวทางการแกปญหา 
 2. การวิเคราะหระบบ ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงาน
ปจจุบัน เพ่ือออกแบบการทํางานใหมดําเนินงานปรับปรุงและ
แกไขระบบงานเดิมใหมีทิศทางท่ีดีข้ึน 
 3. การออกแบบระบบ นําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะห
ระบบมาพัฒนาเปนรูปแบบทางกายภาพ เริ่มจากการออกแบบใน
สวนประมวลผลเขา สวนจัดเก็บขอมูล การออกแบบจําลอง
ฐานขอมูล การออกแบบรายงานและการออกแบบหนาจอในการ
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ใชงานของผูใชระบบ เนนการวิเคราะหวาชวยแกปญหาอะไร 
และออกแบบชวยแกปญหาอยางไร 
 4. การพัฒนาระบบ การดําเนินการวิเคราะหความ
ตองการของระบบพรอมท้ังวิเคราะหระบบ ในการสรางเว็บไซต
ภาษาท่ีใชในการพัฒนาระบบโดยใชภาษาภาษาพีเอชพี  
 5. การทดสอบระบบ ทําการทดสอบเว็บไซตในการใช
งานไดรับขอมูลถูกตองหรือไมกอนท่ีจะดําเนินการนําระบบไปใช
งานจริง 
 6. การนําระบบไปใชเมื่อดําเนินการทดสอบระบบจน
มั่นใจวาระบบพรอมท่ีจะสามารถนําใหไปผูประกอบการใชระบบ 
 7. การบํารุงรักษา ตรวจสอบและดูแลการระบบ ขอมูลท่ี
ไดรับถูกตองหรือไม เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการใชงาน 
 

4. ผลการดําเนินงาน 
4.1 ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เครื่องปนดินเผาบานมอญ โดยผูจัดทําไดวิเคราะหการกําหนด
บริบท Context Description เปนการกําหนดผู ใช  List of -
External Entities ขอมูล List of Data และกระบวนการ List 
of Processes แผนภาพบริบท Context Diagram แผนภาพผัง
ก า ร ไ ห ล ข อ ง ข อ มู ล  Process Decomposition Diagram 
แผนภาพกระแสขอมูล Data Flow Diagram  :DFD แผนภาพ
ความสัมพันธระหวางขอมูล Entity–Relationship Diagram   :
E-RD การออกแบบสวนแสดงผลขอมูล Output Design จะ
ประกอบดวย หนาแรกของเว็บไซต  หนากฎระเบียบการเปดราน 
หนาขอมูลขาวสาร หนาติดตอเรา หนาลงทะเบียน(ผูใช) หนาเขา
สูระบบ และการออกแบบหนาจอการนําเขา Input Design จะ
ประกอบไปดวย หนาแรกของเว็บไซต หนาลงทะเบียน ผูใช
,ผูประกอบการ หนาเขาสูระบบ ผูใช,ผูประกอบการ และหนากฎ
ระเบียนการเปดรานขายของ 
 

ภาพที่ 2 แสดงการกําหนดบริบทของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เคร่ืองปนดินเผาบานมอญ 

ภาพที่ 3 แสดงแผนบริบทของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
เคร่ืองปนดินเผาบานมอญ 

 
4.2 ผลการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

การขายสินคาใหกับรานเครื่องปนดินเผาบานมอญ จากการ
วิเคราะหและออกแบบระบบ คณะผูจัดทําจึงไดพัฒนาระบบ
พาณิชย อิ เล็กทรอนิกส เครื่ องป นดิน เผาบ านมอญ ท่ีจะ
ประกอบดวยกระบวนการทํางาน 7 กระบวนการ ดังน้ี หนาแรก 
กฎระเบียบการเปดราน ขอมูลขาวสาร ติดตอเรา ลงทะเบียน 
(ผูใช) ตรวจสอบเลขท่ีจัดสง และเปดรานขายของ 

 

 
 

ภาพที่ 4 หนาแรกของเว็บไซตระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส      
เคร่ืองปนดินเผาของบานมอญ 

 
 
 

List of External Entities

1. ผูดูและระบบ

2. ผูประกอบการ

3. สมาชิก

4. ผูใชงานทั่วไป

List of Data

1. ขอมูลผูดูแลระบบ

2. ขอมูลผูประกอบการ

3. ขอมูลสมาชิก

4. ขอมูลสินคา

5. ขอมูลการสั่งซ้ือสินคา

6. ขอมูลการชําระเงิน

7. ขอมูลการจัดสง

List of Process

1. เขาสูระบบ

   1.1  รับขอมูลสมาชิก

   1.2  ตรวจสอบขอมูล

   1.3  เขาสูระบบ

2. สมัครสมาชิก

   2.1  รับขอมูลการสมัคร

   2.2  ตรวจสอบขอมูลการสมัคร

   2.3  บันทึกขอมูลการสมัคร

3. จัดการขอมูลผูประกอบการ

   3.1  รับขอมูลผูประกอบการ

   3.2  ตรวจสอบขอมูล

   3.3  บันทึกขอมูล

4. อนุมัติการเปดรานขายของ

   4.1  ตรวจสอบการลงทะเบียน

   4.2  อนุมัติการเปดราน

5. จัดการขอมูลสินคา

   5.1  รับขอมูลสินคา

   5.2  ตรวจสอบขอมูล

   5.3  บันทึกขอมูล

6. การสั่งซ้ือสินคา

   6.1  เลือกสินคา

   6.2  แสดงรายการสั่งซ้ือสินคา

   6.3  ยืนยันการสั่งซ้ือสินคา

7. ยกเลิกการสั่งซ้ือสินคา

   7.1  รับขอมูลการยกเลิก

   7.2  ตรวจสอบขอมูล

   7.3  แสดงผลการยกเลิก

8. การชําระเงิน

   8.1  รับขอมูลการชําระเงิน

   8.2  ตรวจสอบการชําระเงิน

   8.3  แสดงผลการชําระเงิน

9. การจัดสงส ินคา

   9.1  ตรวจสอบขอมูลการสั่งซ้ือสินคา

   9.2  ตรวจสอบขอมูลการชําระเงิน

   9.3  บันทึกขอมูลการจัดสงสินคา

รายละเอียดผลเขาสูระบบ

รายละเอียดขอมูลสมาชิก

รายละเอียดการอนุมัติเปดราน

คนหาสินคา

รายละเอียดการเข าสูระบบ

รายละเอียดขอมูลมาชิก

รายละเอียดขอมูลผูประกอบการ

รายละเอียดขอมูลสินคา

รายละเอียดขอมูลการสั่งซ้ือ

รายละเอียดขอมูลการชําระเงิน

รายละเอียดขอมูลการจัดสงสินคา

เขาสูระบบ

ขอมูลการสั่งซ้ือ

ขอมูลสมาชิก

เขาสูระบบ 

ขอมูลผูประกอบการ

ขอมูลสินคา

ขอมูลการแจงชําระเงิน

ขอมูลการจัดสงส ินคา

รายละเอียดผลเขาระบบ

รายละเอียดขอมูลผูประกอบการ

รายละเอียดขอมูลสินคา

รายละเอียดขอมูลการสั่งซ้ือ

รายละเอียดขอมูลการแจงชําระเงิน

รายละเอียดขอมูลการจัดสงสินคา
ผูดูแลระบบ

เขาสูระบบ เพ่ิม ลบ แกไข

ขอมูลสมาชิก

อนุมัติการเปดรานขายของ

ผูประกอบการ

สมาชิก ผูใชงานทั่วไป

0

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

เครื่องปนดินเผาบานมอญ

ขอมูลสินคา
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4.3 ผลการประเมินผลความพึงพอใจในการใชงาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเครื่องปนดินเผาบานมอญ ผูจัดทํา
ไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี 
รอยละ และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยผลการวิเคราะหขอมลู 
มีดังน้ี เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นดานความงายตอการใชงานเว็บไซต มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.28 ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4. 26 และดานคุณภาพของเน้ือหา (Content) มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4. 21 ตามลําดับ ผลการวิเคราะหขอมูล แสดงความ
คิดเห็นกับโครงงาน การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เครื่องปนดินเผาบานมอญ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 

 
ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย (x�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปล
ความหมายของขอมูล ความพึงพอใจในการใชเว็บไซต (n=400) 

 

ความพึงพอใจในการใชเว็บไซต x� S.D. 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1 การออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) 4.26 0.67 มาก 

2 คุณภาพของเน้ือหา (Content) 4.21 0.65 มาก 

3 ความงายตอการใชงานเว็บไซต 4.28 0.64 มาก 

รวม 4.25 0.65 มาก 

 
5. การอภิปราย 

การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสเครื่องปนดินเผาบานมอญมี
เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา คือ โปรแกรมดรีมวีฟเวอร การ
จัดการฐานขอมูลมายเอชคิวแอล และภาษาพีเอชพี ระบบท่ี
พัฒนาข้ึนมีกระบวนการทํางาน 7 กระบวนการ ดังน้ี หนาแรก 
กฎระเบียบการเปดราน ขอมูลขาวสาร ติดตอเรา ลงทะเบียน 
(ผู ใช ) ตรวจสอบเลขท่ีจัดสง และเปดรานขายของ ผลการ
วิเคราะหการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับดีมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ผลจากการพัฒนาครั้งน้ีประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับ คือไดมีระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับการขาย
สินคาใหกับรานเครื่องปนดินเผาบานมอญ เพ่ิมชองทางในการ
ชองทางในการจําหนายสินคาใหแกรานเครื่องปนดินเผาบาน
มอญและเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธรานคาเครื่องปนดินเผา
บานมอญในสื่อออนไลน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุตพร ศิ
ลพรชัย และ สุภาภรณ มงคลเสถียร )2560 (ไดศึกษาวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการพัฒนาระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสรานบานบนดอย อ .แมวาง จ.เชียงใหม 
จากเดิมรานบานบนดอยพบกับปญหาในการจัดการรานคาและ
การประชาสัมพันธ เน่ืองจากรานบานบนดอยไมมีหนารานเปน
ของตนเอง จึงทําใหไมสามารถเขาถึงลูกคาไดมากเทาท่ีควร ทาง
รานบานบนดอยจึงตองการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขามา

ชวยในการประชาสัมพันธและ เพ่ิมยอดขาย และชวยใหรานบาน
บนดอยสามารถจัดการระบบการ ทํางานของร า น ให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สะดวก รวดเร็ว และเปนแนวทางในการ
เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ 

 
6. ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช   
 1) ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเครื่องปนดินเผาบาน
สามารถนํา ไปพัฒนาตอเพ่ือใหมีศักยภาพ และประสิทธิภาพมาก  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1)  กรณีสมาชิกหากลืมรหัสผานในการเขาใชงานระบบ 
ควรมีหนาจอสําหรับสมาชิกท่ีลืมรหัสผานเพ่ือสามารถรูรหัสผาน
และใชช่ือเดิมล็อกอินได โดยไมตองสมัครใหม 
 2)  กรณีท่ีผูประกอบการรอการตอบรับหรือรอการ
ยืนยันสถานะจากผูดูแลระบบ ผูประกอบการจะไมทราบวาทาง
รานจะมีการยืนยันสถานะเมื่อไร ควรมีการแจงไปผูประกอบการ 
ทางโทรศัพทมือถือ (SMS) หรอือีเมลล (E-Mail) 
 3)  กรณีท่ีผูศึกษาตองการพัฒนาเว็บไซตควรเพ่ิม 
เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนจริง ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ี
นําเอาภาพเสมือน 3 มิติจําลองเขาสูโลกจริงผานกลองและมีการ
ประมวลผลโดยทําใหวัตถุ 3 มิติ โดยเราสามารถมองผานกลองได
โดยตรง 
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บทคัดยอ 
ในปจจุบันการว่ิงเปนการออกกําลังกายท่ีไดรับความนิยม จากผู 
คนคอนขางสูงผูคนหันมาสนใจในการว่ิงมากข้ึน ทําใหการฝกฝน
และการพัฒนาในการเตรียมความพรอมเขารวมการว่ิง ท้ังในการ
ว่ิงระยะสั้นและในการว่ิงระยะไกลจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางมาก
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการว่ิงใหว่ิงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน
การเก็บขอมูลการว่ิงจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่ งจากการสํารวจใน
ปจจุบันอุปกรณท่ีใชในการวัดคาจากการว่ิงมีตนทุนท่ีสูง และ
สวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ ดังน้ันในโครงงานน้ีไดนํา
เซ็นเซอรวัดคาการเคลื่อนไหว Razor IMU M0 เขามาประยุกต 
ใชกับแอปพลิเคชัน Android พัฒนาดวยโปรแกรม 3D Unity 
เช่ือมตอดวยสัญญาณ Wi-Fi เพ่ือนําขอมูลไปใชในการบงบอก 
แนวโนมการพัฒนาการว่ิงของนักว่ิงและวิเคราะหลักษณะการว่ิง 
ท่ีอาจสงผลใหเกิดอาการบาดเจ็บ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพดานการว่ิงของนักว่ิงตอไป อีกท้ังยังชวยลดตนทุนการ
ผลิตและการนําเขาอุปกรณจากตางประเทศซึ่งเกิดจากผลการ
ทดสอบแอปพลิเคชันสามารถชวยใหผูใชงานนําไปใชในการ
วิเคราะห และปรับปรุงลักษณะทาทางในการว่ิง เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผูว่ิงใหมีประสิทธิภาพ 

 
คําสําคัญ: การว่ิง, เซ็นเซอรวัดคาการเคลื่อนไหว, อุปกรณวัดคา
การว่ิง, ไวไฟ 
 

ABSTRACT 
At present, running is a highly popular exercise from 
people. People are increasingly interested in running. 
Making training and development in preparing to join 
the short distance run and long distance run is very 
important. In order to improve the running ability of 
the runners in order to run efficiently.  Therefore, 
keeping running data is important.  Which from the 
current survey, the equipment used to measure 

running values has a high cost.  And most have to 
import from abroad.  Therefore, in this project, the 
Razor IMU M0 motion sensor is applied to the Android 
application developed with the 3D Unity program.  It 
connects with Wi-Fi signal to use the information used 
to indicate.  Runners development trend of runners 
and analyze the running characteristics that may result 
in injury, to improve the development of runners 
potential.  It also helps to reduce production costs. 
And importing equipment from abroad. From the test 
results, the application can help users to use to 
analyze and improve the running posture and improve 
the running posture and improve the running 
performance to be in good running criteria.  
 
Keyword: running, motion sensor, equipment measure 
running value, Wi-Fi 
 

1. บทนํา 
ในปจจุบันการว่ิงเปนการออกกําลังกายท่ีไดรับความนิยม
คอนขางสูง เห็นไดจากขอมูลสถิติการจัดการแขงขันการว่ิงท่ี
เพ่ิมข้ึนในชวง 2-3 ปท่ีผานมา ทําใหผูคนหันมาสนใจในการว่ิง
มากข้ึน ทําใหการฝกฝนและการพัฒนาในการเตรียมความพรอม
เขารวมการว่ิงจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางมาก เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การว่ิงของผูว่ิงเพ่ือใหว่ิงไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
 ดังน้ันการเก็บขอมูลการว่ิงจึงเปนสิ่งสําคัญอาทิเชน 
ลักษณะในการว่ิง ลักษณะการถายนํ้าหนักไปยังเทา การลง
นํ้าหนักดวยปลายเทา กลางเทา หรือสนเทา ลักษณะการเอียงตัว 
อัตราเร็วในการว่ิง จํานวนกาวตอนาที ซึ่งลวนมีสวน เก่ียวกับการ
พัฒนาการดานการว่ิงท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการสํารวจใน
ปจจุบันอุปกรณท่ีใชในการวัดคาจากการว่ิงมีตนทุนท่ีสูง และ
สวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ ปจจุบันเครือขายเซ็นเซอร

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ไรสาย (Wireless Sensor Network) เปนเทคโนโลยีในการ 
ติดตอสื่อสารท่ีไดรับความนิยมมากข้ึน และสามารถนํามาประ 
ยุกตใชในดานวิทยาศาสตรการกีฬาได โดยนํามาประยุกตในการ
ทําเซ็นเซอรเพ่ือวัดคาตาง ๆ ของนักกีฬา 
 โดยโครงงานน้ีผูจัดทําไดเล็งเห็นปญหาขางตน จึงได
พัฒนาแอปพลิ เค ชันโดยนําเครือข ายเซ็น เซอรไรสายมา
ประยุกตใชในการจัดเก็บขอมูล ท่ีมีสวนกับการพัฒนาการดาน
การว่ิง เพ่ือนําขอมูล ท่ีได ไปใชในการบงบอกแนวโนมการ
พัฒนาการว่ิงของผูใช และวิเคราะหลักษณะการว่ิงท่ีอาจสงผลให
เกิดอาการบาดเจ็บ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพดาน 
การว่ิงของผูใชตอไป อีกท้ังยังชวยลดตนทุนการผลิตและการ
นําเขาอุปกรณจากตางประเทศ 
 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
2.1. กลามเนื้อท่ีมีผลกับการว่ิง 
กลามเน้ือสวนท่ีมีผลตอการว่ิง [1] มีกลามเน้ือสวนสะโพกและขา 
ดังภาพท่ี 1 (Muscle of the lower limb) 
 

 
ภาพที่ 1 กลามเนื้อสวนสะโพกและขา 

 

 ประกอบไปดวยกลามเน้ือสวนสะโพกกนกบมีสองสวน
คือ Gluteus maximus ทําหนาท่ีเหยียดขากางตนขาไปดานขาง 
และ Tensor fasciae latae ทําหนาท่ีกางและหมุนขา ตอมาคือ 
กลามเน้ือสวนโคนขามีสามกลุมคือ Biceps femoris ทําหนาท่ี 
เหยียดตนขาและงอเขา Rectus femoris ทําหนาท่ีงอตนขาและ 
เหยียดปลายขา Satorius อยูหนาตนขา ลักษณะยาวแบนพาด 
เฉียงบนโคนขา และกลามเน่ือสวนปลายขามีสามกลุมคือ กลุม 
ดานหนาปลายขา กลุมดานขางของปลายขา และกลุมดานหลัง 
ของปลายขาโดยทําหนาท่ีในเก่ียวกับการกระดูกขอเทาและงอฝา
เทาสวนสุดทายคือกลามเน้ือสวนเทาทําหนาท่ีควบคุมสนเทา 
ระหวางการเดิน  
 
2.2. วิธีการลงเทา ใหเหมาะสมกับประเภทการว่ิง 
ประเภทการลงเทาใหเหมาะสมในการว่ิงแตละประเภทสงผลท่ี
แตกตางกันไป [2] ดังภาพท่ี 2 แบงออกเปน 3 ประเภทดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 2 วิธีการลงเทา 

 
1. การว่ิงแบบลงสนเทา (Heel Strike) การว่ิงโดยใชสนเทาเปน
จุดถายแรงสูพ้ืนและฝาเทาจึงลงสัมผัสกับพ้ืนท้ังหมด แลวจึงใช
ปลายเทาออกแรงสงตัวเพ่ือดันไปขางหนา ทาน้ีเหมาะกับการว่ิง
ออกกําลังกายท่ัวไปเนนเพ่ือสุขภาพ 
2. การว่ิงแบบลงฝาเทา (Midfoot Strike) การว่ิงเทาสัมผัสพ้ืน
พรอมกันแลวจึงใชปลายเทาดันตอไปขางหนาซึ่งทาน้ีสามารถลด
แรงกระแทกของเทาขณะลงพ้ืนไดด ีแตเปนทาท่ีไมเหมาะกับการ
ว่ิงระยะไกล 
3. การว่ิงแบบลงปลายเทา (Forefeet Strike) เปนการลงเทาท่ี
นิยมในกลุมนักว่ิงท่ีใชความเร็วปลายเทาเปนจุดถายแรงสูพ้ืน 
ตามมาดวยสนเทา กอนออกแรงสงตัวไปขางหนาดวยปลายเทา
อีกครั้ง แรงกระแทกเกิดเพียงสวนเดียว เมื่อฝาเทาสัมผัสกับพ้ืน
ท้ังหมดใชแรงนอยกวาการว่ิงแบบลงสนเทา การว่ิงดวยการลงสน
เทาทําใหว่ิงไดระยะทางไกลกวา แตมาพรอมกับความเสี่ยงท่ีทํา
ใหไดรับการบาดเจ็บจากการว่ิง เน่ืองจากการว่ิงแบบลงสนเทา
เกิดแรงกระแทกกับพ้ืนมากกวาปกต ิ
 
2.3. การลงเทากับความปลอดภัย 
การลงเทากับความปลอดภัย [3] แมการว่ิงดวยสนเทาชวยใหว่ิง
ไดระยะไกลมากกวา แตมาพรอมกับความเสี่ยงท่ีไดรับการ
บาดเจ็บจากการว่ิงเน่ืองจากการว่ิงแบบลงสนเทาทําใหเกิดแรง 
กระแทกกับพ้ืนมากกวาโดยหัวเขา และขอเทาเปน 2 จุดแรกท่ี
ไดรับการกระเทือน โดยตําแหนงหัวเขาเปนสวนท่ีบาดเจ็บงายสุด 
เพราะการว่ิงลงสนเทาทําใหขากาวยาวเกินไป ทําใหเกิดแรง
กระแทกกลับมาขณะท่ีการว่ิงดวยปลายเทาโอกาสบาดเจ็บนอย
กวาเน่ืองจากแรงกระแทกเกิดข้ึนกับรางกายนอยกวาอวัยวะท่ีรับ
แรงกระแทกไดแก นองและเอ็นรอยหวายเพราะกลามเน้ือท้ัง 2 
สวน ไดรับการเคลื่อนไหวในลักษณะกระโดดข้ึนลง ทําใหมีความ
เสี่ยงท่ีบาดเจ็บเน่ืองจากกลามเน้ือหนาแขงอักเสบไดดวย 
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2.4. การพัฒนาทาทางในการว่ิง 
การพัฒนาทาทางการว่ิง [4] ชวยใหมีประสิทธิภาพการว่ิงท่ีดีข้ึน
และยังชวยลดอาการบาดเจ็บโดยมีปจจัยดังน้ี ลักษณะการลงเทา 
ลักษณะการเอียงตัว และจํานวนกาวตอนาที  
 โดยลักษณะการลงเทาท่ีไมเหมือนกันสามารถทําใหเกิด
อาการบาดเจ็บท่ีแตกตางกันไดโดยการว่ิงของคนสวนใหญ 80-
90 % เปน HeelStrike คือเอาสนเทาลงกอน ซึ่งสงผลตอการ
ออกแบบรองเทาในปจจุบัน ทําใหนักว่ิงตองว่ิงลงดวยสนเทากอน 
ทําใหตัวเลขของคนว่ิงแบบ Forefoot-Strike ดูนอยกวาความ
เปนจริง การว่ิงเทาเปลาแบบธรรมชาติลงนํ้าหนักเปนแบบ 
Forefoot strike ชวยลดโอกาสการบาดเจ็บจากการว่ิงไดดีกวา 
Heel Strike  
 ตอมาลักษณะการเอียงตัว (lean) ทําใหรางกาย ของ
เรามีการวางทาทางท่ีตรง ทาการเอียงตัวจึงสําคัญ เพราะชวง 
แรกถาไมเอียงตัวขณะว่ิงตัวเราจะว่ิงแบบแอน ๆ ซึ่งเปนทาทาง 
ท่ีไมดี ทําใหมีอาการปวดท่ีบริเวณหลังหรือหัวไหลได ลักษณะ
การเอียงตัวท่ีดีคือโนมตัวไปดานหนาอยูในชวงประมาณ 10-25 
องศา โดยไมตองเอียงแบบว่ิงหัวท่ิมไปขางหนา  
 จํานวนรอบขาท่ีใชว่ิงใน 1 นาทีซึ่งการว่ิงใหไดรอบขาท่ี
ดีคือประมาณ 150 spm (steps per minute) เปนการนับการ
กาวขาสองขารวมกัน การว่ิงโดยกาวขาเร็วทําใหเหน่ือยกวาการ
กาวขาชา แตขาไดรับแรงกระแทกนอยกวาดวยเพราะแตละกาว
ใชเวลาแตะพ้ืนนาน 

 
2.5. อุปกรณท่ีใช 
ประกอบไปดวยเช็นเซอร SparkFun 9DoF Razor IMU M0 
เปนตัววัดการเคลื่อนไหว สามารถวัดความเรงเชิงเสน ความเร็ว
เชิงมุม และสนามแมเล็กได แลวสงขอมูลผานอุปกรณสงสัญญาณ 
Wi-fi ผานบอรด ESP8266 ซึ่งมี wireless (TP-Link M7350 
Advanced Mobile 4G LTE) เปนตัวรับสัญญาณ Wi-fi ท่ีสง
จากตัวเซ็นเซอรเพ่ือทําการเก็บขอมูลเขาไปท่ีแอปพลิเคชัน โดยมี
แหลงพลังงานจากแบตเตอรี่ Lithium Ion 
 
2.6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
งาน วิจัย  Monitoring Kinematic Changes WithFatigue in 
Running Using Body-Worn Sensors [5] เปนงานท่ีเสนอการ
ตรวจวัดความเมื่อยลาท่ีเกิดข้ึนจาก การว่ิงดวย Motion Sensor 
ใชเซ็นเซอรท้ังสิ้น 12 จุด สงขอมูลแบบไรสายมายังเครื่องรับ
แบบเรียลไทมทําการทดลองว่ิงบนลูว่ิง ทําใหทราบตําแหนงท่ีติด
เซ็นเซอรและลักษณะขอมูลท่ีไดในแตละสวน 
 ในป  2016 งาน วิจัย  Personal Dead Reckoning 
Using IMU Mounted on Upper Torso and Inverted 
Pendulum Model [6] การวัดการเดินและการว่ิงท่ีบริเวณเอว 

ใชเซ็นเซอรประเภท IMU รวมกับ Arduino Fio Board และ 
Xbee Wireless Transmitter สําหรับการประมวลและสงขอมูล
มายังเครื่องรับ วัดคาการเดินในลักษณะลูกตุมเพ่ือจําแนกความ
แตกตาง 
 

3. วิธีการดําเนินงาน 
3.1 การออกแบบชุดตรวจวัดการว่ิง 
เลือกใชเซ็นเซอร SparkFun 9DoF Razor IMU M0 ท้ังหมด 2 
ตัวติดบริเวณดานหลังสวนลาง และเทา โดยประกอบดวย
แบตเตอรี่ Lithium Ion 3.7V ขนาด 400 mAH และเซ็นเซอร
รับสงสัญญาณ Wi-fi ESP8266 สงขอมูลดวยความถ่ี 50 ครั้งตอ
วินาทีไปยังแอปพลิเคชัน ดังภาพท่ี 3 และคาท่ีไดรับจากเซน็เซอร
ดังภาพท่ี 4 
 

 
ภาพที่ 3 การติดต้ังเซ็นเซอร 

 

 
ภาพที่ 4 คาที่ไดรับจากเซ็นเซอร 

 
3.2. โครงสรางระบบของของแอปพลิเคชันวัดประสิทธิภาพ
ของการว่ิงเพ่ือดูพัฒนาการทางการว่ิง 
ติดตั้งอุปกรณวัดคาการว่ิงท่ีผูใชท้ังหมด 2 สวน คือบริเวณหลัง
สวนลาง และเทา โดยมีการสงขอมูลไปยังตัวรับสัญญาณ 
wireless โดยใชสัญญาณ Wi-fi และสงขอมูลไปยังแอปพลิเคชัน
บนสมารทโฟน เพ่ือสงขอมูลไปยังสวนประมวลผลของแอปพลิเค
ชันท่ีทําหนาท่ีหลักในการจัดการขอมูลและควบคุมการทํางาน 
เมื่อประมวลผลเสร็จสงขอมูลไปเก็บในฐานขอมูลเพ่ือนําขอมูล
ออกมาแสดงกับผูใช ดังภาพท่ี 5 
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ภาพที ่5 โครงสรางระบบของแอปพลิเคชนั 

 
3.3. Sequence Diagram ของแอปพลิเคชันวัดประสิทธิภาพ
ของการว่ิงเพ่ือดูพัฒนาการทางการว่ิง 
ผูใชงานกดเริ่มบันทึกการว่ิงเพ่ือเก็บขอมูลผานแอปพลิเคชัน 
เซ็นเซอรสงขอมูลการว่ิงผานตัวรับสัญญาณ Wi-fi ไปยังแอป
พลิเคชัน เมื่อผูใชทําการว่ิงเสร็จตามระยะทางท่ีกําหนดใหกด
บันทึกแอปพลิเคชันทําการหยุดรับขอมูลจากเซ็นเซอร แลวนํา
ขอมูลไปบันทึกในฐานขอมูล และแอปพลิเคชันทําการเรียกขอมูล
จากฐานขอมูลมาคํานวณแลวแสดงเปนคาขอมูลตาง ๆ ใหกับผูใช 
ดังภาพท่ี 6 
 

 
ภาพที่ 6 Sequence Diagram แสดงการเก็บขอมูล 

 
3.4. ขั้นตอนการดําเนินงานของแอปพลิเคชันวัดประสิทธิภาพ
ของการว่ิงเพ่ือดูพัฒนาการทางการว่ิง 
ข้ันตอนการดําเนินงานของแอปพลิเคชันวัดประสิทธิภาพการว่ิง
เพ่ือดูพัฒนาการทางการว่ิงโดยการนําขอมูลความเรงและมุม
องศาท่ีไดจากเซ็นเซอรวัดคาการเคลื่อนไหว SparkFun 9DoF 

Razor IMU M0 บริเวณ 2 ตําแหนง คือบริเวณดานหลังสวนลาง 
และบริเวณดานบนเทาโดยสนใจคาดังน้ี Pitch เปนคามุมท่ี
หมุนรอบแกน X คา Yaw เปนคามุมท่ีหมุนรอบแกน Y และคา 
Roll เปนคามุมท่ีหมุนรอบแกน Z มาคํานวณเพ่ือหาคาจํานวน
กาวตอนาที แรงกระแทกของขา ลักษณะการลงเทา และองศา
การเอียงตัวเฉลี่ย เพ่ือใชในการวิเคราะหการพัฒนาทางการว่ิง 
ลักษณะของขอมูลท่ีไดจาก เซ็นเซอรวัดคาการเคลื่อนไหว  
 มุมองศา Roll ท่ีไดจากเซ็นเซอรมาคํานวณองศาการ
เอียงตัวเฉลี่ยเพ่ือวิเคราะหลักษณะการเอียงตัววามีลักษณะตัว
ตรง เอียงตัวปกติ หรือเอียงตัวมากเกินไป โดยมีลักษณะกราฟ 
ดังภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 ขอมูลกราฟของมุมองศาในแกน Roll ที่ไดจากเซ็นเซอร 

 
นําคาจากมุมองศาในแกน Pitch มาวิเคราะหลักษณะการลงเทา
เพ่ือบงบอกลักษณะการลง เทาแบบปลายเทา กลางเทา หรือสน
เทา โดยมีลักษณะกราฟ ดังภาพท่ี 8 
 

 
ภาพที่ 8 ขอมูลกราฟของมุมองศาในแกน Pitch ที่ไดจากเซ็นเซอร 

 
นําคาความเรงท้ังสามแกนมาเขาสูตรสมการเวกเตอรใน 3 มิติ 
เพ่ือรวมคาความเรงท้ัง 3 แกน โดยมีลักษณะกราฟ ดังภาพท่ี 9 
 

 
ภาพที ่9 กราฟของขอมูลความเรงทั้ง3แกนที่ไดจากเซ็นเซอร 
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จากภาพท่ี 9 ทําใหทราบจุดยอดของกราฟ โดยในแตละจุดเปน
จุดท่ีมีความเรงมากท่ีสุดซึ่งเปนจุดท่ีเทาสัมผัสกับพ้ืน ทําให
สามารถนํามาหาจํานวนกาว (step) และเมื่อทราบจํานวนกาวทํา
ใหทราบจํานวนกาวตอนาที (step/min) (โดยมีสมการดังน้ี) 
 

จํานวนกาวตอนาที =  ����

����
     (1) 

 
เน่ืองจากความเรงท่ีวัดไดจากเซ็นเซอรวัดคาการเคลื่อนไหว มีคา
อยูในชวงไม เกิน 40,000 หรือมีคาไม เกิน16g ดังน้ันจึงเอา
คาเฉลี่ยของความเรงจากจุดยอดของกราฟ มาเทียบในการหา
คาแรงกระแทกของขา (g) (โดยมีสมการดังน้ี) 
 

แรงกระแทกของขา =  ��������������������×16
40000

  (2) 

 
3.5. การออกแบบฐานขอมูลของแอปพลิเคชัน 
การออกแบบฐานขอมูลของแอปพลิเคชันใช SQLite ในการ
จัดเก็บขอมูล ซึ่งเปนไฟลท่ีติดตั้งบนเครื่องของผูใชงาน 1 คน ตอ
การใชงาน 1 เครื่อง 
 

 
ภาพที่ 10 ER Diagram ของแอปพลิเคชัน 

 
จากภาพท่ี 10 ตารางผูใชงานมีความสัมพันธกับตารางประวัติ
การว่ิง เพ่ือเก็บขอมูลประวัติการว่ิงในแตละครั้งของผูใชงาน 
 

4. ผลการดําเนินงาน 
4.1 ผลการทดสอบแอปพลิเคชันวัดประสิทธิภาพของการว่ิง 
การทดสอบทําโดยการสุมเก็บขอมูลจากนักศึกษา สจล. ท่ีมีอายุ
ระหวาง 19-22 สภาพรางกายปกติ ทําการทดสอบโดยติดตั้ง
อุปกรณวัดคาการว่ิงเขากับผูทดสอบ 2 ตําแหนง คือ บริเวณ
ดานหลังสวนลาง และบนหลังเทาของผูเขาทดสอบ โดยทําการ
เปรียบเทียบกับเกณฑการว่ิงท่ีดี ในระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยใช
สนามกีฬาเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเปน
สถานท่ีทําการทดสอบ 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 เกณฑขอมูลการวิ่งที่ใชในการอางอิงของผลการทดสอบ 

 
จากตารางท่ี 1 เปนตารางเกณฑขอมูลการว่ิงท่ีใชในการอางอิง
ของผลการทดสอบเมื่อนํามาเปรยีบเทียบกับผลการทดสอบของผู
เขาทดสอบ โดยมีขอมูลดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ขอมูลผลการทดสอบการวิ่งของผูเขาทดสอบ 

 
 
4.2 สรุปผลการทดสอบการว่ิง 
จากผลการทดสอบของผูเขาทดสอบการว่ิงจากกลุมตัวอยาง 3 
กลุม มีขอมูลการทดสอบคือความเร็ว ระยะทาง จํานวนกาวตอ
นาที ลักษณะการลงเทา แรงกระแทกของขา และองศาการเอียง
ตัวเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบกับเกณฑการว่ิงท่ีดีมีผลสรุปดังน้ี 
 การทดสอบการว่ิงครั้ งท่ี  1 อยู ใน เกณฑ ท่ีดีมีค า
ความเร็วอยูในชวงท่ีกำหนด มีลักษณะการลงเทาแบบเต็มเทา 
และมีคาองศาการเอียงตัวเฉลี่ยตรงกับเกณฑ แตจํานวนกาวตอ
นาทียังมีคาท่ีไมอยูในเกณฑ 
 การทดสอบการว่ิงครั้งท่ี 2 เปนการทดสอบท่ีไดผลดี
ท่ีสุดมีคาความเร็วอยูในระดับท่ีดีกวาเกณฑ มีลักษณะการลงเทา
แบบเต็มเทา และมีคาองศาการเอ ียงตัวเฉลี่ยตรงกับเกณฑมี
คาแรงกระแทกของขาท่ีเหมาะสม และมีจํานวนกาวตอนาทีนอย
กวาเกณฑ แตมีคามากท่ีสุดเมื่อเปรียบกับการทดสอบท้ัง  3 ครั้ง 
 การทดสอบการว่ิงครั้งท่ี 3 มีคาความเร็วและองศาการ
เอียงตัวเฉลี่ยอยูในเกณฑท่ีดี แตมีจำนวนกาวตอนาทีท่ีนอยกวา
เกณฑมากท่ีสุดจากการทดสอบท้ัง 3 ครั้ง และมีลักษณะการลง
เทาแบบสนเทาทำใหแรงกระแทกของขามีคามาก สงผลใหเกิด
การอาการบาดเจ็บมากท่ีสุดจากการทดสอบท้ัง 3 ครั้ง  
 โปรแกรมสามารถวิเคราะหลักษณะการว่ิงของผูใชปรับ
ลักษณะทาทางการว่ิงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการว่ิงได 
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5. สรุปผลการพัฒนา 
แอปพลิเคชันสามารถวิเคราะหลักษณะทาทางในการว่ิง องศา
การเอียงตัว ลักษณะการลงเทาซึ่งมีผลตอจํานวนกาวและแรง
กระแทกของขาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงรวมถึงความเร็ว และเวลาใน
การว่ิงจากผลการทดสอบ โดยเก็บขอมูลจากผูเขา 3 ครั้ง สรุปได
วาผลการทดสอบการว่ิงของผูเขาทดสอบ สามารถนําไปวิเคราะห
และปรับปรุงลักษณะทาทางในการว่ิงและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การว่ิงใหอยูในเกณฑการว่ิงท่ีดีได และความเหมาะสมของขอมูล
อยูในระดับท่ีแพทยสามารถยอมรับได 
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ระบบจัดเก็บคานํ้าประปาดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ประปาหมูบานหนองเตา 
QR Code Water Storage System  

Case Study Nong Tao Village Water Supply 
 

*พรไพลิน ธีระแนว1, มัณฑิรา สอยเหลือง1 และ ลฎาภา แผนสุวรรณ1 
 

1สาขาวิชาเคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 
Emails: pornpailin.t@nsru.ac.th, manthira.s@nsru.ac.th, ladapha.p@nsru.ac.th  

 
 

บทคัดยอ 
การออกแบบ และพัฒนาระบบจัดเก็บคานํ้าประปาดวยคิวอาร
โคด กรณีศึกษา ประปาหมูบานหนองเตา มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) 
วิเคราะห และออกแบบระบบจัดเก็บคานํ้าประปาดวยคิวอารโคด 
กรณีศึกษา ประปาหมูบานหนองเตา 2) เพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บ
คานํ้าประปาดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ประปาหมูบานหนอง
เตา 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอการออกแบบ และพัฒนาใน
การใชงานระบบบ ในการวิเคราะห และออกแบบระบบไดนํา
ขอมูลมาดําเนินการวิเคราะหระบบ โดยเขียน แผนภาพบริบท  
แผนภาพกระแสขอมูล การออกแบบฐานขอมูล โดยเขียนแผน
ความสัมพันธระหวางขอมูล  โดยใชภาษาจาวา ใชโปรแกรมแอน
ดรอยด สตูดิโอในการสราง และออกแบบแอปพลิเคชนั และใช

ภาษาพีเอชพี โปรแกรมอะโดบี ดรีมวีฟเวอร ในการออกแบบ

หนาเว็บไซต จัดการฐานขอมูลโดยใช พีเอชพีมายแอดมิน ซึ่งผล
ประเมินความพึงพอใจท่ีไดรับจากการประเมินโครงงานการ
ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดเก็บคานํ้าประปาดวยคิวอารโคด 
กรณีศึกษา ประปาหมูบานหนองเตา อยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.99 
 
คําสําคัญ: ระบบจัดเก็บขอมูล คานํ้าประปา คิวอารโคด ประปา
หมูบานหนองเตา 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were to 1)  analyze and 
design the water billing system using QR code under a 
case study of Nong Tao village water supply, 2)  to 
develop water billing system using QR code under a 
case study of Nong Tao village water supply, and 3) to 
assess satisfaction towards the designed and 
developed water billing system using QR code under a 
case study of Nong Tao village water supply. Data were 
analyzed to design the system using context diagram, 

Data Flow Diagram, and Entity –  Relationship Diagram.  
By using JAVA language to write the relationship plan 
between data.  Use the Android Studio program to 
create and design applications and use PHP language 
and Adobe Dreamweaver program to create website 
page. And using PHP My Admin manages database. The 
satisfaction of users with the developed water billing 
system using QR code under a case study of Nong Tao 
village water supply was at a high level with a mean of 
3.99.  
 
Keywords: Storage System, Water Supply, QR Code, 
Nong Tao Village Water Supply 
 

1. บทนํา 
เน่ืองจากปจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารไรสารผานเครื่องมือสื่อสาร
แบบพกพา ไดแก สมารทโฟนและสมารทแท็บเล็ต มีพัฒนาการ
อยางรวดเร็ว และไดรับความนิยมเปนอยางมากไดเขามามี
บทบาท และเปนสวนสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวัน ไมวาจะ
เปนการติดตอสื่อสาร การทํางาน และรวมถึงการคนหาขอมูลตาง 
ๆ ซึ่งโมบายแอปพลิเคชัน (MOBILE APPLICATION) มีมากมาย
หลายประเภททําใหผูใชสามารถสื่อสารไดหลากหลายรูปแบบ
มากยิ่งข้ึน ดังน้ัน เทคโนโลยีจึงเปนสวนท่ีสําคัญแตละระบบงาน
จํ า เปนต องนํามาช วยการทํางานภายในระบบเ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

ในปจจุบันประปาหมูบานของหมูท่ี 5 ตําบลหนองเตา 
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เปนหนวยงานท่ีดําเนินการแจกจาย
นํ้าประปาใหกับหมูบาน โดยมีการจัดเก็บขอมูล การจดมาตร
นํ้าประปา การออกใบเสร็จคานํ้าประปา เปนการจัดเก็บบันทึก
ขอมูลดวยลายมือ จึงทําใหเกิดขอผิดพลาดในการจดบันทึก 
ขอมูลอาจมีการสูญหายได และการคํานวณคานํ้าอาจมีการ
คลาดเคลื่อน การคํานวณคานํ้าประปาจะใชวิธีการนับจากตนข้ัว

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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ของใบเสร็จคานํ้า และการสรุปรายงานการใชนํ้าประจําเดือนจะ
ไมมีรูปแบบการจัดทํารายงานท่ีแนนอน ทางผูจัดทําจึงเล็งเห็นวา 
ถามีระบบท่ีชวยรองรับปญหาตาง ๆ เหลาน้ี ก็จะสามารถทําให
การทํางาน และการจัดการขอมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จากปญหาดังกลาวทางผูจัดทําจึงมีแนวคิดท่ีจะออกแบบ 
และพัฒนาระบบจัดเก็บคานํ้าประปาดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา 
ประปาหมูบานหนองเตา ซึ่งทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บมีความเปน
ระเบียบ มีการคํานวณคานํ้าท่ีถูกตอง และแมนยํามากยิ่งข้ึน ลด
การสูญหายของขอมูล มีการสรุปจัดรายงานในรูปแบบมีแนนอน 
และเปนการชวยใหการทํางานภายในหมูบานมีความเปนระบบ
เพ่ิมมากข้ึนอีกท้ังยังมีความสะดวกรวดเร็ว มีระบบงานท่ีตรงกับ
ความตองการของผูใชงาน และสะดวกตอการใชงาน 
 

1.1 วัตถุประสงคของโครงงาน 
1. เพ่ือวิเคราะห และออกแบบระบบจัดเก็บคานํ้าประปา

ดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ประปาหมูบานหนองเตา 
2.  เพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บคานํ้าประปาดวยคิวอารโคด 

กรณีศึกษา ประปาหมูบานหนองเตา 
      3. การประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานระบบท่ีมีตอ
ระบบจัดเก็บคานํ้าประปาดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ประปา
หมูบานหนองเตา 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับน้ําประปา 

หมูบานหนอง เตา 
แตเดิมไดมีการขุดบอนํ้าตื้นมาใชในการอุปโภค และบริโภคเปน
บอท่ีขุดข้ึนโดยไมลึกมากนัก โดยระดับความลึกแคผิวดินข้ึนบน
เทาน้ันสามารถขุดเจาะไดเองมีปริมาณนํ้าเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาล และสภาพภูมิประเทศบริเวณน้ัน ในปจจุบันมีประชากร
บานเรือนเพ่ิมข้ึนจนไดมีการเปลี่ยนมาใชนํ้าบอบาดาลดึงข้ึนหอ 
เปนนํ้าท่ีถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยูใตดินอาจสะสมตัวอยูตาม
รอยแตกรอยแยกของช้ันหินหรืออาจสะสมตัวอยูในชองวาง
ระหวางเม็ดกรวด หรือเม็ดทรายใตผิวดิน นํ้าใตดินหรือนํ้าบาดาล 
เพ่ือแจกจายนํ้าใหใชไดท่ัวท้ังหมูบาน  

การจัดเก็บขอมูลการใชนํ้าประปาหมูบานหนองเตา ณ 
ปจจุบันเปนการจัดเก็บแบบจดบันทึกขอมูลใสกระดาษแยกเปน
เดือนตอเดือนซึ่งไมมีความเปนระบบระเบียบในการจัดเก็บขอมูล 
เกิดการศูนยหายของเอกสารและความผิดพลาดในการเก็บขอมูล
การใชนํ้าประปาของหมูบานหนองเตา โดยมีเอกสารการจัดเก็บ
ไว ดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยาง การจัดเกบ็ขอมูลน้ําประปาหมูบานหนองเตา 

 
3.แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับคิวอารโคด 

3.1 ความหมายคิวอารโคด (QR Code) 
คิวอารโคด คือ สัญลักษณสี่เหลี่ยม ท่ีเริ่มเห็นแพรหลายในบาน
เรามากข้ึนไมวาจะเปนจากหนังสือพิมพ หรือนิตยสารเรียกวา คิว
อาร โคด ยอมาจาก การตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick 
Response) เปนบารโคด 2 มิติ ท่ีมีตนกําเนิดมาจากประเทศ
ญี่ปุน โดยบริษัท เดนโซ-เวฟ (Denso-Wave) ตั้งแตป ค.ศ. 1994 
คุณสมบัติของคิวอารโคด คือ เปนสัญลักษณแทนขอมูลตาง ๆ ท่ี
มีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ซึ่งสวนใหญจะนํามาใชกับสินคา สื่อ
โฆษณาตาง ๆ เพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติม หรือจะเปน ยูอารแอล 
(URL) เว็บไซต เมื่อนํากลองของโทรศัพทมือถือไปถายคิวอารโคด 
ก็จะเขาสูเว็บไซตไดทันทีโดยไมตองเสียเวลาพิมพ (ลาภลอย วา
นิชอังกูร, 2550 : ออนไลน) 
3.2 วิธีใชงานคิวอารโคด 
ตองใชงานผานโทรศัพทมือถือท่ีมีสัญลักษณคิวอารโคดอยูภายใน
ตัวเครื่อง เพียงนํากลองท่ีอยูบนมือถือแสกนบนคิวอารโคด รอ
สักครู เครื่องจะอานคิวอารโคดสีดําออกมาเปนตัวหนังสือท่ีมี
ขอมูลมากมาย เชน รายละเอียดสินคา โปรโมชัน สถานท่ีตั้งของ
บริษัท รานคา เว็บไซต เบอรโทรศัพท หากอยูบนนามบัตร 
เจาของนามบัตรก็จะใสท้ังช่ือ อีเมล ฯลฯ รวมท้ังสามารถใชคิว
อารโคดสื่อบอกความในใจไดดวย เพียงพิมพคิวอารโคดลงบน
การด ผูท่ีไดรับการดนําโทรศัพทมือถือท่ีมีกลองมาสแกน เพียง
เทาน้ีก็รูความในใจ ดวยไอทีแลวจะเห็นไดวาคิวอารโคด ไดเขามา
มีสวนรวมในชีวิตประจําวันในบุคปจจุบันอยางมาก ไมใชมีแคการ
แสกนแลวเปนเว็บไซต หรือขอมูลสินคาในท่ีน่ี    คิวอารโคด ยัง
สามารถสแกนเพ่ือชําระเงินไดดวย (ศุภชัย สมพานิช, 2550 : 
ออนไลน) โดยแสดงตัวอยางคิวอารโคด ดังภาพท่ี 2  
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ภาพที่ 2 ตัวอยาง คิวอารโคด 
ที่มา : อนุสรา รอดจุย, 2562 : ออนไลน 

 
3.3 ประโยชนของคิวอารโคด 
สามารถนําคิวอารโคดมาประยุกตใชไดหลากหลายรูปแบบ เชน 
แสดง ยูอารแอล(URL) ของเว็บไซต ขอความ เบอรโทรศัพท และ
ขอมูลท่ีเปนตัวอักษรไดอีกมากมาย ปจจุบันคิวอารโคดถูก
นําไปใชในหลายๆ ดานเน่ืองจากความรวดเร็ว เพราะทุกวันน้ีคน
สวนใหญจะมีมือถือกันทุกคนและมือถือเดี๋ยวน้ี ก็มีกลองเกือบทุก
รุนแลวประโยชนท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดของคิวอารโคด คือการแสดง 

ยูอารแอลของเว็บไซตเพราะยูอารแอล โดยปกติแลวจะจดจํา
ยากเพราะยาว และบางทีก็จะซับซอนมากแตดวยคิวอารโคดเรา
เพียงแคยกมือถือมาสแกนคิวอารโคดท่ีเราพบเห็นตามผลิตภัณฑ
ตาง ๆนามบัตร นิตยสาร ฯลฯ แลวมือถือจะลงิคเขาเว็บเพจท่ีคิว
อารโคดน้ัน ๆ บันทึกขอมูลอยูโดยอัตโนมัติ  (นภารัตน ฐิติกร
โกวิท, 2561 : ออนไลน) 

 จากแนวคิดขางตนผูจัดทําโครงการจึงนําคิวอารโคดมา
ใชเน่ืองจากมีความสะดวกในการใชแทนยูอารแอลในการเก็บ
ขอมูล และในปจจุบันคิวอารโคดไดถูกนํามาใชในดานตาง ๆ เพ่ือ
งายตอการใชงาน และมีการทํางานท่ีไมซับซอน ผูพัฒนาระบบจึง
นําคิวอารโคดมาใชในการพัฒนาระบบจัดเก็บคานํ้าประปา
หมูบานหนองเตา 

 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การเขาใจปญหา เปนข้ันตอนการทําความเขาใจ และ
ตีความหมายและตีความปญหาอยางลึกซึ้งโดยเนน การทําความ
เขาใจตอผูใชกลุมเปาหมาย เปนการสังเคราะหขอมูล เพ่ือการตั้ง
คําถามหรือสมมุติฐานท่ีผลักดันใหเกิด แนวความคิด และการ
วิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนดแนวทางการแกปญหา  

2. การวิเคราะหระบบ ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงาน
ปจจุบัน เพ่ือออกแบบการทํางานใหมดําเนินงานปรับปรุง และ
แกไขระบบงานเดิมใหมีทิศทางท่ีดีข้ึน  

3. การออกแบบระบบ นําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหระบบ
มาพัฒนาเปนรูปแบบทางกายภาพ เริ่มจากการออกแบบงาน
ทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร ท้ังในสวนประมวลผลเขา 
(Input) สวนจัดเก็บขอมูล (Storage) การออกแบบจําลองขอมูล 
การออกแบบจําลองขอมูล การออกแบบรายงาน และการ
ออกแบบจําลองขอมูล การออกแบบรายงาน และการออกแบบ

หนาจอในการติดตอกับผูใชระบบ เนนการวิเคราะหวาชวย
แกปญหาอะไร และออกแบบชวย แกปญหาอยางไร  

4. การพัฒนาระบบการดําเนินการวิเคราะหความตองการ
ของระบบพรอมท้ังวิเคราะห และออกแบบระบบโดยใชโปรแกรม
แอนดรอยด สตูดิโอ และโปรแกรมอะโดบีดรีมวีฟเวอร เน่ืองจาก
เปนโปรแกรมสรางแอปพลิเคชัน และออกแบบมีการจัดการ
ฐานขอมูลโดยใชพีเอชพีมายแอดมิน และสามารถประยุกตใชการ
ออกแบบระบบไดหลายดาน  

5. การทดสอบระบบ ทําการทดสอบแอปพลิเคชัน และ
เว็บไซต วามีขอผิดพลาดหรือจุดบกพรองอยางไร กอนท่ีจะนํา
แอปพลิเคชันไปใชงานไดจริง 

6. การนําระบบไปใชเมื่อดําเนินการทดสอบระบบจนมั่นใจวา
ระบบพรอมท่ีจะสามารถนําไปใหผูใชงานในหมูบานหนองเตา 

 7. การบํารุงรักษา หมั่นตรวจสอบและดูแลผลการใชงาน 
เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการใชงาน 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการออกแบบระบบจัดเก็บคาน้ําประปาดวยคิวอารโคด 
กรณีศึกษาประปาหมูบานหนองเตา อําเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธาน ี
ผูจัดทําไดดําเนินการวิเคราะห และออกแบบระบบจัดเก็บคา
นํ้าประปาดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ประปาหมูบานหนองเตา 
อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตามข้ันตอนการวิจัยโดยนําขอมูล
จากการศึกษา และรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห และออกแบบ
ระบบจัดเก็บคานํ้าประปาดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ประปา
หมูบานหนองเตา อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

1) แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 จากการวิเคราะหความตองการของผูใชแลว ผูจัดทํา

โครงงานไดทําการออกแบบระบบจัดเก็บคานํ้าดวยคิวอารโคด 
กรณีศึกษา ประปาหมูหนองเตา ซึ่งเปนระบบงานใหมโดยเขียน
เปนแผนภาพบริบท ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพแผนภาพบริบทของระบบงานการจัดเกบ็คาน้ํา 
ดวยใชคิวอารโคด 

 

2)  แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) 
 2.1)  แผนภาพกระแสขอมูล 0 เปนการแสดงแผนภาพ

กระแสขอมูลเวล 0 ของการออกแบบ และพัฒนาระบบงานการ
จัดเก็บคานํ้าประปาดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา ประปาหมูหนอง
เตา โดยประกอบดวย 6 โพรเซส ท่ีเช่ือมตอกับอินติตี้ ผูดูแล
ระบบ พนักงาน และผูใชนํ้า ดังภาพท่ี 4 
 

ภาพที่ 4 แสดงแผนภาพกระแสขอมูล 0 ของระบบงานการจัดเก็บ 
คาน้ําประปาดวย คิวอารโคด 

 

     3)   แผนภาพความสัม พันธ ระหว างขอมูล  (Entity – 
Relationship Diagram : E-RD) แสดงการจําลองของขอมูลการ
ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดเก็บคานํ้าประปาดวยคิวอารโคด 
กรณีศึกษา ประปาหมูบานหนองเตา โดยประกอบดวย เอนทิตี้ 4 
เอนทิตี้ ดังน้ี ผูดูแลระบบ พนักงาน ผูใชนํ้า การใชนํ้า ดังภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 แผนภาพความสัมพันธระหวางขอมูล แบบจาํลองขอมูลระบบ 
จัดเก็บคาน้ําประปาดวยคิวอารโคด 

 

4.2  ผลการพัฒนาระบบจัดเก็บคาน้ําประปาดวยคิวอารโคด 
กรณีศึกษา ประปาหมูบานหนองเตา อําเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธาน ี
การพัฒนาระบบจัดเก็บคานํ้าประปาดวยคิวอารโคด กรณีศึกษา 
ประปาหมูบานหนองเตา แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกหนา
แอปพลิเคชัน พนักงาน และสมาชิกสามารถเขาใชงานได สวนท่ี
สองหนาเว็บไซต ผูดูแลระบบสามารถเขาใชงานได ดังภาพ
ตอไปน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 6 หนาจอในสวนแอปพลิเคชัน สําหรับล็อกอินเขาสูระบบ 
 

 
ภาพที่ 7 หนาจอสวนเว็บไซต สําหรับล็อกอินเขาสูระบบ 
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5. อภิปราย 
จากการพัฒนาระบบจัดเก็บคา นํ้าประปาดวยคิวอาร โคด 
กรณีศึกษา ประปาหมูบานหนองเตา ซึ่ งผู พัฒนาไดจัดทํา
โครงการออกเปน 2 สวนคือ สวนท่ี 1 จะเปนแอปพลิเคชันโดยใช
โปรแกรมแอนดรอยด สตูดิโอในการออกแบบแอปพลิเคชัน และ
ภาษาจาวาในการเขียนแอปพลิเคชัน และสวนท่ี 2 คือเว็บไซตจะ
ใชโปรแกรมอะโดบี ดรีมวีฟเวอรในการออกแบบเว็บไซต และใช
ภาษาพีเอชพีในการเขียนเว็บไซตโดยใชเจสัน ในการเช่ือมตอ
ขอมูลระหวางแอปพลิเคชันกับเว็บไซต เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแก พนักงาน และผูใชแอพพลิเคชันสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ใหแกพนักงานผูใชได โดยเว็บไซตจะจัดเก็บขอมูลท้ังหมดใหอยู
ในรูปแบบขอมูลในฐานขอมูล สําหรับแอปพลิเคชันพนักงาน
สามารถใชสมาทรโฟนสแกนคิวอารโคดกรอกขอมูลมาตรนํ้าได 
และในสวนของผูใชนํ้าสามารถตรวจสอบสถานะการชําระคานํ้า
ได ผลจากการพัฒนาครั้งน้ีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับสามารถใช
งานในระบบไดจริง มีความสะดวกสบาย และสามารถลดการ
ซับซอนในการสืบคนขอมูล เชน ขอมูลสมาชิก อีกท้ังสามารถนํา
ระบบมาใชไดอยางถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัย จุฑารัตน โถชัย 
(2558) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง พัฒนาระบบจัดการครุภัณฑดวยคิว
อารโคดบนแอนดรอยดโฟนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบ
จัดการครุภัณฑดวยคิวอารโคดบนแอนดรอยดโฟนของคณะ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสําหรับ
ข้ันตอนการพัฒนาระบบจะใชโปรแกรมประยุกต แอนดรอยด 
สตูดิโอ ภาษาจาวา เปนภาษาหลักในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
และใชระบบจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล เปนตัวชวยบริหาร
จัดการฐานขอมูลจากการออกแบบ และพัฒนาระบบ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ เล็ก เบาราญ (2560) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ระบบ
การจัดการลงทะเบียนคอรสัมมานาโดยการนําแนวคิดคิวอารโคด
มาประยุกตใชในลงทะเบียนเขางานสัมมนา เพ่ือชวยใหผูจัด
สัมมนา และผูเขารวมสัมมนาไดรับความสะดวก และรวดเร็วใน
การลงทะเบียนเขางาน ระบบพัฒนาข้ึนโดยใชการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให
สะดวกในการจัดการขอมูลผานระบบออนไลน และออกแบบ
ระบบใหสามารถรองรับกับอุปกรณท่ีมีขนาดหนาจอตางกัน
พัฒนาดวยภาษาพีเอชพี และใชฐานขอมูล มายเอสคิวแอล และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยธัช เอกพันธ (2559) ไดศึกษาวิจัย 
เรื่อง  โมบายแอปพลิเคชันประชาสัมพันธขาวสาร กรณีศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัยน้ีนําเสนอการพัฒนาแอป
พลิเคชันเพ่ือเผยแพรขาวสารสําหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยระบบท่ีพัฒนาข้ึนแบงเปน 2 สวนคือ 1) โมบายแอปพลิเคชัน
สําหรับผูใชท่ัวไป และ 2) เว็บแอปพลิเคชันสําหรับผูดูแลระบบ
เพ่ือใชในการบันทึกขอมูลของเว็บแอปพลิเคชันผูพัฒนาใชเจสัน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลผานเว็บเซอรวิส  ผลการวิเคราะหความ

คิดเห็นในโครงงานการพัฒนาระบบจัดเก็บคานํ้าประปาดวยคิว
อารโคด กรณีศึกษา ประปาหมูบานหนองเตา ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานความงายตอการใชงาน
แอปพลิเคชัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ดานการตรงตามความ
ตองการของผูใชแอปพลิเคชัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และดาน
การทํางานตามฟงกชันการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 
ตามลําดับ 
 

6. ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
 1. สามารถนําไปจดัเก็บขอมลูการเขาเรียนของนักศึกษาดวย
คิวอารโคด 
 2. นําไปดัดแปลงเปนการสตอคสินคาไดการเช็คสตอก 
ตรวจสอบสินคา 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ระบบจัดเก็บคานํ้าประปาดวยคิวอารโคดควรมีการชําระ
เงินผานชองทางออนไลน เซเวน หรือธนาคาร 
 2. ควรมีการแจงเตือนผานไลนสําหรบัผูท่ีคางชําระ 2 เดือน
ติดกัน 
 3. คิวอารโคดควรมสีัญลักษณท่ีแตกตางกันเพ่ือปองการติดคิว
อารโคดผิดบาน 
 4. ตารางหนาจดัการขอมลูสมาชิกควรมีปุมเปด-ปดเพ่ือ
ประหยดัพ้ืนท่ีในตารางการจัดเก็บขอมูลสมาชิก 
 5. ใบเสร็จควรเพ่ิมโลโกหมูบานและขอมูลในใบเสร็จควรทํา
ใหเปนระเบียบเพ่ืองายตอการเขาใจ 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบรดนํ้าอัจฉริยะโดยการวัดความช้ืนในดนิ 

กรณีศึกษา ตนชวนชมกอนสงเขาประกวด 
Automatic Watering System Through the Application  

Case Study: Adenium Tree before the Contest 
 

*อานนท  ขํามณี1, กรกช  บัวกิ่ง1, ภควรรณ  ปสสามั่น1, ทินกร ชุณหภัทรกุล1 และ ชูติวรรณ  บุญอาชาทอง1 
 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
Email: arnonn1302@gmail.com 

 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันระบบ
รดนํ้าอัจฉริยะโดยการวัดความช้ืนในดิน กรณีศึกษาตนชวนชม 
2) เพ่ือวัดประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชัน โดยฟงกชัน
การทํางาน ผูใชงานสามารถเปด-ปดนํ้าผานแอปพลิเคชันและ
กําหนดใหเปนระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติ ระบบมีการทํางานคือ 
เซ็นเซอรวัดความช้ืนในดิน (Soil Moisture Sensor Module) 
จะตรวจหาคาความช้ืนในดินและสงผลไปยัง โปรแกรม Blynk 
HTTP RESTful API ของบอร ด  Arduino Uno R3 จะสั่ ง ให  
Relay Module เปด-ปด กอกนํ้าไฟฟา (Solenoid Valve) และ
ในสวนการทํางานของระบบอัตโนมัติ คือ อุปกรณจะทํางานก็
ตอเมื่อมีคาเฉลี่ยมากกวา 728 หนวย และ หยุดการทํางานเมื่อมี
คาความช้ืนนอยกวา 350 หนวย สําหรับระบบรดนํ้าตนไม
อัตโนมัติ โดยการวัดความช้ืนในดิน กรณีศึกษา ตนชวนชมกอน
สงเขาประกวด ไดทดลองหาความช้ืนวันละ 2 ครั้ง (เชา-เย็น) 
เปนเวลา 10 วันพบวาคาความช้ืนในดินท่ีเหมาะสมมีคา 649-
350 หนวย จากน้ันนําคาความช้ืนดังกลาวไปวัดประสิทธิภาพ
ของระบบจํานวน 20 วัน จากการวัดประสิทธิภาพของระบบวัน
ละ 1 ครั้ง โดยการนําอุปกรณไปติดตั้งใชงานจริง พบวาอุปกรณ
สามารถควบคุมคาความช้ืนในดินตามเกณฑและสามารถทํางาน
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไดคิดเปนรอยละ 100 
 
คําสําคัญ: บอรดอาดูอิโน ระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติ การวัด
ความช้ืนในดิน 
 

ABSTRACT 
The research aims to 1)  develop intelligent watering 
systems application by checking soil moisture content. 
a case study of Adenium tree 2 )  to measure the 
performance of the application.  The system was 

designed under that user’s requirement can turn on-off 
the water through the application automatically.  The 
Soil Moisture Sensor Module detects soil moisture and 
results in the program.  Then the Blynk HTTP RESTful 
API of the Arduino Uno R3 board will instruct the Relay 
Module to turn on or turn off the solenoid valve 
automatically, the device will operate only when the 
humidity is over 728 units and stop working when the 
value below 3 5 0  units.  By measuring soil moisture, a 
case study of azalea trees before submitting to the 
contest tested moisture twice timers per day (morning-
evening)  until 1 0  days.  The result found that the 
appropriate soil moisture content is 6 4 9 – 3 50  units. 
After that, measured the humidity 2 0  days for the 
efficiency test it indicate 1 time per day by bringing the 
equipment to be installed for actual use that the 
moisture content in the soil can be controlled 
according to the criteria and able to work according to 
the specified conditions, representing 100%. 

Keywords: Arduino, Automatic watering system, 
Measuring soil moisture 
 

1. ความสําคัญและของปญหา 

เ น่ืองจากประเทศไทยมีรายไดมาจากเกษรตรกรรม อีกท้ัง
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนช้ืนท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก ทํา
ใหประเทศไทยมีพืชพันธุ ท่ีเปนอาหารท่ีมีความหลากหลาย
ประกอบกับการตื่นตัวในการทําเกษตรทฤษฎีใหม ตามโครงการ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช 
สงผลใหคนไทยสนใจการปลูกพืชผักสวนครัวไวรับประทานเอง 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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หรือเพ่ือจําหนาย อยางไรก็ตามนอกจากดินท่ีเหมาะสมแลวนํ้าก็
ยังเปนปจจัยสําคัญในการทําการเกษตรอยูเสมอกระบวนการรด
นํ้าตนไมคงใชเวลามาก โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีแปลงใหญ การ
เสียเวลาในการเปดปดระบบนํ้าท่ีเดินทอไวแลว หรือแมในอาคาร
ชุดซึ่งเจาของหองอาจจะไมไดพักอาศัยทุกวัน ทําใหไมมีโอกาสได
รดนํ้าตนไมท่ีปลูกไว 

คณะผูวิจัยไดจึงเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาระบบ
รดนํ้าตนไมอัตโนมัติ จากการวัดความช้ืนในดินท่ีตอบโจทยคน
เมือง ซึ่งเปนระบบรดนํ้าตนไมไดท่ีทํางานไดเองอัตโนมัติจากการ
วัดคาความช้ืนในดินโดยใชการเขียนคําสั่งของโปรแกรมอาดูนิโน 
เปนสวนหน่ึง Internet of Things (IoT) และโปรแกรม Blynk 
HTTP RESTful API เปน Mobile Application โดยสามารถสั่ง
การเปด-ปดนํ้าผานแอปพลิเคชัน ซึ่งสอดรับกับยุกตไทยแลนด 
4.0 ตามนโยบายรัฐบาลอีกดวย 
 สําหรับวัตถุประสงคของการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเค
ชันระบบรดนํ้าอัจฉริยะโดยการวัดความช้ืนในดินกรณีศึกษา ตน
ชวนชมกอนสงเขาประกวด 

1. ระบบสามารถวัดคาความช้ืนโดยท่ีใชเซ็นเซอรวัด
ความช้ืนในดิน และ  

2. ระบบสามารถแสดงคาความช้ืนผานแอปพลิเคชัน 
แลวสามารถเปด-ปดนํ้าผานแอปพลิเคชัน 
 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
พรรินทร ตนกระหาด และ ทรงวุฒิ  แสงจันทร [1] ไดทําการ
วิ จั ย เ ก่ี ย ว กั บ  เ ซ็ น เ ซ อ ร วั ด ค ว า ม ช้ื น ใ น ดิ น  โ ด ย ใ ช
ไมโครคอนโทรลเลอรในการประมวลผลความช้ืนในดินและ
ควบคุมการให นํ้าอัตโนมัติซึ่งสามารถปรับตั้งคาความช้ืนท่ี
ตองการไดตามความช้ืนซึ่งทํางานโดยระบบไรสาย 
 งานวิจัยน้ีไดทําการทดลองใชเซ็นเซอรตรวจจับ
ความช้ืนในดินนเพ่ือสรางแบบจําลองความสัมพันธระหวางคา
ความช้ืนของดินกับคาตางศักยซึ่งไดจากกระแสไฟฟาท่ีสงไปยัง
เซ็นเซอรโดยท่ีกระแสไฟฟาจะไหลกลับมากนอยข้ึนอยู กับ
ความช้ืนของดิน 

 สาคร  ศรีมุข [2] ไดทําการวิจัยเก่ียวกับ  การปฏิรูป
ระบบเกษตร : การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) เปนโครงการหน่ึง ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรมี
ความสามารถ พ่ึงพาตนเองไดมีภูมิคุมกันพรอมรับความเสี่ยงดาน
การผลิต การตลาด และมีการกระจายรายได ท่ี ท่ัว ถึง มี
ความสามารถในการผลิตและการตลาด กาวสูผูจัดการฟารมท่ี
เปนมืออาชีพวัสดุอุปกรณ และวิธีดําเนินการวิจัย 
 ดานฮารดแวร 
       -โซลินอยด วาลว 
       -สายยาง 1 เมตร 

       -ทอ PE ขนาด1/2 น้ิว 10 เมตร 
       -ตัวเจาะทอ PE 
       -ตัวตัด PE หรือ อาจจะใชเลื่อยตัดเหล็กธรรมดา 
       -เทปพันทอ 
       -เซ็นเซอรวัดความช้ืนในดิน 
       -บอรด Arduino Uno R3 
       -Relay 4 channel 12v 
       -หัวฉีดสเปรยปกผีเสื้อ 
ดานซอฟตแวร 
       -โปรแกรม Arduino C++ 
       -โปรแกรม Blynk HTTP RESTful APl 

วิธีดําเนินการ 
1. บอรด หมายถึง บอรด Arduino Uno R3 เปน บอรดสําหรับ
งานท่ีตองการรับสัญญาณเซ็นเซอร 
2 .  โ ป ร แ ก ร ม  Blynk HTTP RESTful APl เ ป น  Mobile 
Application สามารถคอนโทลบอรด nodeMCU บน web 
browserามารถสั่ งเปด-ปด ดาวนโหลด History อุณภูมิ ใน
รูปแบบ CSV ไฟล เช็คสถานะ PIN เรียกดูคาของ Sensor 
 

3. การออกแบบระบบ 

 
 
ภาพที่ 1 โครงรางแบบอุปกรณรดน้ําตนชวนชมโดยการวัดความชื้นในดิน 

 

ในข้ันตอนการออกแบบการรดนํ้าโดยรวมแสดงไวในภาพท่ี 1 
และ 2 เซ็นเซอรวัดความช้ืน จะวัดความช้ืนจากดินในกระถาง
และสงคาความช้ืนไปยังบอรด (เมื่อความช้ืนถึงคาท่ีกําหนดไว 
มากกวา 650 หนวย) จากน้ันบอรดจะสงคาตัวแปรตอไปท่ีรีเลย
เพ่ือสั่งใหโซลินอยดวาลวทํางานแลวนํ้าจากทอหลักจะไหลผานโซ
ลินอยดวาลวไปยังทอPE และออกทางหัวหยดนํ้า เพ่ือรดนํ้าตนไม 
จากน้ันเซ็นเซอรจะทําการวัดคาวนซ้ําไปเรื่อย ๆ 
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ภาพที่ 2 การเชื่อมโยงอุปกรณ 

 
ผังการทํางานของโปรแกรมควบคุมระบบนํ้าวิธีการการพัฒนา
แอปพลิเคชันระบบรดนํ้าอัจฉริยะโดยการวัดความช้ืนในดิน
กรณีศึกษา ตนชวนชมกอนสงเขาประกวด แสดงไวดังภาพท่ี 2 
โดยมีแผนการทํางานดังน้ี  

2.1  จะทําการวัดความช้ืนจากดินโดยโมดูลวัดความช้ืน 
 2.2 ถาความช้ืนมีนอยกวา 650 หนวย (คาน้ีไดจากการทดลองท่ี
จะกลาวในลําดับถัดไป) อุปกรณจะไมทํางาน แตถาโมโลวัด
ความช้ืนได มากกวา 650 หนวย Solenoid valve จะทํางาน
โดยการปลอยหยดนํ้า สําหรับระยะเวลาการปลอยหยดนํ้าอยูกับ
คาความช้ืนท่ีกําหนด หลังจากน้ันอุปกรณจะทําการวน loop ไป
วัดคาเหมือนเดิม 

 
ภาพที่ 3 ผังงานของระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบรดน้ําอัจฉริยะโดย

การวัดความชื้นในดิน 

 
ในลําดับตอไปเปนการทดลองหาคาความช้ืนท่ีเหมาะสมในการ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติตามท่ีได
ออกแบบไว 
 

4. ผลการวิจัย 
ในการทดลองทําระบบรดนํ้าตนชวนชมโดยการวัดความช้ืนดิน 
ไดทดลองหาคาความช้ืนท่ีเหมาะสมกับตนชวนชมโดยมีการ

ทดลองประกอบดวย 1) ผลการทดลองหาคาความช้ืนท่ีเหมาะสม 
และ 2) ผลการทดลองวัดประสิทธิภาพของระบบ 
 4.1 ผลการทดลองหาความช้ืนท่ีเหมาะสม 

เน่ืองจากผูวิจัยยังไมพบการรายงานวิชาการใด ๆ วาหา
คาความช้ืนท่ีเหมาะสมกับตนชวนชมเปนเทาใด ดังน้ันผูวิจัยจึงได
ออกแบบหาคาความช้ืนท่ีเหมาะสมโดยกําหนดการทดลองไว
ท้ังหมด 10 วันเพ่ือหาคาท่ีเหมาะสมกับความช้ืนในดิน การ
ทดลองนําตนชวนชม 3 ตน ตนละ 1 กระถาง รวม 3 กระถาง 
แลวทําการรดนํ้าท้ัง 3 ตน 2 ชวงเวลา คือเชา และ เย็น สําหรับ
การกําหนดเวลาเชา คือ 6.00 น. และ เวลาเย็น คือ 17.00 น. 
โดยทําการวัดคาความช้ืนดวยอุปกรณวัดคาความช้ืนในดินทุกครัง้
ท่ีทําการรดนํ้าตนไม คาความช้ืนแตละระดับ ระดับไหนเหมาะสม
ท่ีสุดและทําใหตนชวนชมไมตายทําใหพบคาความช้ืนท่ีเหมาะสม
มีดังน้ี 

แหง  =  750 – 650 
พอดี =  650 – 350 
แหง  =  350 – 150 

 
ตารางที่ 1 ผลการการทดลองหาคาความชื้นในดินที่เหมาะสมกับตนชวนชม 

กอนสงเขาประกวด 10 วัน 

 
สําหรับคาความช้ืนท่ีวัดไดแสดงไวตารางท่ี 1 ซึ่งการทดลองในข้ัน
ตอไป เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติ โดย
การวัดความช้ืนในดิน กณีศึกษาตนชวนชมกอนสงเขาประกวด 
จะใชความช้ืนมากกวา 650 หนวย จากน้ันจึงนําคาความช้ืน 650 
หนวย น้ีมาทดลองหาคาประสิทธิภาพของระบบในลําดับถัดไป  
4.2 ผลการทดลองการวัดประสิทธิภาพของระบบ 
 การทดลองวัดประสิทธิภาพระบบรดนํ้าตนไมโดยการ
วัดความช้ืนในดิน (การเดินระบบนํ้าแสดงไวในภาพท่ี 5) โดยใช
คาความช้ืนท่ีเหมาะสมท่ีไดจากผลการทดลองขางตน (มากกวา 
650) เปนเวลา 20 วัน จากน้ันเฝาสังเกตสภาพขางตนชวนชมท้ัง 
3 ตน โดยแบงเปนตายและไมตาย ซึ่ งผลการทดลองวัด
ประสิทธิภาพแสดงไวดังตารางท่ี 2 พบวาตนชวนชมไมเนาไมตาย
ท้ัง 3 ตน รอยละ 100 
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ตารางที่ 2 ผลการวัดประสิทธภิาพของระบบ จาํนวน 20 วัน 

 
 

 
ภาพที่ 4 การตอวงจรไฟฟาของระบบ 

 

 
ภาพที่ 5 การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ 

 

 

5. สรุป 
การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบรดนํ้าอัจฉริยะโดยการวัดความช้ืน
ในดินกรณีศึกษา ตนชวนชมกอนสงเขาประกวด มีวัตถุประสงค
เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันระบบรดนํ้าอัจฉริยะโดยการวัด
ความช้ืนในดิน กรณีศึกษา ตนสวนชวนชมกอนสงเขาประกวด 2) 
เพ่ือวัดประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชัน 

จากการศึกษาและทดลองพบวา บอรด Arduino Uno 
R3 ในการทําระบบรดนํ้าตนชวนชมโดยการวัดความช้ืนท่ี
เหมาะสมกับตนชวนชม กรณีศึกษาตนสวนชวนชมกอนสงเขา
ประกวด ใชระยะเวลา 10 วัน ไดคาความช้ืนท่ีเหมาะสมกับตน
ชวนชมอยูระหวาง 649-350 หนวย โดยอุปกรณเสริมท่ีใชรวมมี
ดังน้ี Soil Moisture Sensor Module (เซ็นเซอรวัดความช้ืนใน
ดิ น )  , Solenoid valve ( ก อ ก นํ้ า ไ ฟ ฟ า )  , Relay Module 
(ควบคุมการเปด -ปด Solenoid valve)  และ Application 
Blynk APl (ควบคุมคําสั่งเปด-ปดนํ้าผานแอปพลิเคชัน) เมื่อนํา 
Soil Moisture Sensor Module ป ก ใ น ดิ น  Soil Moisture 
Sensor Module จะทําการวัดความช้ืนในดิน โดยชุดคําสั่งตาง 
ๆ จะถูกเก็บไวในบอรดอาดูอิโน คาความช้ืนท่ีเปนตัวกําหนดการ
เปดปดของโซลินอยดวาลวน้ี มาจากเซ็นเซอรวัดความช้ืนท่ีปกลง
ไปในดินของตนชวนชม แลวแสดงผลคาความช้ืนผาน แอป 
Blynk สวนระบบทอนํ้าท่ีจายไปยังตนชวนชมน้ัน ปลายดานหน่ึง
ตอกับโซลินอยดวาลวท่ีทําหนาท่ีจายนํ้าและทดลองใชงานจริง 
รวม 20 วัน พบวาจากการวัดประสิทธิภาพของระบบใชงานจริง 
อุปกรณสามารถควบคุมคาความช้ืนในดินตามเกณฑและสามารถ
ทํางานตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไดคิดเปนรอยละ 100 

การหาคาความช้ืนท่ีเหมาะสมทําโดย การทดลองนํา
ตนชวนชม 1 ตน แลวทําการรดนํ้าโดยแบงเปน 2 ชวงเวลา คือ
เชา (06.00 น.) และ เย็น (17.00 น.) และทําการวัดคาความช้ืน
ดวยอุปกรณวัดคาความช้ืนในดินทุกครั้งท่ีทําการรดนํ้าตนไม และ
บันทึกคาความช้ืนท่ีแสดงผลผานแอป Blynk ในแตระรอบ แลว
แบงเปนระดับตาง ๆ โดยจากการทดลองพบวา ระดับคาความช้ืน
ท่ีเหมาะสมมีคา 649-350 หนวย คาท่ีไมเหมาะสม 800-650 
หนวย และ คาดินแฉะ 349-150 หนวย 

การทดลองวัดประสิทธิภาพระบบรดนํ้าอัจฉริยะ โดย
การวัดความช้ืนในดิน กรณีศึกษาตน ชวนชม โดยใชคาความช้ืน
ท่ีเหมาะสมท่ีไดจากผลการทดลองขางตน (649-350) เปนเวลา 
20 วัน จาก วันน้ันเฝาสังเกตการเปลี่ยนแปลงสภาพของตน
ชวนชม การวัดประสิทธิภาพของระบบวันละ 1 ครั้ง โดยการนํา
อุปกรณไปติดตั้งใชงานจริง พบวาสามารถควบคุมคาความช้ืนใน
ดินตามเกณฑและสามารถ ทํางานตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไดคิดเปน
รอยละ 100 
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6. ผลอภิปราย 
จากการนําระบบรดนํ้าอัจฉริยะ โดยการวัดความช้ืนในดิน 
กรณีศึกษาตนชวนชมกอนสงเขาประกวดและระบบควบคุมการ
จายนํ้า จากการเขียนโปรแกรมบนบอรดอาดูอิโน พบวาสามารถ
แสดงผลไปยังแอปพลิเคชัน blynk ได และ ระบบมีประสิทธิภาพ
ส าม า รถ ใช ง าน ได ดี มี ป ระ โยชน อ ย า งมาก กับผู ใ ช ง าน 
ประหยัดเวลา จากการทดลองวัดความช้ืนในดินแบงเปนชวงเชา
และเย็น เปนเวลา 10 วันทําใหทราบวา คาความช้ืนในดินท่ี
เหมาะสมอยูในชวง 649 ถึง 350 ซึ่งเปนคาท่ีไดจากเซ็นเซอรวัด
ความช้ืนในดินและแสดงผลผานหนาแอปพลิเคชัน blynk ซึ่งเปน
คาท่ีเหมาะสม ท่ีจะไมทําตนชวนชมไมตาย การทดลองน้ียัง
สามารถ นําไปปรับใชกับการปลูกตนไมชนิดอ่ืน ๆ ไดโดย
การศึกษาความช้ืนท่ี 

ตนไมชนิดน้ัน ๆ ตองการ และระบบรดนํ้าอัจฉริยะยัง
สามารถการปฏิรูประบบการเกษตร ซึ่ง จักรกฤษณ  หมั่นวิชา [3] 
ไดทําการวิจัย Smart Farm ฟารมอัจฉริยะหรือฟารมท่ีมีการ
จั ดการอย า ง ถูกต องแมน  (Smart Farm/Precision Farm) 
จัดเปนนวัตกรรมใหมของการเกษตรในยุคดิจิตอล มีการนําเอา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยสีารสนเทศหลายดานมาใชฟารมเชน GPS 
HIS DSS โดยผานเครือขาย 

นําเอาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศหลายดานมา
ใช ฟาร ม เ ช น  GPS HIS DSS โ ดยผ าน เครื อข า ยสัญญาณ
อินเทอรเน็ตไรสายในการรับสงขอมูลและมีการประมวลผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป และยกระดับความรูเก่ียวกับการเกษตร
ทฤษฎีใหม เพ่ือการตอยอดรายไดใหกับเกษตรท่ีสนใจ  

จากการกลาวบทความขางตนน้ี ท่ีเ ก่ียวกับวิจัยท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบรดนํ้าอัจฉริยะโดยการ
วัดความช้ืนในดิน กรณีศึกษาตนชวนชมกอนสงเขาประกวด จะ
แบงออกเปน 1) ระบบสามารถวัดคาความช้ืนโดยท่ีใชเซ็นเซอร
วัดความช้ืนในดิน และ 2) ระบบสามารถแสดงคาความช้ืนผาน
แอปพลิเคชัน แลวสามารถเปด-ปดนํ้าผานแอปพลิเคชัน ซึ่งระบบ
น้ีเปนระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติ เพ่ือตอบโจทยคนเมืองและ
เกษตรรุนใหมเพ่ือความสะดวกสบายและลดตนทุนในการใชงาน 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาต้นแบบบ้านอัจฉริยะ
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะสามารถ 
สั่งงานเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่สามารถเปิดหรือ
ปิดไฟได้อัตโนมัติและแจ้งเตือน เมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย โดยระบบสามารถเปลี่ยน
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ พัดลม ให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ผ่ า น ท า ง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ไ ด้  โ ด ย ใ ช้ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ท (Smart Phone) หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะเป็นอุปกรณ์ควบคุม ผลการทดสอบ    
1) ชุดควบคุมชุดควบคุมอุปกรณ์ (Control Set) มีเวลาหน่วง
ประมาณ 2 ถึง 4 วินาที  2) ชุดตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion 
Sensor) ตัวที่ 1  และ  2  มีเวลาหน่วงประมาณ  5  ถึ ง 8  วินาที    
3) ชุดควบคุมอุปกรณ์ (Control Set) มีการท างานมี
ประสิทธิภาพสูง ท างานได้ 100  เปอร์เ์็นต์  4) ชุดตรวจจับการ
เคลื่อนไหว (Motion Sensor) ตัวที่ 1และ  2  ท างานผิดลาดอยู่

ในช่วง 20 ถึง 40 เปอร์เ์็นต์  5) โดยภาพรวมอุปกรณ์ทั้งหมดใน
ระบบท างานได้ตรงกับความต้องตามท่ีสั่งการควบคุม    
 
ค ำส ำคัญ: บ้านอัจฉริยะ, อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง,บ้านอัจฉริยะ 
ส าหรับผู้สูงอายุ 
 

ABSTRACT 
This article has a purpose. To develop a prototype of 
a smart home for the elderly By the intelligent home 
control system can Activate or deactivate electrical 
appliances And devices that can turn on or off the 
lights automatically and alert When an attacker enters 
the house to secure the residents The system can 
change various electrical appliances such as bulbs, 

fans into electrical appliances that can be controlled 
via the internet. By using a smart phone (desktop 
phone) or a desktop computer as the control device 
of the test results 1) Control Set The control set has a 
delay time of 2 to 4 seconds. 2) Motion detection set 
(Motion Sensor) 1 and 2 have a delay time of about 5 
to 8 seconds. 3) Control Set (Control Set) has a high 
efficiency 100% work. 4) Motion Sensors (1 and 2) will 
not operate in the range of 20 to 40 percent. 5) 
Overall, all equipment in the system works exactly as 
required by the control order. 
 
Keywords: Intelligent home, all things internet, 
intelligent home for the elderly 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ท (Smartphone) มีบทบาท
ในชีวิตของมนุษย์มากข้ึน โดยเฉพาะผู้อายุสูงที่เดินหรือลุกยืน
ล าบาก ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงได้ศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถ
อ านวยความสะดวกกลุ่มผู้สูงอายุรวมทั้งหนุ่มสาวที่ต้องการความ
สะดวกสบาย โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทควบคุมและ
อ านวยความสะดวก โดยสั่งการเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น
หลอดไฟ พัดลม กาต้มน้ าไฟฟ้า เป็นต้น และมีอุปกรณ์ที่สามารถ
เปิดหรือปิดไฟฟ้าได้อัตโนมัติตามระดับความสว่างของแสง (ช่วง
กลางวัน หรือกลางคือน) พร้อมระบบสัญญาณตือน เมื่อมีผู้บุกรุก
เข้าในบ้าน เป็นการสร้างความปลอดภัยและท าให้ผู้อยู่อาศัย
อบอุ่นใจ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาการแจ้งเหตุไปยังพนักงาน
รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านหรือสถานีต ารวจใกล้เคียง โดย
ระบบสามารถเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ พัดลม 
ให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถควบคุมผ่านทางอินเทอเน็ตได้ 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 
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โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทหรือคอมพิวเตอร์  เป็น
อุปกรณ์ควบคุม และยังสามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ ได้ เมื่อ
เจ้าของบ้านเดินเข้าสู่บริเวณหน้าบ้านไฟจะเปิดให้เจ้าของบ้าน
โดยอัตโนมัติ ท างานตามสภาพแสงในกรณีที่แสงน้อยไม่สะดวก
ในการเปิดประตูหรือการท างานและจะปิดไฟอัตโนมัติเมื่อแสง
สว่างเพียงพอ และมีระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่เข้าไปในบ้าน ใน
กรณีที่เปิดโหมดรักษาความปลอดภัยระบบจะส่งสัญญาณเตือน
ภัยภายในบ้านและส่งไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทของ
เจ้าของบ้านได้และสามารถปิดระบบรักษาความปลอดภัยในกรณี
ที่เจ้าของบ้านไม่ต้องการใช้ระบบ 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
พัฒนาต้นแบบบ้านอัจฉริยะส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ประกอบด้วย
ส่วน 1) การเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอัตโนมัติหรือสั่ง
ควบคุมเองผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ท 2) ระบบแจ้งเตือน
เมื่อมีผู้บุรุก  
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 Phase ที่ 1 

1) ค้นหาข้อมูลและศึกษารายละเอียดในการใช้งาน 
firebase 

2) ศึกษารายละเอียดและการท างานของบอร์ด Arduino 
และ Node MCU 

3) ศึกษารูปแบบการท างานที่เหมาะสมกับผูสู้งอายุ 
 Phase ที่ 2 

1) สร้าง Diagram ของระบบ 
2) สร้าง Diagram ความสัมพันธ์ของระบบ 
3) สร้าง Diagram ของโครงสร้างฐานข้อมูล 
4) สร้าง Diagram การเชื่อมต่อในระบบ 

 Phase ที่ 3 
1) ออกแบบ ระบบ ฐานข้อมูล (No SQL) 
2) ออกแบบโครงสร้างระบบ 
3) ออกแบบ UI System 
4) วางแผน การต่ออุปกรณ์และวงจรทั้งหมด 

 Phase ที่ 4 
1) พัฒนาโปรแกรม 
2) Testing 
3) Training 
4) Implementation of Hardware, Software 

Network 
5) Data Conversion 
6) System Conversion  

 Phase ที่ 5 
1) ติดต้ังอุปกรณ์ทั้งหมด 
2) ์่อมอุปกรณ์ที่ช ารุด 

 
4. ผลการด าเนินงาน 

4.1   พัฒนาหน้าเว็บ 
หน้าจอหลักเป็นหน้าจอเริ่มต้นของระบบโดยหน้าจอ

ประกอบด้วย รูปตัวอย่างของระบบ Smart home With IoT 
และด้านล่างประกอบด้วยค าอธิบายเบื้องต้นเก่ียวกับระบบ  
 

 
ภาพท่ี 1 หน้าเว็บหลักของระบบ 

 
ส่วนที่ 1) ประกอบด้วยรายละเอียดพร้อมตัวอย่างบ้าน

อัจฉริยะและอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง  อธิบายว่าคืออะไรและ
ท างานอย่างไร  

ส่วนที่  2) หน้าเพจส าหรับทดลองใช้งานให้ผู้ ใช้ทั่วไป
สามารถทดลองการใช้งานของระบบได้โดยไม่มีผลต่ออุปกรณ์จริง
แต่จะแสดงการตอบสนองหน้าเว็บเหมือนระบบจริงโดยระบบ
ประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่   

- ทดลองเปลี่ยนสถานะของระบบและสภาพแสงปัจจุบัน 
- ทดลองสถานะระบบรักษาความปลอดภัยและการ

ท างานระบบสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีผู้บุกรุก 
 

 
ภาพท่ี 2 หน้าเพจส าหรับเปิดระบบรักษาความปลอดภัย 

 

- ทดลองระบบควบคุมหลอดไฟและพัดลม โดย
ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่  หลอดไฟหน้าบ้าน หลอดไฟ
ในบ้านและพัดลม 
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ภาพท่ี 3 หน้าเพจส าหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
ส่วนที่ 3) หน้าเพจส าหรับควบคุมระบบหลัก ประกอบด้วย 

-  สถานะระบบปัจจุบัน (ออนไลน์ / ออฟไลน์) 
-  สภาพแสงในปัจจุบัน (มืด / สว่าง) 
-  สถานะระบบความปลอดภัย (เปิด / ปิด)  
-  ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า (เปิด/ปิดอุปกรณ์แต่ละตัว) 

 
ภาพท่ี 4 แสดงตัวอย่างสถานะของระบบ 

 
สถานะ Online จะแสดงสถานะน้ีก็ต่อเมื่อกล่องควบคุมต่อ
อินเทอร์เน็ต 
 

 
ภาพท่ี 5 แสดงตัวอย่างสภาพของแสงในปัจจบุัน 

 

 
ภาพท่ี 6 แสดงตัวอย่างการปิดหรือปิดระบบความปลอดภัย 

 

 
ภาพท่ี 7 แสดงตัวอย่างสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัว 

 
4.2 การทดสอบระบบต้นแบบ  
1. การติดต้ังอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ในระบบต้นแบบและการติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือ
ทดสอบการท างานในสถานที่เรียกว่า “บ้านจ าลอง” อุปกรณ์
ประกอบด้วย  
1) ชุดควบคุมและชุดตรวจจับการเคลื่อนไหว 

 
ภาพท่ี 8 ชุดควบคุมและชุดตรวจจับการเคลื่อนไหว 

 
2) กล่องหลอดไฟและเ์็นเ์อร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 

 
ภาพท่ี 9  กล่องหลอดไฟและเ์็นเ์อร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 

 
2. การทดสอบ 

การทดสอบโดยให้คนเดินผ่านเ์็นเ์อร์ตรวจจับการ
เคลื่อนไหว ที่ต่อกับกล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อคนเดินผ่าน
เ์็นเ์อร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวจะส่งสัญญาณไปแจ้งยังกล่อง
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือสั่งให้เปิดหลอดไฟ  

- ก่อนเดินผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวตัวที่ 1 
(สถานะหลอดไฟฟ้า “มืด”) 
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       ภาพท่ี 10 ผู้ทดสอบก าลังเดินเข้ามาในระยะตรวจจับของเ์็นเ์อร์ 
- หลังเดินผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวตัวที่ 1 (สภาพแสง 
มืด) 
- หลังเดินผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวตัวที่ 1 (สถานะ
หลอดไฟฟ้า “สว่าง”) 

 
ภาพท่ี 11 ผู้ทดสอบเดินผ่านเ์็นเ์อร์จรวจจับการเคลื่อนไหว จึงส่ง

สัญญาณไปเปิดหลอดไฟ 
4.3 ผลการทดสอบ 
   ตารางที่ 1 ผลการทดสอบชุดควบคุมอุปกรณผ์่านคอมพิวเตอร์ 
 

คร้ังที่
สั่งการ 

Delay 

(sec) 

หลอด ไฟ
ดวงที่ 1 

Delay 

(sec) 

หลอด ไฟ
ดวงที่ 2 

Delay 

(sec) 

พัดลม 

1(เปิด) 3.78 เปิด 1.89 เปิด 3.05 เปิด 

2(ปิด) 3.68 ปิด 2.45 ปิด 3.11 ปิด 

3(เปิด) 2.53 เปิด 1.99 เปิด 2.33 เปิด 

4(ปิด) 2.68 ปิด 2.22 ปิด 2.22 ปิด 

5(เปิด) 2.88 เปิด 4.22 เปิด 2.74 เปิด 

6(ปิด) 3.96 ปิด 3.67 ปิด 2.84 ปิด 

7(เปิด) 4.17 เปิด 2.37 เปิด 4.33 เปิด 

8(ปิด) 3.81 ปิด 3.12 ปิด 2.47 ปิด 

9(เปิด) 3.11 เปิด 3.35 เปิด 1.96 เปิด 

10(ปิด) 3.58 ปิด 2.71 ปิด 2.9 ปิด 

เฉลี่ย 3.418 - 2.799 - 2.795 - 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบชุดควบคุมอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบสมาร์ท 
คร้ังที่สั่ง
การ 

Delay 

(sec) 

หลอดไฟ
ดวงที่ 1 

Delay 

(sec) 

หลอดไฟ
ดวงที่ 2 

Delay 

(sec) 

พัด
ลม 

1(เปิด) 4.79 เปิด 2.36 เปิด 1.77 เปิด 

2(ปิด) 2.79 ปิด 2.6 ปิด 3.35 ปิด 

3(เปิด) 3.7 เปิด 2.46 เปิด 2.51 เปิด 

4(ปิด) 2.63 ปิด 3.23 ปิด 3.81 ปิด 

5(เปิด) 3.04 เปิด 2.49 เปิด 3.41 เปิด 

6(ปิด) 3.55 ปิด 3.04 ปิด 3.51 ปิด 

7(เปิด) 3.78 เปิด 4.01 เปิด 2.42 เปิด 

8(ปิด) 3.82 ปิด 3.76 ปิด 1.99 ปิด 

9(เปิด) 2.87 เปิด 4 เปิด 2.66 เปิด 

10(ปิด) 3.71 ปิด 2.21 ปิด 2.24 ปิด 

เฉลี่ย 3.468 - 3.016 - 2.767 - 

 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบเดินผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการ
เคลื่อนไหว ตัวที่ 1 
คร้ังที่ผ่าน Delay 

(sec) 

ผลการท างาน 
ขณะมืด 

Delay 

(sec) 

ผลการท างาน 
ขณะสว่าง 

1 9.39 เปิด 5.25 ปิด 

2 6.71 เปิด 5 ปิด 

3 5.07 เปิด ?? ไม่ท างาน 

4 ?? ไม่ท างาน 7.54 ปิด 

5 6.46 เปิด 4.8 ปิด 

เฉลี่ย 6.9075 - 5.6475 - 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบเดินผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการ
เคลื่อนไหว ตัวที่ 2 
คร้ังที่ผ่าน Delay(sec) ผลการท างาน 

1 6.54 ท างาน 

2 5.24 ท างาน 

3 ?? ไม่ท างาน 

4 ?? ไม่ท างาน 

5 7.58 ท างาน 

เฉลี่ย 6.453333 - 

 
5. สรุปผลการศึกษา 

1. ชุดควบคุมอุปกรณ์ (Control Set) มีเวลาหน่วงประมาณ 2 
ถึง 4 วินาที  ก่อนท างานตามสั่งการหรืออยู่ในโหมดท างาน

อัตโนมัติ 
2. ชุดตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensor) ตัวที่ 1 และ 

2 มีเวลาหน่วงประมาณ 5 ถึง 8 วินาที  
3. ชุดควบคุมอุปกรณ์ (Control Set) มีการท างานมี

ประสิทธิภาพสูง ท างานได้ 100 เปอร์เ์็นต์  )ไม่เคย
ผิดพลาด )  

4. ชุดตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensor) ตัวที่ 1และ 
2 ท างานผิดลาดอยู่ในช่วง 20 ถึง 40 เปอร์เ์็นต์  

5. อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบท างานได้ตรงกับความต้องตามท่ีสั่ง
การควบคุม 

 
6. อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ  

งานวิจัยน้ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง ในการท าให้บ้านเป็นบ้าน
อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Smart 
Home Management With Internet of Thing : IoT) โดยใช้ 
บอร์ด Node MCU และ Firebase Server โดยที่ Node MCU 
ท าหน้าท่ีเป็นตัวควบคุมอุปกรณ์และฐานข้อมูลของระบบโดยใช้ 
Firebase Real time Database   ระบบน้ีสามารถสั่งงานผ่าน
Smartphoneให้สั่งงานเปิดหรือปิดหลอดไฟฟ้าหรือเปิดและปิด
พัดลมได้และมีอุปกรณ์ที่สามารถเปิดหรือปิดไฟฟ้าได้อัตโนมัติ
และระบบสามารถเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่น หลอดไฟ พัด
ลม ให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีสามารถควบคุมผ่านทางอินเทอเน็ตได้ 
โดยใช้ Smartphoneหรือคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมและ
ยังมีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนทีได้เมื่อเจ้าของบ้าน
เดินเข้าสู่บริเวณหน้าบ้านไฟจะเปิดให้เจ้าของบ้านโดยอัตโนมัติ
โดยจะท างานตามสภาพแสงในกรณีที่แสงน้อยไม่สะดวกในการ

เปิดประตูหรือท างานและจะปิดอัตโนมัติในกรณีที่แสงสว่าง
เพียงพอ และมีระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่เข้าไปในบ้านกรณีที่
เจ้าของบ้านเปิดโหมดรักษาความปลอดภัยระบบจะส่งสัญญาณ
เตือนภัยภายในบ้านและส่งไปยัง Smart Phone ของเจ้าของ
บ้านได้และเจ้าของบ้านสามารถปิดระบบรักษาความปลอดภัยได้
กรณีไม่ต้องการให้ระบบท างาน จากการวิจัยครั้งน้ีระบบสามารถ
ท างานได้ตามท่ีคาดหวังไว้์ึ่งจะเป็นประโยชน์กับบิดามารดาผม
และผู้ สู ง อา ยุร ายอื่ นๆรวมทั้ งห นุ่มสาวที่ ต้ องการความ
สะดวกสบายในชีวิต 
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diagram-คืออะไร-ใช้ท าอะไร/ )24 สิงหาคม 2560). 

[4] ถิรพิรุฬ ทองค าวิฑูรย์. เทคโนโลยี Internet of thing และ
ข้อเสนอแนะในการบริการคลื่นความถ่ีในประเทศไทย 
)Website).[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://203.155.220.230/Internet of thing (24 
สิงหาคม 2560). 
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บทเรียนสื่อสอนเสรมิ การใชงาน Microsoft เรื่อง PowerPoint 2013 
และ Publisher 2013 กรณีศึกษา โรงเรียนบานตะเคียนกูยวิทยา 

สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
Media of Lesson Applications Microsoft Powerpoint 2013 

 and Case for Study Publisher 2013  
Ban Takienkuywittaya School Primary Grade Sixth. 

 
*สุภารัตน วิถุนัด1, สุจิตรา วังสันต1 และ จันทรดารา สุขสาม1 
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Email: sasinanaka13@gmail.com 
 

 

บทคัดยอ 
โครงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินความตองการของ
ผูใชสื่อ 2) พัฒนาผูบทเรียนสื่อสอนเสริม 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ตอบทเรียนสื่อสอนเสริม จากการศึกษาความตองการของผูใชท่ีมี
ต อบท เ รี ย นสื่ อ ส อน เ ส ริ ม  กา ร ใช ง าน  Microsoft เ รื่ อ ง 
PowerPoint 2013 และ Publisher 2013 กรณีศึกษา โรงเรียน

บานตะเคียนกูยวิทยา สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยรวม อยู
ระดับมีความตองการมาก ระดับความตองการ คิดเปนรอยละ 
78.13 ระดับความไมตองการ คิดเปนรอยละ 21.88  และวัด
คุณภาพความสอดคลองของแบบสอบถามจากผูเช่ียวชาญจํานวน 

3 ทาน เน้ือหาของ แบบสอบถามกับระบบงานมีคุณภาพความ
สอดคลองของแบบสอบถามกันสามารถนําไปใชในการประเมิน
ความพึงพอใจตอไปได และประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอ
สื่อ จากการใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ โดยกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ใชการเลือกท้ังหมด จํานวน 40 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอบทเรียนสื่อสอนเสริม อยูใน
เกณฑดีโดยใชการวิเคราะหระบบงานใหม โดยสรุปผลคนดาน
เน้ือหา โดยรวมท้ังหมด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.61  
อยูในระดับมากท่ีสุด ดานความสามารถ โดยรวมท้ังหมดอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42  อยูในระดับมาก ดานการ
ออกแบบ โดยรวมท้ังหมดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.51 อยูในระดับมากท่ีสุดดานความเหมาะสม โดยรวมท้ังหมดอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.59 อยูในระดับมากท่ีสุด  
 
คําสําคัญ: PowerPoint 2013  Publisher 2013 
 
 
 

ABSTRACT 
Reseach project Media of lesson applications Microsoft 
power point 2013  and case for study publisher 2013 
Ban takienkuywittaya school Primary grade sixth.  from 
studying the needs of users towards Media of lesson 
applications Microsoft power point 2013 and case for 
study publisher 2013 Ban takienkuywittaya school 
Primary grade sixth Overall, there is a high demand level 
Requirement level Accounting for 78.13 percent of the 
unwanted level Accounting for 21.88 percent and error 
rate accordance of quationare of from the experts are 
three people content of quationare with work 
accordance quality system can use satisfaction.  And 
satfaction assess of usage media of lesson from 
satisfaction quationare by simple of group in research 
in all choose are forty satisfaction assess of usage is 
standard by new job system analyze by summary of 
content all are very good average be equal has 4. 61 is 
very good ability part by all are very good. has average 
be equal 4. 42 are a lot by sum total 4. 51 are the best 
suitability has average be equal 4.59 very good. 
 
Keywords: PowerPoint 2013 , Publisher 2013 
 

1. บทนํา 
ปจจุบันโลกของเราไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวัน
เปนจํานวนมาก ท้ังในดานการศึกษา การทํางาน การแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร ซึ่งสมัยกอนไมมีการนําเทคโนโลยีมาใชเทาไรนัก

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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แตมาในสมัยน้ี ไดรูจักการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะดานการศึกษาและการสื่อสาร ซึ่งเรา 
สามารถเห็นไดหลายรูปแบบและยังมีความสําคัญในการดําเนิน
ชีวิตเปนอยางมาก  ดังน้ัน ผูจัดทําจึงไดจัดทํา บทเรียนสื่อสอน
เสริม การใชงาน Microsoft เรื่อง PowerPoint และ Publisher 
กรณีศึกษา โรงเรียนบานตะเคียนกูยวิทยา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 

 ข้ึนมา เพ่ือท่ีนักเรียนจะไดมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชงาน 6
Microsoft เรื่อง PowerPoint และ Publisher 
จากเหตุผลดังกลาวขางตน เน่ืองจากนักเรียนนักศึกษามีความ
สนใจในเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากกวาการเรียนในหองเรียน เพ่ือ
ไมใหการเรียนคอมพิวเตอรเปนเรื่องนาเบ่ือ ผูจัดทําจึงจัดทํา
บทเรียนสื่อสอนเสริม การใชงาน Microsoft เรื่อง PowerPoint 
และ Publisher กรณีศึกษา โรงเรียนบานตะเคียนกูยวิทยา 
สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี น้ีข้ึนมา โดยใชสื่อสอนเสริมใหม ี6
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือแกปญหาการเรียนการสอนท่ีกําลัง
เกิดข้ึน ประกอบกับใหสอดคลองกับการเรียนการสอนในยุค
 ปฏิรูปการศึกษาซึ่งใช ปรัชญา“ยึดผูเรียนเปนสําคัญ” 
 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
1.ขอมูลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
2.ประวัติ Microsoft Office 
3.ADDIE Model 
4.Technology Acceptance Model 
5.ทฤษฎีความพึงพอใจ   
6.โปรแกรมท่ีใชในการพัฒนา 
 

                                                        
3. วิธีดําเนินงาน 

ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง น้ี จั ด ว า เ ป น ก า ร ศึ ก ษ า เ ชิ ง พั ฒ น า 
(Development Research) โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาคือ
เพ่ือเปนบทเรียนสื่อสอนเสริม การใชงาน Microsoft เรื่อง
PowerPoint 2013 และ Publisher 2013 กรณีศึกษา โรงเรียน
บานตะเคียนกูยวิทยา แยกการดําเนินการเปนลําดับข้ันตอน

สําคัญ  5 ข้ันตอน ดังน้ี 
1.การวิเคราะห (Analysis)  
2.การออกแบบ (Design)  
3.การพัฒนา (Development)  
4.การนําไปใช (Implementation) 
5.การประเมินผล (Evaluation 

 
4. ผลการดําเนินงาน 

จากการท่ีไดความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอ บทเรียนสื่อสอนเสริม 
การใชงาน Microsoft เรื่อง PowerPoint 2013 และ Publisher 

2013 กรณีศึกษา โรงเรียนบานตะเคียนกูยวิทยา สําหรับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ซึ่งจากการศึกษาพบวาการทํางานของสื่อโดย
ภาพรวมสื่อมีความสมบูรณเทาท่ีควร ซึ่งผลการพัฒนามีดังน้ี 
4.1 ผลการศึกษาความตองการสื่อสอนเสริม 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาความตองการสื่อสอนเสรมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 ผลการพัฒนาสื่อสอนเสริม 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ภาพหนาแรกของ บทเรียนส่ือสอนเสริม การใชงาน Microsoft 

เร่ือง PowerPoint 2013 และ Publisher 2013 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 หนาเมนูหลักของส่ือสอนเสริม 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3 หนาเกมสวัดความรู 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4 หนาเกมสทักษะ 
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ภาพที่ 5 หนาจอบทเรียน 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 6 หนาบทเรียนแนะนาํการใชงานเคร่ืองมือ 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 หนาการทาํแบบทดสอบ 

 
5. สรุปผล 

บทเรียนสื่อสอนเสริม การใชงาน Microsoft เรื่อง PowerPoint 
2013 และ Publisher 2013 กรณีศึกษา โรงเรียนบานตะเคียน

กูยวิทยา สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 1 (เพ่ือศึกษาความ
ตองการของบทเรียนสื่อสอนเสริม การใชงาน Microsoft เรื่อง 

PowerPoint 2013 และ Publisher 2013 กรณีศึกษา โรงเรียน
บานตะเคียนกูยวิทยา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 2 (เพ่ือพัฒนา
บทเรียนสื่อสอนเสริม การใชงาน Microsoft เรื่อง PowerPoint 

2013 และ Publisher 2013 กรณีศึกษา โรงเรียนบานตะเคียน
กูยวิทยา สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 3 (เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจ ตอบทเรียนสื่อสอนเสริม การใชงาน Microsoft เรื่อง 
PowerPoint 2013 และ Publisher 2013 กรณีศึกษา โรงเรียน

บานตะเคียนกูยวิทยา สําหรับช้ันประถมศึกษาป ท่ี 6  และ
พัฒนาข้ึนโดยใชเครื่องมือในการพัฒนา ไดแก โปรแกรม Adobe 
Illustrator, Adobe Premier Pro,  Adobe Flash Pro, 
Bandicam, Adobe Photoshop โ ดย ใช โ ปรแกรม ท้ั งหมด
พัฒนาบทเรียนสื่อสอนเสริม การใช งาน Microsoftเรื่ อง 
PowerPoint 2013 และ Publisher 2013 กรณีศึกษา โรงเรียน

บานตะเคียนกูยวิทยา สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 40 
คน โดยวิธีการสุมเลือกท้ังหมด 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการสหกิจ
ศึกษาและฝกงาน สาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 
มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความตองการใชงานระบบ 2) เพ่ือ
พัฒนาระบบจัดการสหกิจศึกษาและฝกงาน 3) เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในการใชงานระบบโดยกลุมผู เช่ียวชาญ คือ 
อาจารยประจําสาขาระบบสารสนเทศจํานวน 2 คน เจาหนาท่ี
ดูแลเก่ียวกับงานสหกิจศึกษาและฝกงาน จํานวน 1 คน และ
นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ระดับปริญญา
ตรี ช้ันปท่ี 4 และระดับเทียบโอน ช้ันปท่ี 2 จํานวน 56 คน เลือก
กลุมตัวอยางโดยใชทฤษฎีของเครจซี่ มอรแกน สถิติท่ีใชในการ
วิจัยคือ คารอยละ คาเฉลี่ย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาระบบจัดการสหกิจศึกษาและ
ฝกงาน สาขาระบบสารสนเทศ มีผลการประเมินความตองการใช
งานระบบ คาเฉลี่ยโดยรวมคิดเปนรอยละ 100% ซึ่งแสดงถึงผล
การประเมินอยูท่ีระดับตองการ ผลการประเมินผลประสิทธิภาพ
ของระบบโดยผูเช่ียวชาญคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.25 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูท่ี 0.49 ผลการประเมินอยูในระดับเกณฑดีและผล
การประเมินความพึงพอใจของระบบโดยกลุมตัวอยางคาเฉลี่ยอยู
ท่ี 4.56 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.40 ผลการประเมิน
อยูในระดับเกณฑดีมาก สรุปไดวาการพัฒนาระบบจัดการสหกิจ
ศึกษาและฝกงาน สาขาระบบสารสนเทศ สามารถนําไปใชในการ
จัดการนักศึกษาสหกิจและฝกงานได ซึ่งระบบมีการทํางาน
ครอบคลุมดานตรงตามความตองการของผูใช ดานความถูกตอง
ในการทํางาน ดานความสะดวกงายตอการใชงาน ดานความ
รวดเร็วในการทํางานและดานการรักษาความปลอดภัยของระบบ 
ถือไดวาการดําเนินการพัฒนาระบบจัดการสหกิจศึกษาและ
ฝก งาน  สาขาระบบสารสน เทศ ในครั้ ง น้ี บ รรลุ ต รงตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 
คําสําคัญ: ระบบจัดการสหกิจศึกษาและฝกงาน 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1)  to study the 
demand for the cooperative education and internship 
management system in Information System Department, 
Faculty of Management, Technology Rajamangala University 
of Technology Isan, Surin Campus, 2)  to develop the 
cooperative education and internship management system, 
and 3) to investigate the satisfaction with the developed 
cooperative education and internship management system. 
The system was evaluated by 3 experts : two lecturers in 
Info Tech Department, RMUTI, Surin Campus, and 1 
cooperative education and internship staff.  The samples 
were 56 Computer Information Technology students in the 
fourth year and transfer students in the second year, 
selected using Krejcie & Morgan’ s theory.  Data were 
analyzed using statistics, including percentage, mean and 
standard deviation. The results of this research indicated 
that the sample had the demand for the developed 
cooperative education and internship management system. 
Based on experts’  assessment, the efficiency and 
effectiveness of the developed system was at a good level. 
The sample’s satisfaction with the developed system was 
at a very good level.  It could be concluded that the 
developed system could be practically applied for the 
cooperative education and internship management with its 
functions to meet the users’ demand in terms of operating 
accuracy, ease of use, and fast and safe system. In sum, the 
development of the cooperative education and internship 
management system met the set objectives. 
 
Keywords: Cooperative education and internship 
management system 
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1. บทนํา 
แผนกงานสหกิจศึกษาและฝกงาน สาขาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีการจัดการในปจจุบันไดประสบ
ปญหาในกระบวนการจัดการนักศึกษาฝกงาน     โดยการจัดเก็บ
บันทึกขอมูลในรูปแบบของเอกสารอยู ซึ่งยังขาดการจัดการท่ีดี
พอ ในข้ันตอนของการจัดเก็บบันทึกขอมูลการฝกงานของ
นักศึกษา รวมไปถึงเสียคาใชจายในการสงเอกสาร ผูวิจัยจึงไดทํา
การพัฒนาระบบจัดการสหกิจศึกษาและฝกงาน เพ่ือชวยแกไข
ปญหาการจัดการฝกงานของนักศึกษาในสวนตางๆ ใหมีความ
สะดวก ถูกตองรวดเร็ว สามารถตรวจสอบ และแสดงผลของ
ขอมูลได มีการใชงานทรัพยากรอยางเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.1  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความตองการความตองการของ
มนุษยไดรับการศึกษาจากนักปราชญเปนเวลานานแลว โดย
พยายามท่ีจะทําความเขาใจวาทําไมคนจึงประพฤติปฏิบัติเชนน้ี  
2.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประเมินความพึงพอใจ 
ทวีพงษ หินคํา (2560: 8) ความหมายของความพึงพอใจวาเปน
ความชอบของบุคคลท่ีมีตอสูงหน่ึงสิ่งใด ซึ่งสามารถตอบสนอง
ตามความตองการของบุคคลไดทําใหเกิดความ พึงพอใจตอสูงน้ัน 
2.3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบฐานขอมูล อีอารโมเดล 
การออกแบบฐานขอมูล นิยมใชแบบจําลองขอมูล (Data 
Model) เพ่ือนําเสนอรายละเอียด เก่ียวกับโครงสรางและ
ความสัมพันธระหวางขอมูลภายในฐานขอมูล  
 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางแอตทริบิวตของเอ็นทต้ีินักศึกษา 

ที่มา : ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2559: 180 

 
2.5  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 
กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล (2557: 51) ไดกําหนดความหมายของ
ฐานขอมูลวา หมายถึง กลุมของแฟมขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน
และถูกนํามารวมกัน เชน ฐานขอมูลในบริษัทแหงหน่ึง อาจ
ประกอบไปดวยแฟมขอมูลหลายแฟม ซึ่งแตละแฟมตางก็มี
ความสัมพันธกัน ไดแก แฟมขอมูล พนักงาน เปนตน 
 
 
 

3. วิธีการดําเนินงาน 
1.  ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
การเลือกหัวขอ ศึกษาและฝกงาน เปนการศึกษาขอมูลเบ้ืองตน
โดยการสํารวจและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ 
2.  วิเคราะหระบบ 
การดําเนินงานโดยการศึกษาและวิเคราะหปญหาระบบงานเดิม
แลว ไดกําหนดขอบเขตความตองการของระบบใหมรวมกับผูท่ี
เก่ียวของ โดยการสัมภาษณ ซักถามและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
การดําเนินงานตางๆ  
3.  ออกแบบระบบ 

 
ภาพที่ 1 การออกแบบหนาแรกของระบบจัดการนกัศึกษาฝกงาน 

 

 
ภาพที่ 2 การออกแบบหนาสมัครสมาชกิสําหรับนักศึกษาฝกงาน 

 

 
ภาพที่ 3 การออกแบบหนาระบบสําหรับนักศึกษาฝกงาน 
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ภาพที่ 4 การออกแบบหนากรอกขอมูลสวนตัวสําหรับนกัศึกษาฝกงาน 

 
4. ผลการดําเนินงาน 

4.1  ผลการประเมินความตองการระบบ 
 

ตารางที่ 1 การใหคะแนนความตองการใชงานระบบ 

 
 

4.2  ผลการพัฒนาระบบ 
 

 
ภาพที่ 5 หนาแรกของระบบ 

 
ภาพที่ 6 หนาการสมัครสมาชิก 

 

 
ภาพที่ 7 หนาการเขาสูระบบ 

 

 
ภาพที่ 8 หนาแรกหลังจากเขาสูระบบ 

 

 
ภาพที่ 9 หนาเลือกสถานประกอบการ 
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4.3  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญ 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินดานความสามารถของระบบตามความตองการ
ของผูใชงานโดยผูเชี่ยวชาญ 

 
 

4.4  ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบโดยกลุมตัวอยาง 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินดานความสามารถของระบบตามความตองการ

ของผูใชงานโดยกลุมตัวอยาง 

 
 

5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
5.1  สรุปผล 
การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบภาพรวมอยูในระดับดี มี
คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.25 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 1.01 การ
ประเมินความพึงพอใจ เปนกลุมตัวอยางท่ีใชสําหรับการวิจัยใน
ครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 
ระดับปริญาตรี ช้ันปท่ี 4 ระดับเทียบโอน ช้ันปท่ี 2 ภาพรวมอยู
ในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.56 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
อยูท่ี 0.49   
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การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกสอัตโนมตั ิ

The Automatic hydroponics vegetable plot control applications. 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) แอปพลิเคชันควบคุมแปลง
ผักไฮโดรโปนิกสอัตโนมัติ 2) ประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน
ควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส อัตโนมัติ  เครื่องมือท่ี ใช ใน
การศึกษา ไดแก 1) แอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส
อัตโนมัติ 2) แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันควบคุมแปลงผัก
ไฮโดรโปนิกสอัตโนมัติ สถิติท่ีใชในการศึกษาไดแก คาเฉลี่ยและ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 1) การพัฒนาแอป
พลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกสอัตโนมัติสามารถนําไป
ประยุกตใชงานไดจริงอยางมีคุณภาพ 2) ผลการประเมินคุณภาพ
ของแอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส อัตโนมัต ิ       

(x� = 4.42, S.D.=0.45)  
 
คําสําคัญ: ควบคุม, ไฮโดรโปนิกส 
 

ABSTRACT 
The study was intended to be 1) Automatic 
hydroponics vegetable plot control applications. 2) 
assess the quality of the application Automatic 
hydroponics vegetable plot control applications. 1) 
The application Automatic hydroponics vegetable plot 
control applications. 2) System quality Assessment 
Automatic hydroponics vegetable plot control 
applications Statistics in education include the average 
and standard deviation The results showed that 1) 
Automatic hydroponics vegetable plot control 
applications can actually be used for quality. 2) 
Quality assessment results of Automatic hydroponics 
vegetable plot control applications was at the height 

level (x� = 4.42 , S.D. = 0.45 ) 
 

Keyword:  control, hydroponics  
 
 

1. บทนํา 
          แอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกสอัตโนมัติ
( Automatic Hydroponics Vegetable Plot Control 
Applications) เปนการควบคุมการทําเกษตรแบบใหม ท่ีจะทํา
ใหแปลงผักมีภูมิคุม กันตอสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย
การ นํ า เอ าข อมู ล ขอ งภู มิ อ าก าศ ท้ั งใน ระดั บ พ้ื น ท่ี ย อ ย 
(Microclimate) ระดับไร (Mesoclimate) และระดับมหภาค 
(Macroclimate) มาใชในการบริหารจัดการดูแลพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
เพ่ื อ ให สอดคลองกับสภาพอากาศ ท่ี เกิด ข้ึน  รวม ถึงการ
เตรียมพรอมรับมือกับสภาพอากาศท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต ท้ั งน้ี แอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส
อั ต โ น มั ติ  ( Automatic Hydroponics Vegetable Plot 
Control Applications) จ ะ มี ก า ร บู รณ าก า รข อ มู ล แ บ บ 
Microclimate และ Mesoclimate จากเครือขายเซ็นเซอรไร
ส าย  (Wireless Sensor Networks) ท่ี ติ ดตั้ งต าม จุ ดต า งๆ 
ภายในแปลงผัก (ขอมูล อุณหภูมิความช้ืน ในดินและใน อากาศ 
แสง ลม นํ้าฝนและนำเสนอตอเกษตรกรผานทางแอพลิเคชัน 
          ดังน้ันเราสามารถตรวจสอบและควบคุมแปลงผักไฮโดร
โปนิกสอัตโนมัติท้ังหมดไดโดยการทํางานบนแอปพลิเคชันผาน
สมารทโฟน เชน การใหสารอาหาร การควบคุมการรดนํ้า ปมนํ้า 
การวัดคาความช้ืน อุณหภูมิ คากาซคารบอนไดออกไซด คา EC 
คา Ph การผสมสารละลายอัตโนมัติ เปนตน 
 

2. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกสอัตโนมัติ 
2.เพ่ือหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดร
โปนิกสอัตโนมัติ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ณัฐพงษ ทิมทัศน (2554) ไดศึกษาคนควาเรื่องการควบคุม
หุนยนตระยะไกลดวยระบบไมโครคอนโทรลเลอร. งานวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือการออกแบบและพัฒนาการรับ- สงขอมูลและ
ก า ร อ า น ค า โ ม ดู ล เ ข็ ม ทิ ศ ดิ จิ ต อ ล โ ด ย ใ ช อุ ป ก ร ณ
ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) ซึ่งมีการสงขอมูลผาน

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ระบบ RS232 ดวยคลื่นวิทยุ (RF Module) ไดตามวัตถุประสงค
ของโครงงาน และขอบเขตของโครงงานไดอยางสมบูรณ ซึ่ง
โปรแกรมท่ีใชควบคุมการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร
(Microcontroller) พัฒนา โดยคอมไพเลอร Keil uVision ซึ่ง
เปนคอมไพเลอรท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากในการเขียน 
โปรแกรมเพ่ือควบคุมการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร 
(Microcontroller) และภาษาท่ีใชคือ ภาษาซี (C Language) มี
ฟงกชันการทํางานเพ่ือรับคาจากตัวควบคุมระยะไกลและนําคาท่ี
ไดส งข อมู ลผ านทาง RS232 มาเก็บ ไว ในตั วแปรภายใน
ไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) และทํางานรวมกับ
วงจรขับมอเตอรเพ่ือใชในการเคลื่อนท่ีของหุนยนต ซึ่งมีโมดูลเข็ม
ทิศดิจิทอลเปนตัวกําหนดทิศทางในการเคลื่อนท่ีของหุนยนต 
อุปกรณท้ังหมดน้ี สามารถทํางานรวมกันไดอยางดี และสามารถ 
รับ-สง ขอมูล กําหนดทิศทางการเคลื่อนท่ีไดอยางสมบูรณ โดย
ผลท่ีไดจากการทดลองมีความผิดพลาดประมาณ 1-6 องศา คิด
คาความผิดพลาดเฉลี่ยเปนรอยละ 3 เปอรเซ็นตของผลการ 
ทดลองท้ังหมด 
 สหพล เลศิวิริยะไพศาล (2560) ไดทําการศึกษาเรื่องการ
พัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนต โดยงานวิจัยน้ี
พัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนตบนแผนท่ี ท่ี
กําหนดให ดวยสมารทโฟน ซึ่งทํางานบนระบบปฏบัติการแอน
ดรอยด ระบบควบคุมทํางานผาน บลูทูธ และประยุกตใชข้ันตอน
วิธีของไดกสตราคํานวณเสนทางท่ีสั้นท่ีสุดสําหรับหุนยนตให
เคลื่อนท่ีไปตามแผนท่ีในการดําเนินงานขางตน ผูใชงานจะตอง
ควบคุมการเคลื่อนท่ีของหุนยนตโดยใชโปรแกรมประยุกตบน
สมารทโฟน ขอมูลการเคลื่อนท่ีของหุนยนตจะถูกสงผานอปุกรณ
บูลทูธไปยังบูลทูธโมดูลท่ีติดตั้งอยูบนบอรดอาดูโนบนหุนยนต
จากน้ันบอรดอาดูโนจะทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับแลวทําการ
สงสัญญาณไปยังโมดูลขับมอเตอร  เพ่ือใหโมดูลขับมอเตอร
ควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของหุนยนตบนแผนท่ีตอไป 
 มนิสรา ชัยสุข (2560) ไดคนควาเรื่องการสรางตนแบบ
หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติรองรับการควบคุมผานสมารทโฟน ท่ีใช
หลักการทํางานของเซ็นเซอรในการตรวจจับ เพ่ือปองกันการชน 
ระหวางหุนยนตดูดฝุนกับวัตถุ ใชระยะทางในการกําหนด
ตําแหนงการเคลื่อนท่ี และบอกตําแหนงเพ่ือใหหุนยนตดูดฝุน
อัตโนมัติ เคลื่อนท่ี หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติมีสวนประกอบหลัก
สองสวน คือฮารดแวร และซอฟแวร ในสวนของ ฮารดแวร
ประกอบดวย  บอรดอาดู โน อี เทอร เน็ต ทํ าหน า ท่ี เป นตั ว
ประมวลผลกลาง อุปกรณจัดเสนทาง เครือขายไรสาย สําหรับ
สื่อสารระหวางบอรดอาดูโนอีเทอรเน็ตกับสมารทโฟน สวน
ควบคุมการขับ เคลื่อน เซ็นเซอรอัลตราโซนิคสําหรับตรวจจับสิ่ง
กีดขวางเซ็นเซอรอินฟราเรดสําหรับปองกันการตกจาก ท่ีสูง สวน
ซอฟแวรประกอบดวยโปรแกรมสําหรับควบคุมการทํางานของ

หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติโปรแกรม ควบคุมการทํางานของหุนยนต
ดูดฝุนอัตโนมัติบนอุปกรณสมารทโฟนผานเครือขายไรสายจาก
การทดสอบการทํางานของหุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติสามารถทํา
ความสะอาดไดถึง 93 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ี หุนยนตว่ิงไดจริง 
 
 

4. วิธีดําเนินการศึกษา 
1. กลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมาย ไดแก อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน และอาจารยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผูเช่ียวชาญดานการควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส จํานวน 2 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1. แอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกสอัตโนมัติ 
2. แบบประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญแอปพลิเคข่ันควบคุม
แปลงผักไฮโดรโปนิกสอัตโนมัต ิ

 

3. ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 การวางแผนโครงงาน (Project Planning)  
     3.1.1 การกําหนดปญหา คือ จากการสังเกตและรวบรวม
ขอมูล พบวา เกษตรกรท่ีปลูกผักไฮโดรโปนิกสสวนใหญมีปญหา
เก่ียวกับการเติมนํ้าใหแกผัก ซึ่งอาจจะใหนํ้านานเกินไป หรือชา
เกินไป ทําใหตนผักไดรับนํ้าไมเหมะสม ดังน้ันผูศึกษาจึงไดใช
วิธีการสอบถาม และสังเกตการปฏิบัติของเกษตรกรเพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหหาสาเหตุและปญหา 
 3.1.2 ความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) 
 1) ความเปนไปไดดานฮารดแวร 
 1.1) สมารทโฟนทําการเช่ือมตอ  WIFI เพ่ือรับคํา
สั่งการควบคุมอุปกรณตางๆใหทํางาน 
 1.2) ตัววัดความช้ืนและอุณหภูมิรับคาและแสดง
ออกมาทางโทรศัพท 
 1.3) ตัวตรวจจับนํ้ารับคาและแสดงออกมาทาง
โทรศัพท 
 1.4) บอรดรับคําสั่งจากสมารทโฟนเพ่ือทําหนาท่ี
ควบคุมอุปณตางๆ 
 1.5) วาวนํ้า(การเติมนํ้าเขาแทงค)รับคําสั่งจาก
บอรดเพ่ือควบคุมการเติมนํ้าเขาแทงค 
 1.6) วาวนํ้า(การเติมนํ้าเขาทอ)รับคําสั่งจากบอรด
เพ่ือควบคุมการเติมนํ้าเขาทอ 
 1.7) วาวนํ้า(การระบายนํ้าออกจากทอ) )รับคําสั่ง
จากบอรดเพ่ือควบคุมการระบายนํ้าออกจากทอ 
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 1.8) สปริงเกอรรับคําสั่งจากบอรดเพ่ือควบคุมการ
เปดปดการทํางานของสปริงเกอร 
 2) ความเปนไปไดดานซอฟแวร 
 2.1) เริ่มทําการเขียนแอปพลิเคชันโดยใชโปรแกรม  
android studio เพ่ือท่ีจะสามารถทําการเช่ือมตอกับบอรดได 
 2.2) เริ่ม เขียน   source code ผ าน โปรแกรม 
Arduino ฝงตัวลงบอรดเพ่ือใหอุปกรณสามารถทํางานได 
3.2 ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ (Systems Analysis)  
     โดยนําเอาขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาทําการวิเคราะห
ระบบงานโดยใชเครื่องมือ UML ในการวิเคราะหระบบงานได
ดังน้ี 

 
ภาพที่ 1 Use Case Diagram 

 แอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกสอัตโนมัติ 

จากภาพท่ี 1 แสดงถึงการใชงานของผู ใชงานแอปพลิเคชัน 
กระบวนการทํางานของแอปพลิเคชัน ซึ่งไดออกแบบยูสเคส
ครอบคลุมการทํางานท้ังหมดสามารถอธิบายไดดังน้ี 
 3.2.1 ตัววัดความช้ืนและคาอุณหภูมิ ผูใชสามารถเห็นการ
แสดงผลการทํางานของตัววัดคาความช้ืนและคาอุณหภูมิโดย
บอรดจะเช่ือมตอกับ  WIFI แลวนําคาท่ีไดจากการวัดมาแสดงให
ผูใช 
     3.2.2 ตัวตรวจจับนํ้า ผูสามารถเห็นการแสดงผลการทํางาน
ของตัวตรวจจับนํ้าโดยบอรดจะเช่ือมตอกับ  WIFI แลวนําคาท่ีได
จากการวัดมาแสดงใหผูใช 
     3.2.3 วาวนํ้า(การเติมนํ้าเขาแทงค) โดยบอรดจะเช่ือมตอกับ  
WIFI แลวรับคาจากผูใชมาแสดงการทํางานการเติมนํ้าเขาแทงค 
     3.2.4 วาวนํ้า(การเติมนํ้าเขาทอ) โดยบอรดจะเช่ือมตอกับ  
WIFI แลวรับคาจากผูใชมาแสดงการทํางานการเติมนํ้าเขาทอ 
     3.2.5 วาวนํ้า(การระบายนํ้าทอ 1) โดยบอรดจะเช่ือมตอกับ  
WIFI แลวรับคาจากผูใชมาแสดงการทํางานการระบายนํ้าทอ 1 
     3.2.6 วาวนํ้า(การระบายนํ้าทอ 2) โดยบอรดจะเช่ือมตอกับ  
WIFI แลวรับคาจากผูใชมาแสดงการทํางานการระบายนํ้าทอ  2 
     3.2.7 สปริงเกอร โดยบอรดจะเช่ือมตอกับ  WIFI แลวรับคา
จากผูใชมาแสดงการทํางานของสปริงเกอร 

3.3 การออกแบบระบบงาน (System Design)  
     3.3.1  การออกแบ บ ฮ าร ด แวร  ชุ ด ค วบ คุ ม อุป กรณ
อิเล็กทรอนิกสภายในแปลงผักไฮโดรโปนิกสโดยระบบปฎิบัติการ
แอนดรอยด ประกอบดวย สมารทโฟนระบบแอนดรอยด  4.0 
ข้ึนไป 1 เครื่อง, Relay จํานวน 1 ชุด, บอรด  Esp8266 จํานวน 
1 ตัว, DHT Module จํานวน 1 ตัว, Solenoid valve จํานวน  
4 ตัว, Water Sensor จํานวน 1 ตัว 

 

ภาพท่ี 2  หลกัการทํางานของฮารดแวร 

จากภาพท่ี 2 องคประกอบโดยรวมของฮารดแวร มีดังน้ี 
หมายเลขท่ี 1 หมายถึง จะเริ่มการเปดแอปพลิเคชันข้ึนบน
สมารทโฟนโดยระบบแอนดรอยดตองมีการเช่ือมตอผาน wifi 
เพ่ือท่ีสงสัญญาณไปท่ีบอรด Board esp8266 
หมายเลขท่ี 2 หมายถึง  Board esp8266 ระบบจะทําการแปล
คําสั่งสงไปยังอุกรณตางๆ 
หมายเลขท่ี 3 หมายถึง  ตัวจายไฟโดยควบคุมแรงดันไฟใหอยูใน
ระดับ 12v แลวสงสัญญาณแสดงแรงดันไฟฟาไปยัง Board 
esp826650 
หมายเลขท่ี 4 หมายถึง  สัญญาณ  WIFI ใชสําหรับเช่ือมตอกับ 
Board esp8266 เพ่ือควบควบอุปกรณตาง ๆ 
หมายเลขท่ี 5  หมายถึง  ไฟบาน 220  V ใชสําหรับปลอยไฟไป
ท่ีตัวจายไฟเพ่ือให Board esp8266 และ อุปกรณตางทํางานได 
หมายเลขท่ี 6 หมายถึง  Selenoid Valve เปนอุปกรณควบคุม
การทํางานการระบายนํ้า การนํานํ้าเขาสูทอ ควบคุมการทํางาน
ของสปริงเกอร และการเติมนํ้าเขาสูแทงคนํ้า 
หมายเลข ท่ี  7   หมายถึง  DHT Module เปน อุปกรณ วัด
ความช้ืนในอากาศ เก็บคาความช้ืนและนําขอมูลออกมาแสดง 
หมายเลขท่ี  8 หมายถึง  Relay ใชสําหรับควบคุมการทํางาน
ของ  Selenoid Valve 
หมายเลขท่ี  9 หมายถึง  Water Sensor เปนอุปกรณเก็บคา
ตรวจจับนํ้าและนําขอมูลออกมาแสดง 
     3.3.2 การออกแบบหนาจอแสดงผล  เปน ข้ันตอนการ
ออกแบบหนาจอแสดงผลการทํางานของระบบ  โดยท่ีระบบได
ถูกออกแบบให เปนแอปพลิ เคชันบนอุปกรณ เคลื่อนท่ีบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ระบบท่ีพัฒนาข้ึนจะแสดงบน
หนาจอของอุปกรณ เคลื่อนท่ี  การออกแบบหนาจอจึงตอง
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คาํนึงถึงการแสดงผลใหครบถวน และการทํางานของระบบใหใช
งานงายตอผูใชงาน ผูจัดทําจึงไดออกแบบหนาจอแสดงผลในสวน
ตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 
ภาพท่ี 3 หนาแรกของแอปพลิเคชัน 

จากภาพท่ี 3 เปนสวนแสดงผลครั้งแรกหลักจากท่ีผูใชงานเปด
แอปพลิเคชันเขามา หนาจอแสดงผลหลักไดออกแบบใหมีแถบ
เมนูเพ่ือใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลแตละสวนไดอยางรวดเร็ว 
สามารถบอกความช้ืน อุณหภูมิ ระดับนํ้าในแทงค และปุมเลือก
การทํางาน 
3.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (System Development) เปน
ข้ันตอนท่ีนําสิ่งท่ีไดจากการออกแบบไวพัฒนา โดนข้ันตอนการ
ดําเนินการดังน้ี 
     3.4.1 เครื่องมือท่ีใชพัฒนาซอฟแวร 

เคร่ืองมือ หนาท่ี 
Android 
Studio 

3.0 เปนโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันรีโมทควบคมุเครื่องใชไฟฟา 
ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด 

Android 
SDK 

เปนชุดไลบารี่ท่ีเอาไวสําหลับพัฒนาแอปพลิ
ชันเคชันบนระบบปฎิบัติการ Android 

ภาษา  
JAVA 

เปนภาษาท่ีใชพัฒนาโปรแกรมหรอืแอปพลิเค
ชันระบบปฏิบัติการ  Android 

NOX เครื่องมือจําลอง  Android 
ภาษาซ ี
(C 
Program
ming) 
 

ภาษาซี (C Programming Language) คือ 
ภาษาคอมพิวเตอรใชสําหลบัพัฒนาโปรแกรม
ท่ัวไป ถูกพัฒนาครั้งแรกเพ่ือใช 
เปนภาษาสาํหลับพัฒนาระบบปฏบัิติการยูนิ
กาซ (Unix Opearating System) แทน
ภาษาแอสเซมบล ี

ภาษา  
Python  
 

Python คือ ช่ือภาษาท่ีใชในการเขียน
โปรแกรมภาษาหน่ึง ซึ่งถูกพัฒนาข้ึนมา 
โดยไมยึดติดกับแพลตฟอรม อีกอยางหน่ึง

ภาษาตัว น้ีเปน open source 
Board 
esp8266 
esp8266 

เปนระบบท่ีใชในการพัฒนาอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งออกแบบให 
ใชงานดาน ซอฟแวร 

     3.4.2.เครื่องมือท่ีใชพัฒนาฮารดแวร 
เคร่ืองมือ หนาท่ี 

ไมโครคอนโทรลเลอร 
MCS-51 

ทําหนาท่ีควบคุมอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 

Board esp8266 ทําหนาท่ีตออุปกรณเสริมตางๆ เพ่ือ
ความสะดวกสามารถเลือกตอกับ
บอรดเสริม 

สมารทโฟน  
(ระบบแอนดรอยด) 

ทําหนาท่ีสงสัญญาณไปท่ีบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 

Water Sensor ทําหนาท่ีตรวจจับนํ้าเมื่อมีนํ้ามี
สัมผสั 

DHT Module ทําหนาท่ีเปนเซ็นเซอรท่ีใชวัด
อุณหภูมเิปนองศาเซลเซียล และ
องศาฟาเรนไฮ ยังสามารถวัด
ความช้ืนไดอีกดวย 
 

solenoid valve ทําหนาท่ีเปนตัวกําหนด การทํางาน
ควบคุมใหลิ้นกลไกปดหรือเปดได 

Relay ทําหนาท่ีควบคุมการตัดไฟ 

3.5 ขั้นตอนการติดต้ังและดําเนินการใชระบบ (System 
Implement & Operation) ในข้ันตอนน้ีผูศึกษาจะนําระบบท่ี
มีองคประกอบครบสมบูรณทดลองใช กับกลุมตัวอยาง ซึ่งมี
ข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี     
       3.5.1 เตรียมความพรอมในการจัดเตรียมหองปฏิบัติการ 
โปรแกรมและ ระบบเครือขาย     
       3.5.2 ผูศึกษาไดนําแอปพลิเคช่ันควบคุมแปลงผักไฮโดรโป
นิกสอัตโนมัติ ไปทดลอง 
กับกลุ มตั วอย างท่ีคัด เลือกไว เพ่ื อ ทําความพึงพอใจ ตาม
วัตถุประสงคขอท่ี 3 โดยใช แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจท่ีพัฒนาข้ึน     
       3.5.3 เก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบความพึงพอใจเพ่ือนํามา
ประเมินผลทางสถิติ     
       3.5.4 จัดทําคูมือการใชการแอปพลิเคช่ันควบคุมแปลงผัก
ไฮโดรโปนิกสอัตโนมัติ จากน้ันผูศึกษาไดตรวจสอบ ปรับปรุง
แกไข  เพ่ือใหระบบท่ีพัฒนาข้ึน สามารถทํางานไดอยางสมบูรณ
ตาม วัต ถุประสงค ท่ี กํ าหนดไว  และพรอม นําการพัฒ นา
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แอปพลิเคช่ันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกสอัตโนมัติเพ่ือนําไปใช
งานไดจริง 

4. สถิติท่ีใชในการวิจัย 
แบบประเมินคุณภาพของโปรแกรมได กําหนดเกณฑ โดย
ประกอบดวยมาตราอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ
และมาตรฐานอันดับเชิงประมาณ 5 อันดับซึ่งกําหนดเกณฑชวง
คะแนนตามเกณฑของดังน้ี 

ชวงคะแนน 4.51-5.00 จะอยูในเกณฑระดับดีมาก 
ชวงคะแนน 3.51-4.50 จะอยูในเกณฑระดับดี 
ชวงคะแนน 2.51-3.50 จะอยูในเกณฑระดับปานกลาง
ชวงคะแนน 1.51-2.50 จะอยูในเกณฑระดับนอย 
ชวงคะแนน 1.00-1.50 จะอยูในเกณฑระดับนอยท่ีสุด 

5.ผลการวิจัย 
5.1  ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส

อัตโนมัติ 
     5.1.1 สวนของอุปกรณฮารดแวรควบคุมแปลงผักไฮโดรโป
นิกสอัตโนมัติ 

 

ภาพท่ี 4 ภาพแสดงอุปกรณ 
     5.1.2 สวนของการควบคุมดวยซอฟตแวรของแอปพลิเคชัน 

 

ภาพท่ี 5 หนาแรกของแอปพลิเคชัน 

5.2 ผลการวิเคราะหแบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน
ควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกสอัตโนมัติ 

ผลการประเมินคณุภาพของแอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดร
โปนิกสอัตโนมัติแตละดานไดแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานประเมินผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ซึ่งมีผลประเมินดังน้ี 

  

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคณุภาพของผูเช่ียวชาญ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

x� S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1.ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ 
(Requirement Test) 
1.1 ความเหมาะสมของการสั่งเปด
ปดการเติมนํ้าเขาแทงคนํ้าในบาน
ผานแอปพลิเคชัน 

4.66  0.57 มาก
ท่ีสุด 

1.2 ความเหมาะสมของการสั่งเปด
ปดการเติมนํ้าเขาทอผานแอป
พลิเคชัน 

4.66  0.57 มาก
ท่ีสุด 

1.3 ความเหมาะสมของการสั่งเปด
ปดการระบายนํ้า 1 ผานแอปพลิเค
ชัน 

4.33  1.15 มาก 

1.4 ความเหมาะสมของการสั่งเปด
ปดการระบายนํ้า 2 ผานแอปพลิเค
ชัน 

4.00 1.00 มาก 

1.5 ความเหมาะสมของการสั่งเปด
ปด สปริงเกอร ผานแอปพลเิคชัน 

4.33  1.15 มาก 

1.6 ความเหมาะสมของการแสดง
สถานะของอุปกรณภายในแอป
พลิเคชัน 

4.00 1.00 มาก 

รวม 4.33 0.26 มาก 
2. ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ 
(Functional Requirement Test) 
2.1 ความถูกตองของการเปดปด
การเตมินํ้าเขาแทงคนํ้า 

4.33 1.15 มาก 

2.2 ความถูกตองของการเปดปด
การเตมินํ้าเขาทอ 

4.33 1.15 มาก 

2.3 ความถูกตองของการเปดปด 
การระบายนํ้า 1 

4.33 1.15 มาก 

2.4 ความถูกตองของการเปดปด 
การระบายนํ้า 2 

4.33 1.15 มาก 

2.5 ความถูกตองของการเปดปด 
สปริงเกอร 

4.00 1.00 มาก 

รวม 4.26 0.06 มาก 

3. ดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test) 

3.1 ความงายของการตดิตั้งอุปกรณ 4.00 1.73 มาก
ท่ีสุด 
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3.2 ขนาดของอุปกรณมีความ
เหมาะสม 

4.33 1.15 มาก
ท่ีสุด 

3.3 ความงายตอการใชงานระบบ 4.33 1.15 มาก
ท่ีสุด 

3.4 ความเหมาะสมของสตีัวอักษรและ
รูปภาพ 

4.00 1.73 มาก 

3.5 ความเหมาะสมของชนิดตัวอักษรบน
จอภาพ 

4.66 0.57 มาก
ท่ีสุด 

3.6 ความเหมาะสมของขนาดตัว
อักษรบนจอภาพ 

4.66 0.57 มาก
ท่ีสุด 

3.7 ความเหมาะสมของสตีัวอักษรและ
รูปภาพ 

4.33 1.15 มาก
ท่ีสุด 

3.8 ความเหมาะสมในการใช
สัญลักษณหรือรูปภาพในการสื่อ
ความหมาย 

4.66 0.57 มาก
ท่ีสุด 

3.9 ความเปนมาตรฐานเดยีวกันใน
การออกแบบหนาจอ 

4.33 0.57 มาก
ท่ีสุด 

3.10 ความเหมาะสมในการวาง
ตําแหนงของสวนประกอบบน
จอภาพ 

4.66 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.48 มาก 

4. คูมือการใชงานระบบ (Documentation) 

4.1 ตัวอักษรมีความสวยงาม 
ขนาดเหมาะสม อานงาย 

4.33 0.75  มาก 

4.2 ความถูกตองของเอกสาร 4.33 0.5 7 มาก 

4.3 สีของตัวอักษรมีความชัดเจน
อานงาย 

5.00 0.00  มาก
ท่ีสุด 

4.4 คูมือมีการจัดรูปแบบไดอยาง
เหมาะสม 

5.00 0.00  มาก
ท่ีสุด 

4.5 ภาษาและรูปภาพท่ีใชในการ
เช่ือมโยงมีความถูกตอง 

5.00 0.00  มาก
ท่ีสุด 

โดยรวม 4.73  0.31  มาก
ท่ีสุด 

รวมท้ังหมด 4.43 0.17 มาก 

 
จากต าราง ท่ี  1 ผล การป ระ เมิ น แอป พ ลิ เค ชัน ควบ คุ ม
เครื่องใชไฟฟาโดยผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพโดยรวม พบวาอยู

ในระดับ มาก (x� = 4.42, S.D. = 0.06) เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับมากคือ ดานการตรง

ตามความตองการของผูใชระบบ (x� = 4.33, S.D. = 0.26) ดาน

การทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (x� = 4.26, S.D. = 

0.06) ดานความงายตอการใชงานของระบบ (x� = 4.40, S.D. = 

0.48) คูมือการใชงานระบบ (x� = 4.73, S.D. = 0.31) 
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 

การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกสอัตโนมัต ิ
เมื่อนําไปใหผูเช่ียวชาญคุณภาพและกลุมเปาหมายประเมินความ
พึงพอใจ สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 
       1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโป
นิกสอัตโนมัติ สําเร็จสมบูรณไดท้ังน้ี เน่ืองจากการพัฒนาระบบ
ทุกข้ันตอน โดยใชวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 5 ข้ันตอนและ 
ทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ Flowchart มาใชใน
การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน ตามวัตถุประสงคจากน้ัน
นําไปพัฒนา เมื่อเสร็จสมบูรณและนําการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกสอัตโนมัติ ท่ี พัฒนาข้ึนโดยให
อาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและทําการปรับปรุง ให
ถูกตองท่ีสุด กอนนําเสนอตอผูเช่ียวชาญจึงสงผลใหการพัฒนา
แอปพลิเคชันควบคุมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน สําเร็จสมบูรณ
อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับงานวิจัย
ของนวพล ปนโมรา (2560) ทําการวิจัยเรื่องระบบควบคุม
อุปกรณไฟฟาสําหรับท่ีอยูอาศัยโดยใช IOT ปจจุบันอินเตอรเน็ต
ในทุกสรรพสิ่ง(IOT) ไดรับความนิยมและกาวหนาอยางรวดเร็ว
ดวยความสามารถในการเช่ือมตอ กับ อุปกรณ ท่ี เรียกวา 
“สิ่งของ” (things) ท่ีไดมีการใชงานใน ชีวิตประจําวัน การ
ทํางานของอินเตอรเน็ตในทุกสรรพสิ่งทําให สามารถเขาถึง โดย
ผานแอพพลิเคชัน วิจัยน้ีมุงเนนไปท่ีการนํา อินเตอรเน็ตในทุก
สรรพสิ่งมาประยุกตใชกับบาน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนา
ระบบท่ีสามารถควบคุม เครื่องใชไฟฟาภายในบานท่ีสามารถ
สั่งงานในระยะไกลได รวมถึง ดูแลความปลอดภัยเบ้ืองตนเมื่อ
เจาของบานไมไดอาศัยอยูในบาน ได ซึ่งวิจัยน้ีมุงเนนการทํางาน
สวนหลัก 5 สวน คือควบคุมแบบ อัจฉริยะ,หลอดไฟอัจฉริยะ,
มิเตอรอัจฉริยะ, ปลั๊กอัจฉริยะ และ ความปลอดภัยในสวนของ
การตรวจจับความเคลื่อนไหวผาน ระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งทําให
ผูใชสามารถลดคาใชจายในสวนของ คาไฟฟาและพลังงานลงได 
งานวิจัยน้ีจัดทําโดยใชความสามารถ ของบอรด Arduino ท่ี
ส า ม า ร ถ เ ช่ื อ ม ต อ กั บ อุ ป ก ร ณ ห ล า ย ช นิ ด  ผ า น
ไมโครคอนโทรลเลอรและเซนเซอรตาง ๆ และควบคุมดวย โม
บายแอพพลิเคช่ันผานเครือขายแบบไรสาย ผลการประเมิน
คุณภาพอยูในระดับมาก 
       2. ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุม
แปลงผักไฮโดรโปนิกสอัตโนมัติ มีไดผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน 
พบวา มีผลการประเมินโดยรวมอยู ในระดับ มาก ท้ังน้ีอาจ
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เน่ืองจาก ผูศึกษาไดนําวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 5 ข้ันตอน
และทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ Flowchart นําไป
เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาอยางตอเน่ือง แลวนําระบบไปให
ผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพของระบบ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองและความสมบูรณ จากน้ันทําการปรับปรุงตามท่ีไดรับ
คําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ สงผลใหผลการประเมินคุณภาพท่ีได
สอดคลองกับงานวิจัยของ จักรี อยูละ (2560) เรื่องระบบควบคุม
อุปกรณไฟฟา Comfortable Home. เทคโนโลยีมีความสําคัญ
ตอการศึกษาเรียนรูและการดํารงค ชีวิตของมนุษย ทําใหเกิด
ความเทาเทียมกันในการศึกษาและสงผลใหคุณภาพชีวิตดียิ่งข้ึน 
โดยท่ีผู จัด ทําระบบมีความสนใจในเทคโนโลยี  IOT (The 
Internet of Things) จึงไดพัฒนา ระบบควบคุมแปลงผักไฮโดร
โปนิกส วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการทํางานของตัวควบคุม 
(Controller) และตัวตรวจจับ (Sensor) ตาง ๆ เพ่ือท่ีนํามา
ประยุกตใชเปนระบบท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการปลูก
ผัก ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับมาก 

 
7. ขอเสนอแนะ 

7.1 ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการศึกษาไปใช 
    7.1.1 ผูใชควรศึกษาคูมือระบบใหละเอียดกอนการใชงาน 
    7.1.2 ควรใชแอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส
อัตโนมัติบนสมารทโฟนท่ีเปนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 4.0 
ข้ึนไป 
    7.1.3 แอปพลิเคชันควบคุมแปลงผักไฮโดรโปนิกสอัตโนมัต ิ
ควรมีการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตทุกครั้งเมื่อมีการใชงาน 
7.2 ขอเสนอแนะเพ่ือทําการศึกษาคร้ังตอไป 
     7.2.1 ในการพัฒนาในครั้งตอไปควรเพ่ิมการระบายนํ้าออก
จากแทงค 
     7.2.2 ควรทําระบบแจงสถานะซอมรถใหลูกคาสามารถทราบ
ระยะเวลาในการซอมรถได 
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[2] ชนะนันท พรมสวัสดิ์. (2550 ). การประยุกตใชระบบสมอง
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บทคัดยอ 
การทองเท่ียววิถีชุมชนกับภูมิปญญาทองถ่ิน อําเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางผูจัดทําไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเว็บไซตการทองเท่ียววิถี
ชุมชนกับภูมิปญญาทอง ถ่ิน  อํ า เภอพระพรหม  จั งห วัด 
นครศรีธรรมาช โดยใชโปรแกรม Word Press ใชในการออกแบบ
เว็บไซต 
 สรุปผลจากการพัฒนาเว็บไซต ไปใชในการประเมินครั้งน้ี  
ผูประเมินไดสํารวจความพึงพอใจในการใชเว็บไซต โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากผูใชงาน จํานวน 26 คน และผูดูแล
ระบบจํานวน 2 คน ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีระดับความ
ความพึงพอใจอยูในเกณฑดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.54 และ 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.31) 
 
คําสําคัญ: เว็บไซต, ทองเท่ียววิถีชุมชน, ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
ABSTRACT 

Community Tourism and Local Wisdom, Phra Phrom 
District, Province The organizer can study the concepts, 
theories and related technology And community 
tourism website development and local wisdom in 
Phra Phrom District Nakon si Thammarat  by using Word 
Press to design websites 
 Summary of the development of the website 
for evaluation, the assessors surveyed the satisfaction 
of using the website of 26 people and 2 administrators. 
The satisfaction level is very good (cumulative 
score4.54 and deviation Standard is equal to 0.31) 

1. บทนํา 
การทองเท่ียวของโลกในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ไมวาเ กิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง 
ดานเทคโนโลยี ดังน้ันระบบการทองเท่ียว จึงเปนภาพสะทอนถึง
การอธิบายท่ีเก่ียวกับความเช่ือมโยงการทองเท่ียวไวเขาดวยกัน
โดยไมมองแบบแยกสวน อีกท้ังยั งสามารถนํามาอธิบาย
กระบวนการพัฒนา การบริหารจัดการ ในสวนตางๆ ไดอยาง
ชัดเจน  

นครศรีธรรมราช เปนจังหวัดในประเทศไทย มีประชากร 
มากท่ีสุดในภาคใตและมีขนาดพ้ืนท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของภาคใต 
(รองจากสุราษฎรธานี) เปนเมืองโบราณท่ีมีความสําคัญท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนามากท่ีสุด
เมืองหน่ึง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

ดังน้ัน จําเปนตองมีการเปลี่ยนผานยุคการผลักดันขายสินคา
โอทอป ออกจากชุมชนเพียงดานเดียว สูการเพ่ิมชองทางสราง
รายไดตามความตองการ (Demand Driven Local Economy) 
โดยการขายสินคา อยูในชุมชน ท่ีมาจากการทองเท่ียว โดยใช
เสนห ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสรางสรรค 
แปลงเปนรายได ครอบครัวและลูกหลานยังอยูรวมกัน ไมตอง
แขงขันนําผลิตภัณฑออกไปขายนอกชุมชน เปนชุมชนทองเท่ียวท่ี
เปนเจาบานท่ีดี 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือประยุกตใชระบบการจัดการเน้ือหาบนเว็บในการพัฒนา
เว็บไซตการทองเท่ียววิถีชุมชนกับภูมิปญญาทองถ่ิน อําเภอ 
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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3. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเ ก่ียวของกับการพัฒนาเว็บไซตการ
ทองเท่ียววิถีชุมชนกับภูมิปญญาทองถ่ิน อําเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผูพัฒนาระบบไดแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับความเปนมาความเปนมาของทฤษฎีการทองเท่ียว 
นวัตวิถี[1] ทฤษฎีการทองเท่ียว[2] ทฤษฎีเว็บแอปพลิเคชัน[3] 
ทฤษฎีวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ[4] ทฤษฎีอินโฟกราฟก[5] 
ระบบฐานขอมูล[6] สวนเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบ 
โปรแกรม Word Press 5.2.3[7] โปรแกรม Adobe Illustrator 
cc23.1.0[8] โปรแกรม Microsoft Visio 2019[9] โปรแกรม 
Mysql Workbench[10] เ ท ค โ น โ ล ยี Domaim Name[11]   
เทคโนโลยีWed Hosting[12] เทคโนโลยีGoogle Chrome[13] 
และภาษาท่ีใชในการพัฒนาระบบ ภาษา Java Script[14] และ
ภาษา PHP[15] 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังหมด 5 เรื่อง ดังน้ี 
ณรงค พลีรักษ(2556) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือ

จัดการการ ทองเท่ียวชุมชนในจังหวัด ชลบุรี [16] 
เพ็ญนภา จุมพลพงษ, พันธศักดิ์ พ่ึงงามและสุธิษา เชญชาญ

(2560) การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
ของ จังหวัดลพบุรี [17] 

นันทิชา ใหมพูล,สุมิตรา บุญละมายและธนกร เปาะทอง
(2561) การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเสนทางทองเท่ียวมีวัตถุเพ่ือ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันเสนทางทองเท่ียวจาก อําเภอเมืองสู 
จังหวัดนครศรีธรรมราช[18] 
 ธนธรณ ทองหอม (2554) การจัดการการทองเท่ียว
แบบยั่งยืน  สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 
(2542) [19] 
 ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2548) การวางแผนการทองเท่ียว 
การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรม[20] 
 

4. วิธีการดําเนินงาน 
4.1 การวิเคราะหระบบงานเดิม 
การวิเคราะหระบบงานเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการ
ประยุกตใชระบบการจัดการเน้ือหาบนเว็บไซตในการทองเท่ียว
วิถีชุมชนกับภูมิปญญาทองถ่ิน อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ใหมีความทันสมัยกับเทคโนโลยีปจจุบันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ระบบงานท่ีไดรับการพัฒนาแลวตองตอบสนอง
ตอความตองการของผูใชและสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผังกางปลาแสดงถึงปญหาและสาเหตุของปญหาในการพัฒนา     
เว็บไซตการทองเที่ยววิถีชุมชนกับภูมปิญญาทองถิ่น อาํเภอพระพรหม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

4.2 การวิเคราะหระบบงานใหม 
จากการศึกษาและออกแบบเว็บไซตการทองเท่ียววิถีชุมชน

กับภูมิปญญาทองถ่ิน อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของและการเก็บรวบรวมจากเอกสาร  
ไดขอมูลดังน้ี อําเภอพระพรหม มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจอยู 
4 ชุมชน ซึ่งทางอําเภอพระพรหมยังไมมีเว็บไซตการทองเท่ียววิถี
ชุมชนขอมูลและตํ าแหน ง ท่ีตั้ ง ในการคนหา ทางผู จัดได
ทําการศึกษาขอมูลจากเว็บไซตตางๆ และการทํางานท่ีมีความ
เก่ียวของกับระบบงานเพ่ือใหตรงตามความตองการของผูใชงาน 
โดยจะแบงการทํางานออกเปน 2 สวน คือ ผูดูแลระบบ และ
ผูใชงาน  
4.3 การออกแบบระบบ Site map การประยุกตใชระบบการ
จัดการเนื้อหาบนเว็บไซตแหลงทองเท่ียววิถีชุมชนกับภมูิ
ปญญาทองถิ่น อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 Site map 
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4.4 การออกแบบระบบ Use case Diagram 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 Use case Diagram 
 

4.7 การออกแบบฐานขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4 Entity Relationship Diagram 

 
5. ผลการดําเนินงาน 

ในการพัฒนาเว็บไซตการทองเท่ียววิถีชุมชนและภูมิปญญา
ทองถ่ิน อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูจัดทําได
ออกแบบและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตรงตาม
ความตองการของผูใชงานระบบ โดยจัดทําเว็บไซตดวย โปรแกรม 
Word Press มาใชในการพัฒนาระบบ ทําใหสามารถ เพ่ิมขอมูล
ได ลบขอมูลได แกไขขอมูลได และนําเสนอไดอยางสะดวกมี
ประสิทธิภาพและงายตอการใชงาน แสดงตัวอยางผลการ
ดําเนินงานของระบบ ดังน้ี 
5.1 สวนของ Front-end 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5 ตัวอยางรูปของเว็บไซตหนาแรก 

5.2 สวนของ Back-end 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 6 ตัวอยางรูปของหลังเวบ็ไซตในสวนของเร่ือง 
 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
การประเมินครั้งน้ี ผูประเมินไดสํารวจความพึงพอใจผูทดสอบใช
โปรแกรมการพัฒนาเว็บไซตแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวอําเภอพระ
พรหม โดยมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามจํานวน 28 คน โดย
แบงเปน เจาหนาท่ี ตอบแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด และผูใชงาน 
ตอบแบบสอบถามจํานวน 26 ชุด รวม 28 ชุด ไดรับแบบสอบถาม
กับคืนจํานวน 28 ชุด คิดเปน รอยเปอรเซ็นตของการประเมิน
เว็บไซตน้ี 
ตอนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม มีผูใชงาน
ท่ีใหขอมูลท้ังหมด 28 คน 
ตอนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอระบบ 
ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็น 
ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ 

 
รายการประเมิน 

ประสิทธิภาพ 

x  S.D. การแปล
ผล 

1. ดานการเรียนรูการใชงานระบบ 4.53 0.01 ดีมาก 

2. ดานประสิทธิภาพและประโยชน
ของระบบ 

4.50 0.36 ดีมาก 

3. ดานการออกแบบและการ
จัดรูปแบบเว็บไซต 

4.58 0.56 ดีมาก 

คาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมผูใชงานระบบ 

4.54 0.31 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 1 เมื่อพิจารณาการประเมินความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับดีมาก(คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.54 และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.31)เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานการ
เรียนรูการใชงานระบบอยูในระดับดีมาก(คะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.53 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.01) ดานประสิทธิภาพ
และประโยชนของระบบอยูในระดับดีมาก(คะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.50 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.36) ดานการออกแบบ
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และการจัดรูปแบบเว็บไซตอยูในระดับดีมาก(คะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.58 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.56) ผลจากการนําไป
ทดลองใชในระบบงานจริง พบวาผูใชงานมีความพอใจ เน่ืองจาก
ระบบใชงานงาย ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

6. สรุปผลการดําเนินงาน 
6.1 สรุปผล 
การพัฒนาเว็บไซตการทองเท่ียววิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 
อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาเว็บไซตการทองเท่ียววิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 
แสดงประเมินความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตการทองเท่ียววิถี
ชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีโดดเดนของ
แตละหมูบานใน อําเภอพระพรหม  มีกลิ่นไอของความเปน
พ้ืนบานอยูเต็มเปยม  เปนสถานท่ีทองเท่ียวอีกแหลงหน่ึงท่ีไมควร
พลาด สําหรับใครท่ีมีโอกาสไดแวะเขามาทองเท่ียว ท่ีอําเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยูภายใตการดูแลของอําเภอ
พระพรหม เพ่ือนํามาวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบ
เว็บไซต จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของเมื่อทราบถึงความ
ตองการของผูใช ผูจัดทําจึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนา โดยใชโปรแกรม Word Press5.2.3 ซึ่งเปนเว็บไซต
สําเร็จรูปในการออกแบบเว็บไซต ไดออกแบบใหมีกลุมผูใช  
2 กลุม ไดแก 1) ผูดูแลระบบ 2) ผูใชงาน 

ผล ท่ี ไ ด คื อ  ก า รออกแบบและ พัฒนาร ะบบ ทํา ให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนตรงตามความตองการของผูใชงานระบบ ทํา
ใหสามารถ คนหา เพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลได ประมวลผลขอมูล
และนําเสนอไดอยางสะดวกมีประสิทธิภาพและงายตอการใชงาน 
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บทคัดยอ 
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพ่ืออนุรักษพิธีกรรมในลุมนํ้า
ปากพนัง มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาขอมูลพิธีกรรมในลุมนํ้า
ปากพนัง 2) ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพ่ืออนุรักษพิธีกรรมใน
ลุมนํ้าปากพนัง 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพ่ืออนุรักษพิธีกรรมในลุมนํ้าปาก
พนัง สวนของผูดูแลระบบสามารถลงทะเบียนเขาสูระบบ เพ่ิม 
ลบ แกไข ขอมูลผูดูแลระบบ ขอมูลพิธีกรรม ขอมูลประเภท
พิธีกรรม ขอมูลอุปกรณ ขอมูลเครื่องเซนไหว ขอมูลประเภท
เครื่องเซนไหว ขอมูลรายละเอียดการใชเครื่องเซนไหว สวนของ
บุคคลท่ัวไป สามารถคนหาช่ือหรือประเภทของพิธีกรรมได 
สําหรับวิธีการดําเนินการวิจัยเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบคอื 
โปรแกรม Appserv สําหรับจําลองของเครือขาย ใชภาษา PHP 
ในการพัฒนาระบบรวมกับระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ใช
แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับการทดสอบใชงานระบบ 
สําหรับระบบท่ีพัฒนาข้ึนแบงผูใชออกเปน 2 สวน 1) ผูดูแลระบบ 
2) บุคคลท่ัวไป โดยผลการประเมินความพึงพอใจจากบุคคล
ท่ัว ไป  35 คน และผู ดู แลระบบ 5 คน โดยนรวมผู ตอบ
แบบสอบถามท้ังหมดมีระดับความพึงพอใจอยู ในเกณฑดี 
(คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.75 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.48) ดังน้ันระบบพัฒนาข้ึนสามารถใชงานงาย ชวยลดข้ันตอน
ในการทํางาน ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและระบบ
สามารถนํามาใชงานไดจริงกับระบบงานในปจจุบัน 
 

ABSTRACT 
Website design and development for ritual 
conservation in pakphanang River Basin Can visit the 
website to learn about the ritual information Can 
search for the name or type of ritual For the research 

methodology, the tools used in system development 
are Appserv for network simulation uses PHP to 
develop the system together with the MySQL database 
management system Use the satisfaction assessment 
form for system testing. For the developed system, 
divide users into 2 parts: 1) Administrator 2) General 
public The satisfaction evaluation results from 38 
people and 2 administrators All respondents had a 
satisfactory level of satisfaction. (The average score is 
4.43 and the standard deviation is 0.28) Therefore, the 
developed system is easy to use. Help reduce work 
steps. Make work more efficient And the system can 
actually be used with current work systems. 
 

1. บทนํา 
ภูมิปญญาชาวบาน เมืองปากพนังเปนเมืองทาตั้งแตครั้งอดีตเปน
ศูนยกลางทางการคาและเศรษฐกิจท่ีสําคัญเน่ืองจากมีภูมิ
ประเทศเปนแหลมยื่นออกไปในทะเลและมีอาวภายในบริเวณ
ปากแมนํ้าปากพนังเหมาะแกการเดินเรือและกระจายสินคาตอไป
ยังหัวเมืองสําคัญอ่ืนทําใหสภาพเศรษฐกิจในสมัยกอนเฟองฟูมาก
เน่ืองจากมีสําเภาจากเมืองจีนและเรือขนสงสินคาขนาดใหญมา
เทียบทาและกระจายสินคา ชาวบานในอําเภอปากพนังสวนใหญ
จะประกอบอาชีพเปนชาวประมง ออกเรือหาปลา เลี้ยงนก
นางแอนและนอกจากน้ียังปรากฏในพระราชหัตถเลขาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในคราวเสด็จเยือน
ปากพนังเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ 2448 มีความตอนหน่ึงวา 
“อําเภอปากพนังน้ีไดทราบอยูแลววาเปนท่ีสําคัญอยาง แตเมื่อไป
ถึงฝงรูสึกวาตามท่ีคาดคะเนน้ันผิดไปเปนอันมากไมนึก ไมนึกวา
จะใหญโตมั่งมีถึงเพียงน้ี” และอีกตอนหน่ึงวา “เมื่อจะคิดวา
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ตําบลน้ีมีราคาอยางไรใหเทียบกับเมืองสงขลา เงินผลประโยชน
แตอําเภอเดียวน้ีนอยกวาเมืองสงขลา 20,000 บาทเทาน้ันบรรดา
เมืองทาในแหลมมาลายูฝงตะวันออกเห็นจะไมมีแหงใดดีเทาปาก
พนัง”   

 การอนุรักษพิธีกรรม โดยการปลุกจิตสํานึกใหคนใน
ทองถ่ินตระหนักถึงคุณคาแกนสาระและความสําคัญของพิธีกรรม
ทองถ่ิน สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและ
วัฒนธรรมตางๆ สรางจิตสํานึกของความเปนคนทองถ่ินน้ันๆ ท่ี
จะตองรวมกันอนุรักษพิธีกรรมท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 
รวมท้ังสนับสนุนใหมีพิพิธภัณฑทองถ่ินหรือพิพิธภัณฑชุมชนข้ึน 
เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเปนมาของชุมชน อันจะสราง
ความรูและความภูมิใจในชุมชนทองถ่ินดวย 

คณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดท่ีจะออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
เพ่ืออนุรักษพิธีกรรมในลุมนํ้าปากพนัง โดยสามารถจัดเก็บขอมูล
ไดอยางรวดเร็ว สะดวกในการคนหาจัดทํารายงานและมีความ
ปลอดภัยสูง 

 
2. วัตถุประสงค 

1. ศึกษาขอมูลเพ่ืออนุรักษพิธีกรรมในลุมนํ้าปากพนัง 
2. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพ่ืออนุรักษพิธีกรรมในลุมนํ้าปาก
พนัง  
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซตเพ่ืออนุรักษพิธีกรรมในลุมนํ้าปากพนัง 
 

3. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซตเพ่ืออนุรักษพิธีกรรมในลุมนํ้าปากพนัง ซึ่งผูพัฒนาระบบ
ไดแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความเปนมาความเปนมาของ
การอนุรักษพิธีกรรมในลุมนํ้าปากพนัง ขอมูลพิธีกรรมในลุมนํ้า
ปากพนัง[1] แนวคิดทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวของกับเว็บไซต [2] เ ว็บ
เบราวเซอร[3] โฮมเพจ[4] ประโยชนของการทําเว็บไซต[5] 
ข้ันตอนในการพัฒนาเว็บไซต [6] องคประกอบในการออกแบบ
เว็บไซต [7] รูปแบบโครงสรางของเว็บไซต[8] ขอมูลสําคัญ
เว็บไซต [9] การออกแบบโครงสรางเว็บไซต[10]  การคํานึกถึง
การออกแบบเว็บไซต[11]   สวนประกอบสําคัญบนหนาเว็บเพจ
[12] วิธีการเลือกใชสีสําหรับการออกแบบเว็บไซต[13] การ
วิเคราะหและออกแบบระบบ[14] ทฤษฎีการออกแบบระบบ
[15]เทคโนโลยี ท่ี ใช ในการพัฒนาระบบโปรแกรมAdobe 
Photoshop CS6 [16] Adobe Dreamweaver CS6[17]   
Appserv2.5.10 [18]  phpMyAdmin [19] MySQL [20] PHP 
(Professional Home Page) [21]  SQL [22]    

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังหมด 5 เรื่อง ดังน้ี 

ลักษนันท  พลอยวัฒนาวงศ (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาระบบระบบฐานขอมูลสารสนเทศมรดกภูมิปญญา
วัฒนธรรม ทองถ่ิน จังหวัดสุพรรณบุรี [23]  

พิมพชนก สุวรรณศรี , ไพรสันต สุวรรณศรี , ศศิณิสภา พัชร
ธนโรจน , ปฏิภาณพัฒน เพชรอินทร(2561)ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาเว็บไซตนําเสนอภูมิปญญาลานนาเชิงหัตถกรรมใน
พ้ืนท่ีชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 
[24] 

รพีภัทร มานะสุนทร (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนา
เว็บไซตและการสรางสังคมออนไลนเพ่ือประชาสัมพันธชุมชนใน
เขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มี [25] 

วรากร บุญมี, เยาวนาถ บางศรี และอรวรรณ แทงทอง
(2559)ไดทําการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี [26] 

ปราการ เกิดมีสุข และตวงทอง พชรพฤทธิภากร(2558) )ได
ทําการวิจัยเรื่องการผลิตสื่อเพ่ือการอนุรักษพิพิธภัณฑโขนชุมชน 
ครูชูชีพ ขุนอาจ [27] 

 
4. วิธีการดําเนินการ 

4.1 *การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
จากการสัมภาษณบุคคลในพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนังไดใหความเห็นวา
ตองการระบบในรูปแบบของการจัดเก็บรวบรวมขอมูลพิธีกรรม
ตาง เพ่ือใหคนรุนใหมไดสืบทอดพิธีกรรมท่ีมีมาตั้งแตโบราณการ
ตอไป โดยแบงขอบเขตการใชงานระบบออกเปน 2 สวนคือ สวน
ของผูดูแลระบบ และบุคคลท่ัวไป  
4.2 แผนภาพแสดงกระแสขอมูล )Context Diagram( 

 

ภาพที ่1*Context Diagram แสดงการพัฒนาและออกแบบเว็บไซตเพื่อ
อนุรักษพิธกีรรมในลุมน้ําปากพนัง 

 

 

2117



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

4 .2 .1*แผนภมูิลําดับขอมูล (Data Flow Diagram) 

 
ภาพที่*2*Data Flow Diagram Level 1 : แสดงการพัฒนาและออกแบบ

เว็บไซตเพื่ออนุรักษพิธกีรรมในลุมน้ําปากพนัง 
 

4.3 ER-Diagram ความสัมพันธกับกระบวนการวามี
ความสัมพันธกันอยางไร 

 
 

ภาพที่ 3 ER-Diagram แสดงการพัฒนาเว็บไซตระบบสารสนเทศเพื่อ
อนุรักษพิธกีรรมในลุมน้ําปากพนัง 

 

5. ผลการดําเนินงาน 
ในการออกแบบและพัฒนาระบบเพ่ืออนุรักษพิธีกรรมในลุมนํ้า
ปากพนัง ผู จัด ทําไดออกแบบและพัฒนาระบบ การใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ตรงตามความตองการของผูใชระบบโดยนํา
เทคโนโลยีเครือขายอินเตอรเน็ตมาใชในการพัฒนาระบบ ทําให
สามารถบันทึกขอมูลได แกไขขอมูลได เพ่ิมขอมูลได ประมวล
ขอมูลและนําเสนอขอมูลไดอยางสะดวกมีประสิทธิภาพ และงาย
ตอการใชงานงายตอการใชงาน แสดงตัวอยางผลการดําเนินงาน
ของระบบ ดังน้ี 

5.1 สวนของผูดูแลระบบ 

 
ภาพที่*4 แสดงหนาจอหลักของผูดแูลระบบ 

 
5.2 สวนของบุคคลท่ัวไป 

 
ภาพที่*5 แสดงหนาแรกของการเขาสูเว็บไซต 

 
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
การประเมินครั้ง น้ี  ผูประเมินไดสํารวจความพึงพอใจผู ใช 
เว็บแอปพลิเคชันตลาดนํ้ายอนยุคปากพนังโดยแบงผูใชออกเปน2 
ตอน ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอ
ระบบ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นในภาพรวม 
 

รายการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 

x  S.D. การแปลผล 

1 ดานการตรงตามความตองการ
ของผูใชระบบ )Functional 
Requirement Test) 

0.67 
 

0.50 ดีมาก 

2 ดานการทํางานไดตามฟงกชันงาน
ของระบบ (Functional Test) 

0.51 0.59 ดีมาก 

3 ดานความงายตอการใชงานระบบ 
(Usability Test) 

0.52 0.47 ดีมาก 
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รายการประเมิน 

ประสิทธิภาพ 

x  S.D. การแปลผล 

4 ดานประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบ (Performance Test) 

0.38 0.54 ดีมาก 

5 ดานการรักษาความปลอดภยัของ
ขอมูลในระบบ (Security Test) 

0.28 0.33 ดีมาก 

คาเฉล่ียโดยรวมทกุดานของผูใชงาน 4.75 0.48 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.75 และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.48) 
 

6. สรุปผลการดําเนินงาน 
6.1 สรุปผล 
จากการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพ่ืออนุรักษพิธีกรรมในลุม
นํ้าปากพนัง  ซึ่งไดออกแบบใหมีกลุมผูใช 2 กลุม ไดแก 1. ผูดูแล
ระบบ 2. ผูใชงานท่ัวไป โดยผลการประเมินความพึงพอใจโดย
รวมอยู ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.75 และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.48) 
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ระบบจัดการคลังนํ้าดืม่ กรณีศึกษา โรงผลตินํ้าดื่มชุมชนบานกลางเหนือ  
Drinking Water Fiscal Management System: A Case Study of 

Drinking Water Production Plant in Ban Klang Nuea Community 
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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบ
จัดการคลังนํ้าดื่ม กรณีศึกษาโรงผลิตนํ้าดื่มชุมชนบานกลางเหนือ
โดยพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหงายตอการ
เขาถึงขอมูล แกปญหาในการจัดการขอมูล การจําหนายนํ้าดื่ม 
ขอมูลจํานวนสินคาคงเหลือ ขอมูลยอดขายยอนหลัง ขอผิดพลาด
จากการจดบันทึก และยากตอการคนหาขอมูล  ซึ่งไดประยุกตใช
ระบบบริหารจัดการเน้ือหาเว็บไซต (Content Management 
System : CMS) WordPress ในการพัฒนาระบบ และไดทําการ
ประเมินความพึงพอใจจากผูใชงาน พบวาระบบน้ีอยูในระดับดี 
มาก โดยมีคาเฉลี่ยรวม 4.55 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.09  

คําสําคัญ: ระบบการบริหารการคลังนํ้าดื่ม,บานกลางเหนือ,
จัดการเน้ือหาเว็บไซต 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research for design and develop a 
Drinking water inventory management system a case 
study Ban Klang Nuea Community was developed to 
increase work efficiency, make it easier to access 
information and, to solve data management 
problems: selling data, drinking water inventory 
information, previous sales data error recording, and 
difficult to find data.  That has applied the Content 
Management System (CMS) WordPress to develop the 
system and evaluate the satisfaction of users. The 
results showed that this system was at a very good 
level with a total mean value of 4.55 and a standard 
deviation of 0.09. 

Keywords: Drinking water fiscal management system, 
Drinking water warehouse, Baan Klang Nuea, CMS 

1. บทนํา 
โรงผลิตนํ้าดื่มของชุมชนบานกลางเหนือ เริ่มกอตั้งข้ึนเมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2559 ณ บานเลขท่ี  115  หมู ท่ี 7 ต. ควนเมา 
อ.รัษฎา จ.ตรัง ซึ่งเปนโรงผลิตนํ้าดื่มท่ีมีการดําเนินงานโดย
สมาชิกใน ชุมชนรวมมือ กันผลิต นํ้ าดื่ ม  ทางกลุ ม ชุมชนมี
กระบวนการผลิตนํ้าดื่มไปจนถึงการจัดจําหนาย รวมถึงมีการ
สงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดใชบริการนํ้าดื่มท่ีมีราคายอมเยาว 
และสะอาด โดยในมีการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเพ่ือนํามาใชในการ
พัฒนาระบบน้ัน ทางกลุมชุมชนมีการเก็บขอมูลสมาชิก ขอมูลนํ้า
ดื่ม และขอมูลลูกคาท่ีมาซื้อนํ้าดื่มกับทางชุมชน พบวามีการเก็บ
ขอมูลในรูปแบบเอกสารท้ังหมด อีกท้ังเรื่องการขายยังคงใช
วิธีการขายแบบรานโชวหวย ซึ่งทําใหพบเจอปญหาท่ีสําคัญคือ 
การจัดเก็บขอมูลของกลุมชุมชนยังไมเปนระบบ และไมมีระบบ
การขายท่ีดี ทางคณะผูจัดทําจึงไดเห็นปญหาดังกลาว จึงไดจัดทํา
ระบบบริหารจัดการเว็บไซตโดยใชโปรแกรม Word press เขา
มาชวยในการจัดการขอมูลใหเปนระบบมากข้ึน และระบบการ
ขายท่ีผูซื้อสามารถเขามาซื้อสินคาผานทางเว็บไซตได เพ่ือเพ่ิม
ชองทางการจําหนายนํ้าดื่มในรูปแบบออนไลน อีกท้ังยังสราง
รายไดใหกับกลุมชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 

2. วิธีการดําเนินการ 
การพัฒนาระบบจัดการคลังนํ้าดื่ม กรณีศึกษาโรงผลิตนํ้าดื่ม
ชุมชนบานกลางเหนือ มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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1. การรวบรวมขอมูล  
งานวิจัยเรื่องน้ีมีการรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณจากกลุม
สมาชิกของโรงผลิตนํ้าดื่ม ตําแหนงผูชวยประธานกรรมการโรง
ผลิตนํ้าดื่ม ซึ่งขอมูลท่ีไดคือ ขอมูลสมาชิก ขอมูลลูกคา ขอมูลนํ้า
ดื่ม ขอมูลประเภทนํ้าดื่ม ขอมูลการขาย และขอมูลการสั่งซื้อนํ้า
ดื่ม โดยขอมูลดังกลาวทางคณะผูจัดทําสามารถนําเอาไป
วิเคราะหและออกแบบระบบใหกับทางกลุมชุมชนไดเปนอยางดี 
2. การพัฒนาระบบ 
งานวิจัยน้ีมีการพัฒนาระบบโดยใชโปรแกรม Wordpress ในการ
จัดการเน้ือหาเว็บไซตรวมถึงการออกแบบหนาตาเว็บไซตท้ัง
ระบบหน ารานและหลั งราน  การจัดการฐานขอมู ลด วย 
PhPMyAdmin เพ่ือชวยลดการซ้ําซอนของขอมูล 
3. การทดสอบระบบ 
ในการทดสอบระบบคณะผูวิจัยมกีารทดสอบระบบในแตละดาน 
ไดแก การทดสอบดานความถูกตอง ดวยการใชวิธีการทดสอบ
แบบ End to end test เปนการทดสอบระบบในภาพรวมโดย
นําเอาแตละสวนของระบบมาประกอบกัน และทดสอบระบบ
ดวยการเปนผูใชท่ีเขาใชระบบ สวนดานการทดสอบคุณภาพ 
ดวยการทดสอบ Usability test เปนการทดสอบประสิทธิภาพ
การใชงานของระบบ เชน ระบบใชงานงายหรือไม การออกแบบ
หนาจอการใชงานมีความเหมาะสมมากนอยแคไหน 
4. การประเมินระบบ 
ในการประเมินผลการใชงานระบบ มีการประเมินโดยผูใชงาน
ระบบ 2 กลุม ไดแก สมาชิกกลุมชุมชน และลูกคาท่ีมาใชบริการ
ของโรงผลิตนํ้าดื่ม 
 

3. ผลการดําเนินงาน 

ในการพัฒนาระบบจัดการคลังนํ้าดื่ม กรณีศึกษาโรงผลิตนํ้าดื่ม
ชุมชนบานกลางเหนือ คณะผูจัดทําไดออกแบบและพัฒนาระบบ
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตรงตามความตองการของผูใชงาน
ระบบ โดยใช WordPress มาพัฒนาระบบ เพ่ือใหสามารถเพ่ิม
ขอมูล ลบขอมูล แกไขขอมูลได และนําเสนอไดอยางสะดวกมี
ประสิทธิภาพและงายตอการใชงาน  โดยระบบมีกลุมผูใชงาน 2 
กลุม ไดแก ผูดูแลระบบและลูกคา 

กลุมผูดูแลระบบ สามารถเขาสูระบบไปจัดการขอมูล
ตาง ๆ ได เชน จัดการขอมูลสินคา ขอมูลประเภทสินคา สามารถ
แก ไขขอมูลสวนตัวได  ดูขอมูลการสั่ งซื้อสินค า และออก
ใบเสร็จรับเงินใหกับลูกคาได ดังภาพท่ี 2 

- จัดการขอมลูสินคา 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 การจัดการขอมูลสินคา 
 

จากภาพท่ี 2 เมื่อเขาสูหนาจอการจัดการขอมูลสินคา
ของผูดูแลระบบ ในหนาจอน้ี จะแสดงขอมูลสินคาเพ่ือใหผูดูแล
ระบบทําการเพ่ิม ลบ และแกไขขอมูลสินคาได 

- สามารถดูขอมูลการสั่งซื้อสินคาและตรวจสอบการ

สั่งซื้อสินคาได 

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่3 ขอมูลการส่ังซ้ือสินคาและตรวจสอบการส่ังซ้ือสินคาได 

 
จากภาพท่ี 3 ผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบขอมลู

รายการสั่งซื้อสินคาและยืนยันการสั่งซื้อสินคาได โดยเช็คจาก
สถานะของรายการและเลือกไปท่ีหนาคําสั่งซื้อได 

- ออกใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4 ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

จากภาพท่ี 4  ผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบขอมูล
รายการสั่งซื้อสินคาและยืนยันการสั่งซื้อสินคาไดสามารถออก
ใบเสร็จรับเงินได 

กลุมของลูกคา (สมาชิก) สามารถสมัครสมาชิก เพ่ือ
เขาระบบเขาไปคนหา เลือกสินคาท่ีตองการ และสามารถสั่งซื้อ
สินคาไดตามความตองการของลูกคา อีกท้ังสามารถระบุสถานท่ี
ในการจัดสงสินคา ดังภาพท่ี 5-7  
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- หนารายการสินคา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5 รายการสินคา 

 
จากภาพท่ี 5 ลูกคาสามารถเขาไปเลือกซื้อสินคาไดใน

หนารายการสินคาได 
- ดูประวัติการสั่งซื้อ 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่6 ดูประวัติการส่ังซ้ือ 

 

จากภาพท่ี 6  ลูกคาสามารถเขามาดูรายละเอียดประวัติการ
สั่งซื้อได ซึ่งจะระบุคําสั่งซื้อ วันท่ีซื้อ สถานะ ราคารวม และ
สามารถจัดการรายละเอียดของคําสั่งซื้อได  

- หนาสั่งซื้อสินคา 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
ภาพที ่7 หนาส่ังซ้ือสินคา 

 

จากภาพท่ี 7  เมื่อลูกคาทําการสั่งซื้อสินคา จะแสดงหนา
รายการการสั่งซื้อในตะกราสนิคา ซึ่งจะประกอบดวยสินคา ราคา 
จํานวน ราคารวม และถาหากลูกคามีรหัสคูปองก็สามารถ
นํามาใชเพ่ือลดราคาสินคาได และสามารถดําเนินการสั่งซื้อและ
ชําระเงินได 

 
4. ผลการประเมิน 

จากการประเมินผลการใชงานระบบจากกลุมผูใชงาน จาํนวน 50 
คน สรุปไดวามีความพึงพอใจตอการใชงานระบบในดานความ
งายตอการใชงานระบบ มีคาเฉลี่ย 4.68 อยูในเกณฑมากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 0.55 ดานความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดของ
ตัวอักษร มีคาเฉลี่ย 4.38 อยูในเกณฑมาก คิดเปนรอยละ 0.56 
ดานความเหมาะสมในการเลือกใชสีตัวอักษร มีคาเฉลี่ย 4.36 อยู
ในเกณฑมาก คิดเปนรอยละ 0.72 ดานความเหมาะสมใน
องคประกอบของหนาจอ มีคาเฉลี่ย 4.54 อยูในเกณฑมากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 0.61 ดานความเหมาสมของเมนูในระบบ มี
คาเฉลี่ย 4.58 อยูในเกณฑมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 0.60 ดาน
ความสะดวกในการกรอกขอมูลตางๆ มีคาเฉลี่ย 4.52 อยูใน
เกณฑมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.64 ดานความเหมาะสมของปุม
ตัวเลือกตางๆ ในระบบ มีคาเฉลี่ย 4.56 อยูในเกณฑมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 0.67 ดานความเร็วในการแสดงภาพตัวอักษรและ
ขอมูลตางๆ มีคาเฉลี่ย 4.64 อยูในเกณฑมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
0.63 ดานความพึงพอใจโดยรวมตอระบบ มีคาเฉลี่ย 4.84 อยูใน
เกณฑมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.37 
 

5. สรุปผล 
การพัฒนาระบบจัดการคลังนํ้าดืม่ กรณีศึกษา โรงผลตินํ้าดืม่
ชุมชนบานกลางเหนือ คณะผูจดัทําไดทําการศึกษาและเก็บ
รวบรวมขอมลูจากการสัมภาษณและการสังเกต เมื่อทราบถึง
ความตองการของผูใช ผูพัฒนาจึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห 
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการจดัการใน
การดําเนินงาน จึงทําใหระบบมีประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ตองการของผูใชงานระบบ สามารถคนหาขอมูล เพ่ิม ลบ แกไข
ขอมูลไดโดยการประยุกตใชระบบบริหารจดัการเน้ือหาเว็บไซต
(CMS) WordPress ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปในการสราง
เว็บไซต  ท่ีมีการใชงานงายไมซับซอน และเว็บไซตมีความ
สวยงามมากยิ่งข้ึน  จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบจํานวน 50 คน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.55 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.09 คิดเปนรอยละ 
94 ในดานความพึงพอใจโดยรวมตอระบบ อยูในระดับมากท่ีสุด 

( x� = 4.84, S.D. = 0.37) 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณนางสาวอาภรณ เฉ้ียนเงิน ผูชวยผูใหญบาน ชุมชน
บานกลางเหนือ ท่ีใหขอมูลในการทําโครงงาน การทดสอบระบบ
รวมถึงการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ และ
ขอขอบคุณอาจารยจุฑาภรณ  เลิศไกร อาจารยสาขาระบบ
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาโครงงานดังกลาว ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาดวยความเอาใจใส
อยางดียิ่ง รวมถึงคณาจารยในสาขาระบบสารสนเทศ และคณบดี
คณะเทคโนโลยีการจัดการท่ีไดให โอกาสคณะผูจัดทําไดมี
ประสบการณในการเขียนบทความ รวมถึงการนําเสนอบทความ
ในครั้งน้ี คณะผูจัดทําตระหนักถึงความตั้งใจจรงิและความทุมเท
ของคณาจารย จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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บทคัดยอ 
วิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการประยุกตใชระบบการจัดการ
เน้ือหาบนเว็บไซตในการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร 
จังหวัดสงขลา ไดแกการจัดเก็บขอมูล ประเภทของขอมูล 
ประมวลผลขอมูล  และเ พ่ือประเมินความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพในการใชงานตอการใชงานระบบฯ ท่ีพัฒนาข้ึน โดย
สรุปผลจากการนําระบบฯ ทดลองใชงาน ผูประเมินไดสํารวจผล
ความพึงพอใจในการใชงาน โดยแบงออกเปน 2 สวนคือผูใชงาน 
และผูดูแลระบบ โดยมีผูใชงานจํานวน 30 คน พบวามีเพศหญิง
และเพศชายเปนจํานวนเทากันเพศละ 15 คนเทากัน กลุม
ผูใชงานสวนใหญเปนนักทองเท่ียวมากท่ีสุดจํานวน 28 คน คิด
เปนรอยละ 77 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม

ของผูใชงานระบบอยูในเกณฑดีคือ (�̅�𝑥 = 4.41, S.D. = 0.59)   

ในด าน เ น้ือหาอยู ใน เกณฑดี คื อ  (�̅�𝑥 = 4.38, S.D. = 0.65)  
ในดานการออกแบบและจัดการรูปแบบเว็บไซตอยูในเกณฑดีคือ 

(�̅�𝑥 = 4.38, S.D. = 0.62) ในดานประโยชนและการนําไปใชอยู

ในเกณฑดีคือ (�̅�𝑥 = 4.45, S.D. = 0.59) ในดานการตรงตาม

ความตองการของผู ใ ช ง านอยู ใน เกณฑดี คื อ  (�̅�𝑥 = 4.43,         
S.D. = 0.57) ในดานการทํางานไดตามฟงกชันงานอยูในเกณฑดี

คือ (�̅�𝑥 = 4.40, S.D. = 0.55) ในดานความงายตอการใชงานอยู

ในเกณฑดีคือ (�̅�𝑥 = 4.35, S.D. = 0.68) และดานการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลอยูในเกณฑดีคือ (�̅�𝑥 = 4.49, S.D. = 0.49) 

 
คําสําคัญ: ระบบการจัดการเน้ือหาบนเว็บไซต, เสนทางทองเท่ียว
เชิงเกษตร 
 
 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to study the applying 
of content management system in  development agro-
tourism route in songkhla province Including data 
storage Data type Data processing And to assess 
satisfaction and efficiency In the use towards the use of 
the developed system In summary, the results of the 
system assessed, surveyed the results of satisfaction in 
use Which is divided into 2 part simple mentation are 
users and system administrators In which there are 30 
users found that there are equal numbers of females 
and males, 15 persons per gender the majority of users 
are 28 tourists, accounting for 77 percent mean and 
standard deviation In overall, the users of the system 

are in a good condition which is   (�̅�𝑥 = 4.41, S.D. = 0.59) 
In terms of content, the criteria were very good, namely 

( �̅�𝑥  = 4.38, S.D. = 0.65) In terms of designing and 
managing website formats, it is in very good level, 

namely (�̅�𝑥 = 4.38, S.D. = 0.62) In terms of benefits and 

uses, it is in a good level which is (�̅�𝑥 = 4.45, S.D. = 0.59) 
In terms of meeting the needs of users is in a good way, 

namely ( �̅�𝑥  = 4.43, S.D. = 0.57) In terms of work 

performance, the work is in good condition, namely (�̅�𝑥 
= 4.40, S.D. = 0.55) In terms of ease of use, it is good as 

( �̅�𝑥  = 4.35, S.D. = 0.68) And the security of the 

information is in the good level as (�̅�𝑥 = 4.49, S.D. = 
0.49) 

 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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1. บทนํา 
จังหวัดสงขลา เปนจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยเปน
เมืองทาและเมืองชายทะเลท่ีสําคัญแหงหน่ึงของภูมิภาคมาตั้งแต
สมัยโบราณ และเปนเมืองท่ีมีอารยธรรมเจริญรุงเรืองมาเปน
เวลานานหลายศตวรรษ การทองเท่ียวในปจจุบันไดมีการ
ปรับเปลี่ยนไป จึงมี ท่ีนาสนใจและนาศึกษามากมาย การ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรเปนหน่ึงในรูปแบบการทองเท่ียวท่ีนํา
กิจกรรมเกษตรมาเปนกิจกรรมการทองเท่ียว จึงมีการจัดการ

ทองเท่ียวเชิงเกษตรหลากหลายมิติท้ังการรักษาสภาพแวดลอม 
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน เน่ืองจากในชวงสอง
ทศวรรษท่ีผานมาการทองเท่ียวเชิงเกษตรไดขยายตัวอยาง
รวดเร็วและมีแนวโนมวาจะเติบโตยิ่งข้ึนในอนาคตการทองเท่ียว
เชิงเกษตรเปนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีคาดวาจะเปนการทองเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพในการสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและกอ
ประโยชนแกคนในทองถ่ิน (travel kapook, 2553)[1] 

ระบบการจัดการเน้ือหาของเว็บไซต (Content Management 
System) คือ ระบบท่ีพัฒนา คิดคนข้ึนมาเพ่ือชวยลดทรัพยากร
ในการพัฒนา (Development) และบริหาร (Management) 
เว็บไซตไมวาจะเปนเรื่องของกําลังคน ระยะเวลา และเงินทองท่ี
ใชในการสรางและควบคุมดูแลไซต ลักษณะเดนของ CMS ก็คือมี
สวนของ (Administration panel) เมนูผูควบคุมระบบ ท่ีใชใน
การบริหารจัดการสวนการทํางานตางๆ ในเว็บไซต ทําใหสามารถ
บริหารจัดการเน้ือหาไดอยางรวดเร็ว และเนนท่ีการ จัดการระบบ
ผานเว็บ (Web interface) ในลักษณะรูปแบบของระบบเว็บทา 
(Portal Systems) โดยตัวอยางของฟงกชันการทํางาน ไดแก 
ก า ร นํ า เ ส น อ บ ท ค ว า ม  (Articles), เ ว็ บ ไ ด เ ร ค ท อ รี                   
(Web directory), เผยแพรขาวสารตางๆ (News), หัวขอขาว
(Headline), ขอมูลขาวสารท่ีนาสนใจ (Informations), ถาม/
ตอบปญหา  (FAQs), ห อ งสนทนา  (Chat), กระดานข า ว  
(Forums), แบบสอบถาม (Polls), และสวนอ่ืนๆอีกมากมาย ท่ี
สามารถเพ่ิมเติม ดัดแปลง แกไขแลวประยุกตนํามาใชงานให
เหมาะสมตามแตรูปแบบและประเภทของเ ว็บไซต น้ันๆ        
(Thai Webmaster Association, 2561)[2] 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาผูจัดทําจึงมี

แนวคิดในการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสงขลา 

เพ่ือแสดงขอมูลรูปภาพตําแหนงท่ีตั้งของ สถานท่ีจริง ใหกับ

นักทองเท่ียวและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ทําใหงายตอการเขาถึง

ขอมูลจริงและเพ่ิมความนาสนใจของสถานท่ีทองเท่ียวเชิงเกษตร 

จังหวัดสงขลา ใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสามารถไปทองเท่ียวได

งายยิ่งข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือประยุกตใชระบบการจัดการเน้ือหาบนเว็บไซตในการ
พัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือหาคุณภาพของระบบการจัดการเน้ือหาบนเว็บไซตในการ
พัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสงขลา 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบการจัดการเน้ือหาบน
เว็บไซตในการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสงขลา 
 

3. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชระบบการ
จัดการเน้ือหาบนเว็บไซตในการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิง
เกษตร จังหวัดสงขลา ซึ่งผูพัฒนาระบบไดแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับความเปนมาความเปนมาของเสนทางทองเท่ียวเชิง
เกษตร จังหวัดสงขลา[3] ทฤษฎีการทองเท่ียวเชิงเกษตร[4] 

ทฤษฎีระบบจัดการเน้ือหาของเว็บไซต[5] ทฤษฎีแอปพลิเคชัน
[6] ทฤษฎีอินโฟกราฟก[7] ทฤษฎีสีกับการออกแบบเว็บไซต[8] 
ทฤษฎีวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ[9] โปรแกรมท่ีนํามาใชใน
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  Word Press 5.2.4[10]      
Adobe Illustrator cc[11] Microsoft Offfice word 2019[12]   
Draw.io[13] Google Chrome[14] เทคโนโลยีWeb Hosting 
[15] การพัฒนาระบบใช Java Script[16] และ HTML[17] 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังหมด 5 เรื่อง ดังน้ี 
นันทิชา ใหมพูล,สุมิตรา บุญละมายและธนกร เปาะทอง 

(2561) การพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ันเสนทางทองเ ท่ียวจาก 
อําเภอเมืองสูบานปากนครจังหวัดนครศรีธรรมราช[18] 

ฐิติวัสส ขนอม,สุพรรษา สังขดวง (2561) การพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวตลาดยอนยุคปากพนัง[19]  

ณรงค พลีรักษ (2556) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือ
จัดการการ ทองเท่ียวชุมชนในจังหวัดชลบุรี[20] 

ศิริพล แสนบุญ (2559) การพัฒนาเว็บไซตคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดวยระบบบริหารจัดการ
เน้ือหาบนเว็บไซต[21] 
เพ็ญนภา จุมพลพงษ, พันธศักดิ์ พ่ึงงาม และสุธิษา เชญชาญ 
(2556) การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
ของ จังหวัดลพบุรี[22] 
 

4. วิธีการดําเนินงาน 
4.1 การวิเคราะหระบบงานเดิม 

 การวิเคราะหระบบงานเปนกระบวนการท่ีสําคัญในเพ่ือการ
ประยุกตใชระบบการจัดการเน้ือหาบนเว็บไซตในการพัฒนา
เสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสงขลา ใหมีความทันสมัยกับ
เทคโนโลยีปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบงานท่ีไดรับการ
พัฒนาแลวตองตอบสนองตอความตองการของผูใชและสามารถ
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แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอันเ น่ืองมาจากการดําเนินงานในรูป
แบบเดิมทางกลุมจึงคิดวิเคราะหเพ่ือการประยุกตใชระบบการ
จัดการเน้ือหาบนเว็บไซตในการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิง
เกษตร จังหวัดสงขลา เพ่ือการคนหาขอมูล แสดงขอมูลรูปภาพ 
ตําแหนงท่ีตั้งของสถานท่ีจริง ใหกับนักทองเท่ียวและบุคคลท่ัวไป
ท่ีสนใจ ทําใหงายตอการเขาถึงขอมูลจริงและเพ่ิมความนาสนใจ
ในเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสงขลา เปนสถานท่ี
ทองเท่ียวดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยผานการเขาถึงขอมูลได
งาย 

 
ภาพที ่1 ผังกางปลาแสดงถึงปญหาและสาเหตุของปญหา 

 

4.2 การวิเคราะหระบบงานใหม 
 จากการศึกษาและทดลองออกแบบเสนทางทองเท่ียวเชิง

เกษตร จังหวัดสงขลาท้ังจากการศึกษาขอมูลจากหนวยงานท่ี
กํากับดูแลเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสงขลาภายใต
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลาและจากการศึกษา
ทดลองออกแบบขอมูลไดขอมูลดังน้ี เสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร
แบงออกเปน 4 เสนทาง และแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรแบง
ออกเปน 8 สถานท่ี ซึ่งทางสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
สงขลายังไมมีเว็บไซตเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร ขอมูลและ
ตําแหนงท่ีตั้งในการคนหา ทางผูจัดทําไดนําสื่ออินโฟกราฟฟก
เปนแผนท่ีภาพระบุตําแหนงตางๆ ของเสนทางทองเชิงเกษตร 
จังหวัดสงขลาผูจัดทําไดทําการศึกษาขอมูลจากเว็บไซตตางๆ 
และการทํางานท่ีมีความเก่ียวของกับ ระบบงาน เพ่ือใหตรงกับ
ความตองการของผูใชโดยจะแบงการทํางานออกเปน 2 สวน คือ 
ผูดูแลระบบ และผูใชงานท่ัวไป  
4.3 การออกแบบระบบ Site map การประยุกตใชระบบการ
จัดการเนื้อหาบนเว็บไซตในการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิง
เกษตร จังหวัดสงขลา  

 
 

ภาพที่ 2 Site map ( ของการออกแบบระบบ) 

 
4.4 การออกแบบระบบ Use case Diagram 

ภาพที่ 3 Use case Diagram 
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4.7 การออกแบบฐานขอมูล 
 

 
ภาพที ่4 Entity Relationship Diagram 

 
5. ผลการดําเนินงาน 

ในการประยุกตใชระบบการจัดการเน้ือหาบนเว็บไซตในการ
พัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสงขลา ผูจัดทําได
ออกแบบและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตรงตาม
ความตองการของผูใชงานระบบ โดยนําเทคโนโลยีเครือขาย
อินเตอรเน็ตมาใชในการพัฒนาระบบ ทําใหสามารถ บันทึกขอมูล
ได แกไขขอมูลได เพ่ิมขอมูลได ประมวลผลขอมูลและนําเสนอได
อยางสะดวกมีประสิทธิภาพและงายตอการใชงาน แสดงตัวอยาง
ผลการดําเนินงานของระบบดังภาพท่ี 5 ดังน้ี 
5.1 สวนของ Front-end 

 
ภาพที่ 5 ตัวอยางรูปของเว็บไซตหนาแรก 

 

5.2 สวนของ Back-end 

 
ภาพที่ 6 ตัวอยางรูปของหลังเวบ็ไซตในสวนของเร่ือง 

 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
การประเมินครั้งน้ี ผูประเมินไดสํารวจความพึงพอใจ ผูทดสอบใช
โปรแกรมการประยุกตใชระบบการจัดการเน้ือหาบนเว็บไซตใน
การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสงขลา โดยมี
จํานวนผูตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คน โดยแบงเปน 
สํ า นักงานเกษตรและสหกรณจั งห วัดสงขลา เปนผู ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 3 ชุด เกษตรกรเจาของสวนเปนผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 4 ชุด และนักทองเ ท่ียวเปนผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 23 ชุด คิดเปนรอยเปอรเซ็นตของการ
ประเมินเว็บไซตน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม พบวา
เพศของกลุมผูใชงานท่ีใหขอมูลท้ังหมด จํานวน 30 คน เปนกลุม
ผูใชงานเพศหญิง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50 และเปน
กลุมผูใชงานเพศชาย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50 
ตอนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นเ ก่ียวกับความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพท่ีมีตอระบบ  

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยและระดบัความคิดเห็นในภาพรวม 
รายการประเมิน 

 
ประสิทธภิาพ 

�̅�𝑥 S.D. การ
แปลผล 

1. ดานเนื้อหา 4.38 0.65 ดี 

2. ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ
เว็บไซต 

4.38 0.62 ดี 

3. ดานประโยชนและการนําไปใช 4.45 0.59 ดี 

4. ดานการตรงตามความตองการของผูใช 
(Functional Requirement test) 

4.43 0.57 ดี 

5. ดานการทํางานไดตามฟงกชนังาน 
(Functional test) 

4.40 0.55 ดี 

6. ดานความงายตอการใชงาน (Usability 
test) 

4.35 0.68 ดี 

7. ดานการรกัษาความปลอดภัยของขอมูล 
(Security test) 

4.49 0.49 ดี 

คาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นในภาพรวม 4.41 0.59 ดี 
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จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับดี (�̅�𝑥 = 4.41, S.D =0.59) เมื่อพิจารณาแตละ 

ดานพบวา ดานเน้ือหามีความคิดเห็นอยูในระดับดี (�̅�𝑥 = 4.38, 
S.D. = 0.65) ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต  

มีความคิดเห็นอยู ในระดับดี (�̅�𝑥 =4.38, S.D = 0.62) ดาน
ประโยชนและการนําไปใช อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.45 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.59) ดานการตรงตาม
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู ใ ช มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ด ี

(�̅�𝑥 = 4.43, S.D. = 0.57) ดานการทํางานไดตามฟงกชันงาน 

มีความคิดเห็นอยูในระดับดี (�̅�𝑥 = 4.40, S.D. = 0.55) ดานความ

งายตอการใชงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับดี (�̅�𝑥 = 4.35,     
S.D. = 0.68) ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล มีความ

คิดเห็นอยูในระดับดี (�̅�𝑥 = 4.49, S.D. = 0.59) ผลจากการนําไป
ทดลองใชในระบบงานจริง พบวาผู ใชงานมีความพึงพอใจ 
เน่ืองจากระบบใชงานงาย ชวยลดข้ันตอนในการคนหา ทําใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
6. สรุปผลการดําเนินงาน 

6.1 สรุปผล 
 การประยุกตใชระบบการจัดการเน้ือหาบนเว็บไซตในการ

พัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาสภาพปญหา และคุณลักษณะการประยุกตใชระบบ
การจัดการเน้ือหาบนเว็บไซตในการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิง
เกษตร จังหวัดสงขลา จัดการเพ่ือใหมีความสมบูรณ ถูกตอง 
ทันสมัยและการสืบคนไดอยางรวดเร็ว และเพ่ือประเมินความพึง
พอใจตอการใชงานผูใช 2 กลุม ไดแก  

1. ผูดูแลระบบ  
2. ผูใชงานท่ัวไป  

6.3 ขอเสนอแนะในการนําปริญญานิพนธไปพัฒนาตอ 
 6.3.1 ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือนํามาเพ่ิม

ความสนใจใหกับตัวระบบงานใหมีรูปแบบท่ีหลากหลายและ
นาสนใจมากข้ึน และควรพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 6.3.2 ในกรณีท่ีตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูลอยู
สม่ําเสมอ จึงตองมีการบันทึกขอมูลอยูเปนประจําเพ่ือใหไดขอมูล
ท่ีละเอียดมากข้ึน ควรเก็บขอมูลดวยวิธีอ่ืนดวย 
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การพัฒนาระบบรานวินเทจเฮาสเฟอรนิเจอรยุโรป 
SALES SYSTEM DEVELOPMENT VINTAGE HOUSE 

 EUROPEAN FURNITURE SHOP 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบการขายราน
วินเทจเฮาสเฟอรนิเจอรยุโรป โดยใช ระบบจัดการเน้ือหา 
(Content Management System :CMS) WordPress ซึ่งเปน
ระบบท่ีเขียนข้ึนดวยภาษาโปรแกรมท่ีทํางานในลักษณะของเว็บ
แอปพลิเคชันในการจัดเน้ือหาของเว็บไซต ซึ่งไดนํามาประยุกตใช
ในการเพ่ิมชองทางในการจัดจําหนายสินคา  และแกปญหา
ขอผิดพลาดตาง ๆ ท่ีเกิดจากการจดบันทึกในระบบงานเกา  อีก
ท้ังยังสามารถคนหาและเขาถึงขอมูลตางๆ ไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ผลลัพธท่ีไดจากการ
ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจผูใชงาน พบวาระบบน้ีอยูใน
ระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยรวม 4.46 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.05 

ABSTRACT 
The objective of this research is to study the 

development of a system for selling antique home 
furniture with a content management system (CMS). 
WordPress is a system written using a programming 
language that works in the form of a web app. An 
application for creating website content, used to 
increase distribution channels and to correct errors 
caused by note-taking in the old system and can 
search and access information conveniently and 
quickly, increasing work efficiency. Evaluating user 
satisfaction this system is in a good level with an 
average value of 4.46 and a standard deviation of 
0.05. 

1. บทนํา
รานวินเทจเฮาสเฟอรนิเจอรยุโรป เปนรานขายสินคามือสอง
ประเภทเฟอรนิเจอรอังกฤษโบราณแนววินเทจและของตกแตง
บาน กอตั้งข้ึนเมื่อปพ.ศ.2559 ซึ่งทางรานทําการจัดจําหนายดวย
การจัดแสดงสินคา เมื่อมีลูกคามาซื้อสินคา พนักงานจะทําการจด
บันทึกรายการสินคาและนํารายการท่ีจดบันทึกน้ันไปจัดสินคา
ใหแกลูกคา เมื่อครบตามจํานวนตามท่ีลูกคาตองการจึงคิดเงิน
ใหแกลูกคา เพ่ือคิดเงินทําใหปญหาท่ีพบคือการขายแตละครั้งจะ
ใชวิธีจดยอดบัญชีในกระดาษ ขอมูลอาจเกิดการสูญหายหรือไม
ทราบจํานวนสินคาคงเหลือและเกิดการลาชาในการขายสินคา 
เพราะยังไมมีการนําเอาเทคโนโลยีพัฒนาระบบการขายท่ีทันสมัย
มาใช ขาดความรูความเขาใจการจัดหาสินคา ปจจุบันดวยความ
ท่ีวาการเช่ือมตอทางอินเทอรเน็ตเปนสิ่งท่ีสามารถเช่ือมทุกคน
จากทุกมุมโลกใหสามารถติดตอสือ่สารกันไดผานทางอินเทอรเน็ต
เว็บไซตจึงเปนชองทางหน่ึงท่ีผูใชงานอินเทอรเน็ตสามารถซื้อขาย
สินคาไดและยังเปนการเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับลูกคาอีก
ดวยเพราะลูกคาไมจําเปนตองมาดูและเลือกซื้อสินคาถึงรานท่ีจัด
จําหนายดวยตนเองซึ่งเปนการเสียเวลาพอสมควรในปจจุบันท่ีมี
สาเหตุจากการจราจรติดขัดอีกท้ังการมีเว็บไซตยังสามารถทําให
ซื้อขายสินคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง จึงขจัดปญหาดานเวลาออกไป 
ดวยการนําเอาขอมูลขาวสารมานําเสนอผานทางอินเทอรเน็ต 
เชน การนําเสนอรายละเอียดสินคาและสามารถนํารูปแบบท่ีใช
พัฒนาในตัวสินคาใหดูแปลกใหมเปนท่ีสะดุดตาแกผูท่ีเขามาชม
เว็บไซต ดวยเหตุน้ีอินเทอรเน็ตจึงเขามามีอิทธิพลตอคนจํานวน
มาก และเปนหน่ึงในระบบท่ีไดรับความนิยมคือระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

จากเหตุผลดังกลาวคณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดท่ีจะ
ออกแบบและพัฒนาระบบรานวินเทจเฮาสเฟอรนิเจอรยุโรปผาน
ทางเว็บไซตโดยใช WordPress และ Photoshop ชวยในการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพ่ือตอบสนองความตองการของผูท่ี
สนใจเยี่ยมชมผานทางเว็บไซตและสามารถตรวจสอบการซื้อขาย

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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ยอนหลังไดผานทางระบบซึ่งจะชวยใหรานคาสามารถปองกัน
ขอมูลและจัดเก็บขอมูลไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    

 
2. วิธีการดําเนินงาน 

1. ศึกษาปญหาการทํางานของระบบเดิม  
 1.1 การวิเคราะหงานเดิม 

 ระบบการทํางานของรานวินเทจเฮาสเฟอรนิเจอร
ยุโรป ไมมีการจดบันทึกรายการขายเฟอรนิเจอรในแตละครั้ง ซึ่ง
ยากในคํานวณรายรับ การสั่งซื้อเฟอรนิเจอรแตละครั้งใชวิธีการ
จดบันทึก หรือจําเพียงเทาน้ัน ไมมีระบบการจัดการท่ีแนนอน ทํา
ใหขาดเฟอรนิเจอรในคลัง  

ดังน้ันระบบการจัดการรานวินเทจเฮาสเฟอรนิเจอร
ยุโรป ไดจัดการการทํางานอยางเปนระบบ และงายตอการ
ทํางานของทุกคนภายในองคกร แบงการทํางานตามหนาท่ีของ
แตละบุคคล ลดระยะเวลาการทํางาน และใชเวลาท่ีเหลือใหเกิด
ประโยชนตอองคกร 

 

 
 

ภาพที่ 1 ผังกางปลาแสดงถึงปญหาและสาเหตุของปญหาในการพัฒนา 
ระบบการขายรานวินเทจเฮาสเฟอรนิเจอรยุโรป 

 

จากการศึกษาพบวา รานวินเทจเฮาสเฟอรนิเจอร
ยุโรป ยังขาดระบบท่ีชวยเหลือและจัดการตาง ๆ โดยแยกปญหา
เปน 3 ดาน  คือ ดานบุคคล ดานการจัดการระบบ และดานการ
ตรวจสอบ  

1) ปญหาดานบุคคล พบวาทางรานวินเทจเฮาส
เฟอรนิเจอรยุโรป ไมไดเก็บขอมูลพนักงานหรือลูกคาท่ีเขามาซื้อ
สินคาภายในราน ทําใหเกิดปญหาเมื่อลูกคาซื้อสินคาแลวเกิดการ
ชํารุดหรือเสียหายเมื่อนํามาท่ีรานเพ่ือเปลี่ยนแปลงสินคา ลูกคา
ไมสามารถจําไดวาใครเปนผูขายทําใหยากตอการตรวจสอบ
ขอมูล 

2) ปญหาดานการตรวจสอบ พบวากรณีท่ีลูกคาซื้อ
สินคาจํานวนมาก มีโอกาสท่ีพนักงานคิดราคาผิด หรือจดบันทึก
การขายสินคาท่ีลูกคาซื้อไปแลวไดสินคาไมครบถวน 

 )3 ปญหาดานระบบ เน่ืองจาการขายในปจจุบันใชวิธี
จําราคา จํานวนสินคา รายละเอียดสินคาเองทําใหการขายสินคา
อาจเกิดขอผิดพลาดในการใหขอมูลลูกคาท่ีถูกตองและไมรูวา
สินคาชนิดน้ัน ๆ มีจํานวนก่ีช้ิน และขายไปแลวก่ีช้ิน  

ดงัน้ันทางรานจึงควรมีระบบตางๆ เขามาจัดการเพ่ือ
ความถูกตองและสะดวกในการขายสินคา 

 
2. การออกแบบระบบ 
     2.1 การวิเคราะหระบบงานใหม  

 ผูจัดทําไดทําการศึกษาขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ 
และการทํางานท่ีมีความเก่ียวของกับระบบงาน เพ่ือใหตรงตอ
ความตองการของผูใชโดยจะแบงการทํางานออกเปน 3 สวน คือ 
ลูกคา ผูดูแลระบบ และพนักงานขาย ดังน้ี 

สวนท่ี 1 สําหรับลูกคา มีฟงกช่ันการใชงานดังน้ี  
 สมัครสมาชิก จัดการขอมูลสวนตัว สั่งซื้อสินคา ดู

รายการสั่งซื้อสินคา ยกเลิกการสั่งซื้อสินคา ดูประวัติการสั่งซื้อ 
และคนหาขอมูลสินคา 

สวนท่ี 2 สําหรับผูดูแลระบบ มีฟงกช่ันการใชงาน
ดังน้ี  สมัครสมาชิก จัดการขอมูลของสมาชิก จัดการขอมูลสินคา 
จัดการขอมูลประเภทสินคา ดูรายการสั่งซื้อสินคา 
ดูสินคาคงเหลือ ดูรายงานการขายสินคา และคนหาขอมูลสินคา 

สวนท่ี 3 สําหรับพนักงานขาย  มีฟงกช่ันการใชงาน
ดังน้ี  สมัครสมาชิก จัดการขอมูลสวนตัว ดูรายการสั่งซื้อสินคา ดู
สินคาคงเหลือ และคนหาขอมูลสินคา ดังภาพท่ี 2  
 

 
ภาพที่ 2 Use case Diagram 

 

3. ผลการดําเนินงาน 
ในการพัฒนาระบบการขายรานวินเทจเฮาสเฟอรนิเจอรยุโรป 

ผูจัดทําไดออกแบบและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ตรงตามความตองการของผูใชงานระบบ โดยจัดทําเว็บไซตดวย 
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โปรแกรม Word Press มาใชในการพัฒนาระบบ ทําใหสามารถ 

เพ่ิมขอมูลได ลบขอมูลได แกไขขอมูลได และนําเสนอไดอยาง

สะดวกมีประสิทธิภาพและงายตอการใชงาน โดยระบบดังกลาวมี

ผูใชงานท้ังหมด 3 กลุม ไดแก ลูกคา ผูดูแลระบบ และพนักงาน

ขาย ซึ่งมีสวนการใชงาน ดังน้ี 

1. สวนของลูกคา 
 จัดการขอมูลสวนตัว สั่งซื้อสินคา ดูรายการสั่งซื้อ
สินคา ยกเลิกการสั่งซื้อสินคา ดูประวัติการสั่งซื้อและคนหาขอมูล
สินคา ดังภาพท่ี 3-4 

 
ภาพที่ 3 แสดงหนาการคนหาขอมูลสินคาของลูกคา 

 
จากภาพท่ี 3 หนาแสดงรายการสนิคาสําหรับลูกคา 

ลูกคาสามารถเขาไปสั่งซื้อสินคาไดในหนารายการสินคาน้ีได 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงหนารายการส่ังซ้ือ 

 

จากภาพท่ี 4 เมื่อลูกคาทําการสั่งซื้อสินคา จะแสดง
หนารายการการสั่งซื้อ ซึ่งจะประกอบดวยสินคา ราคา จํานวน 
ราคารวม และถาหากลูกคามีรหัสคูปองก็สามารถนํามาใชเพ่ือลด
ราคาสินคาได 

 
 
 

2. สวนของผูดูแลระบบ 
 จัดการขอมูลสมาชิก ขอมูลสินคา ขอมูลประเภทสินคา 

ดูรายการสั่งซื้อสินคาของลูกคา ดูสินคาคงเหลือ ดูรายงานการ

ขายสินค าของราน และคนหาขอมูลสินคาภายในรานได  

ดังภาพท่ี 5-6 

 
ภาพที่ 5 แสดงหนาจอการเพิ่ม ลบ และแกไขขอมูลสมาชกิของผูดูแลระบบ 

 
จากภาพท่ี 5 เมื่อเขาสูหนาจอการจัดการขอมูล

สมาชิกของผูดูแลระบบ ในหนาจอน้ีจะแสดงขอมูลลูกสมาชิก
เพ่ือใหผูดูแลระบบทําการเพ่ิม ลบ และแกไขขอมูลได 

 

 
ภาพที ่6 แสดงหนาตรวจสอบขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคา 

 
จากภาพท่ี 6 ผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบขอมูล

รายการสั่งซื้อสินคาและยืนยันการสั่งซื้อสินคาได โดยเช็คจาก
สถานะของรายการสั่งซื้อ 

 
3. สวนของพนักงานขาย 

 จัดการขอมูลสวนตัว ดูรายการสั่งซื้อสินคาของลูกคา  

ดูสินคาคงเหลือ และคนหาขอมูลสินคาได ดังภาพท่ี 7-8 

 

 
ภาพที่ 7 แสดงหนารายการส่ังซ้ือ 
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จากภาพท่ี 7  พนักงานขายสามารถดูรายการสั่งซื้อ
สินคาได โดยการเลือกไปท่ีหนาคําสั่งซื้อ 

 
 

ภาพที่  8 แสดงหนาการคนหาขอมูลสินคาของผูดูแลระบบ 
 

 จากภาพท่ี 8 พนักงานขายสามารถคนหาขอมูลสินคา
ในคลังสินคาของทางรานได เพ่ือใชในการดูรายละเอียด และ
แกไขขอมูลสินคาของรานได 

 
4. ผลการประเมิน 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบจํานวน 50 คน 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 มีคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.09 คิดเปนรอยละ 94 ในดานความพึงพอใจ
โดยรวมตอระบบ อยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ =4.84, S.D.=0.37) 
ดานความงายตอการใชงานของระบบ อยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ 
=4.68, S.D.=0.55 ) ดานความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร 
และขอมูลตาง ๆ อยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ =4.64, S.D.=0.63 ) 
ดานความเหมาะสมของเมนูในระบบ อยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄  
=4.58, S.D.=0.60 ) ดานความเหมาะสมของปุมตัวเลือกตาง ๆ 
ในระบบ อยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄  =4.56, S.D.=0.67 ) ดาน
ความเหมาะสมขององคประกอบในหนาจอ อยูในระดับมากท่ีสุด 
( x̄ =4.54, S.D.=0.61) ดานความสะดวกในการกรอกขอมูล 
ตาง ๆ อยูในระดับมากท่ีสุด ( x̄ =4.52, S.D.=0.64) ดานความ
เหมาะสมของขนาดตัวอักษร อยู ในระดับมาก ( x̄ =4.44 , 
S.D.=0.67) ดานความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดของตัวอักษร 
อยูในระดับมาก ( x̄ =4.38, S.D.=0.56) และดานความเหมาะสม
ในการเลื อก ใช สี ตั ว อั กษร อยู ใน ระดั บ มาก  ( x̄ =4.36 , 
S.D.=0.72) 
 

5. สรุปผล 
การศึกษาระบบงานในครั้งน้ี ผูจัดทํามีความหวังท่ีจะพัฒนา
ระบบการขายร าน วิน เทจ เฮาส เฟอร นิ เจอร ยุ โรป  ให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนตรงตามความตองการของผูใชงานระบบ ซึ่ง
สามารถคนหาขอมูล เพ่ิม ลบ แกไขขอมูล ประมวลผลขอมูลและ

นําเสนอไดอยางสะดวกมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานโดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ สังเกต และการศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวของเมื่อทราบถึงความตองการของผูใช ผูพัฒนาจึง
นําขอมูล ท่ีไดมาทําการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือบริหารการจัดการในการดําเนินงาน โดยใช
โปรแกรม Word Press ซึ่งเปนเว็บไซตสําเร็จรูปในการออกแบบ
เว็บไซต  ใหระบบมีการใชงานงายไมซับซอน 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณนางสาวสุภาภรณ ศรีประสงค เจาของรานวินเทจ
เฮาสเฟอรนิเจอรยุโรป ท่ีใหขอมูลในการทําโครงงาน การทดสอบ
ระบบรวมถึงการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ และ
ขอขอบคุณสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
ม ห า วิท ย าลั ย เท ค โน โล ยี ร าชม งค ล ศ รี วิ ชั ย  วิท ย า เข ต
นครศรี ธรรม ราช  และ ท่ี ได ให โอก าสคณ ะผู จั ด ทํ าได มี
ประสบการณในการเขียนบทความ รวมถึงการนําเสนอบทความ
ในครั้งน้ี คณะผูจัดทําตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเท
ของคณาจารย จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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บทคัดยอ 
โครงงานน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือสรางระบบการจัดการขอมูลผลงานนิสิต  
ของคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแกว ซึ่งในการทํางานแบบเดิมน้ันยังไมมีการจัดการ
ขอมูลผลงานนิสิตในรูปแบบระบบออนไลน ทําใหอาจารยไม
สะดวกตอการจัดเก็บขอมูลผลงานของนิสิต ดวยเหตุน้ี ระบบการ
จัดการขอมูลผลงานนิสิตจึงถูกพัฒนาข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกอาจารยและนิสิตสามารถบันทึกและติดตามขอมูลผลงาน
นิสิตใหอยูในรูปแบบออนไลนได ทําใหขอมูลผลงานนิสิตถูก
จัดเก็บอยางเปนระบบ และสามารถตรวจสอบขอมูลผลงานนิสิต
ไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
คําสําคัญ: ระบบจดัการขอมลู, ขอมูลผลงานนิสติ 

ABSTRACT 
This project aims to develop a data management 
system of students’ rewards. for the faculty of Science 
and Social Sciences, Burapha University Sakaeo 
Campus. As the traditional process is not managed by 
using an online system, so it is difficult to record data. 
Consequently, this project is developed to manage 
data on students’ rewards to be more systematically. 
Teachers and students can record and search the data 
more conveniently by using the online management 
system. 

 
Keywords: data management system students’  
                rewards 

1.  บทนํา 
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตสระแกว เปนหนวยงานหน่ึงท่ีมีนโยบายในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน การเก็บขอมูลผลงานนิสิตน้ันเปนขอมูลท่ีสามารถ
นําไปใชในการนําเสนอภาพลักษณของคณะฯ หรือสาขาฯ ได  
และยังสามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรได 
 การบันทึกขอมูลผลงานนิสิตขางตน ปจจุบันอาจารยท่ี
ทําหนาท่ีบันทึกขอมูลผลงานของนิสิตอาจมีการบันทึกขอมูลไวใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร เชน ไมโครซอฟทเอกซเซล หรือกูเกิลชีต  
ซึ่งอาจทําใหการบันทึกขอมูลหรือการตรวจสอบขอมูลมีขอจํากัด 
เชน อาจารยผูบันทึกขอมูลอาจไดรายละเอียดของผลงานนิสิตไม
ครบถวน ทําใหบันทึกขอมูลไมสมบูรณหรือมีขอผิดพลาด ซึ่งหาก
นิสิตไดมีสวนรวมในการบันทึกขอมูลเองและมีอาจารยเปนผู
ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง อาจจะชวยลดขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน
ได และการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบเดิมน้ันมีความยากตอการ
ตรวจสอบขอมูลหรือเผยแพรขอมูล ดวยเหตุน้ี ระบบการจดัการ
ขอมูลผลงานนิสิตจึงถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใหอาจารยและนิสิต
สามารถบันทึกขอมูลผลงานนิสิตในรูปแบบออนไลนได ซึ่งทําให
การจัดเก็บและการติดตามขอมูลผลงานนิสิตมปีระสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน   

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพ่ือสรางระบบการจัดการขอมูลผลงานนิสิตใหกับคณะ
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแกว 
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2.2  เพ่ือสรางระบบการจัดการขอมูลผลงานนิสิตใหมีการทํางาน
ในรูปแบบออนไลน 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
ระบบการจัดการขอมูลผลงานนิสิตท่ีไดสรางข้ึน มี วิ ธีการ
ดําเนินงานประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังตอไปน้ี 
    ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะหระบบ ไดศึกษารูปแบบการ
ทํางานแบบเดิมและโครงการท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปนสวนหน่ึง
ในการวิเคราะหระบบ [5,6,7] 
    ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบระบบ โดยออกแบบแผนภาพ
การทํางานตางๆ โดยในบทความน้ีจะนําเสนอแผนภาพยูสเคส 
(Use Case Diagram)  คล าส ไ ดอะแกรม  (Class Diagram) 
แผนภาพซีเควนซ (Sequence Diagram) แผนภาพความสัมพันธ
ของขอมูล (ER- Diagram) 
    ข้ันตอนท่ี 3 เขียนโปรแกรมในแตละสวนการทํางาน 
โดยใชภาษาพีเอชพี (PHP) [1,2] ในการพัฒนาระบบ รวมกับ
บูทสแตร็ ป เฟรม เ วิ ร ค  (Bootstap Framework)  [3,4]  ใช
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดเก็บขอมลู และใช
ภาษาเอสคิวแอล (SQL) ในการจัดการฐานขอมูล 
    ข้ันตอนท่ี 4 ทดสอบโปรแกรมและแกไขโปรแกรม      
    ข้ันตอนท่ี 5 จัดทําเอกสารคูมือการทํางานระบบ  
ตัวอยางแผนภาพในการออกแบบระบบสามารถแสดงได
ดังตอไปน้ี 
3.1  แผนภาพยูสเคส 
แผนภาพยูสเคสใชแสดงการทํางานในสวนของระบบ โดยแบง
การทํางานตามหนาท่ีของผูใชงานระบบ ไดแก  ผูดูแลระบบ 
อาจารย และนิสิต ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

   ภาพที่ 1 แผนภาพยูสเคส 

 3.2  แผนภาพคลาส 
แผนภาพคลาสใชแสดงความสัมพันธของคลาสตางๆ ในระบบ ดัง
แสดงในภาพท่ี 2 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพคลาส 

3.3  แผนภาพซีเควนซ 
แผนภาพซีเควนซใชอธิบายถึงลําดับกระบวนการทํางานของ
กิจกรรมตางๆ ท่ีมีตอคลาสของระบบ จะขอยกตัวอยางแผนภาพ
ซีเควนซหลักของระบบคือการจัดการขอมูลผลงานนิสิต ดังแสดง
ในภาพท่ี  3     

    

ภาพที่ 3 แผนภาพซีเควนซ 
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3.4  แผนภาพความสัมพันธของขอมูล 
แผนภาพความสัมพันธของขอมูล ถูกออกแบบตอเน่ืองมาจาก
แผนภาพคลาส เพ่ือนํามาใชในการเก็บขอมูลของระบบลงสู
ฐานขอมูล โดยทําการวิเคราะหประเภทของขอมูลเ พ่ือให
เหมาะสมตอการจัดเก็บขอมูล ดังแสดงในภาพท่ี 4   

ภาพที่ 4 แผนภาพความสัมพันธของขอมูล 

 
4.  ผลการดําเนินงาน 

หลังจากท่ีได วิ เคราะหระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนา
โปรแกรมเรียบรอยแลว ทําใหไดผลการดําเนินงานโดยจะแสดง
ในรูปแบบของหนาจอการทํางาน ดังตอไปน้ี 
4.1  หนาจอจัดการขอมูลผลงานนิสิต 
ในสวนของนิสิตน้ัน จะมีการทํางานใหนิสิตไดเพ่ิม ลบ แกไข  
คนหา และขออนุมัติขอมูลผลงานนิสิต โดยมีหนาจอดังแสดงใน
ภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 หนาจอจัดการขอมูลผลงานนิสิต 

4.2  หนาจอเพ่ิมขอมูลผลงานนิสิต 
ในสวนของการเพ่ิมขอมูลผลงานนิสิตน้ัน ขอมูลท่ีเปนพ้ืนฐาน
ตางๆ จะถูกจัดการจากผูดูแลระบบในกอนหนาน้ี นิสิตสามารถ
กรอกรายละเอียดตางๆ ซึ่งอาจเปนผลงานของนิสิตประเภทเดียว
หรือกรอกนิสิตผูรวมทีมได และนิสิตตองระบุอาจารยเพ่ือทํา
หนาท่ีในการตรวจสอบขอมูลน้ี โดยมีหนาจอดังแสดงในภาพท่ี  6 

ภาพท่ี 6 หนาจอเพ่ิมขอมลูผลงานนิสิต 

4.3  หนาจออนมุัติขอมลูผลงานนิสิต 
เมื่อนิสิตสงคําขออนุมัติขอมูลแลว ขอมูลจะถูกแสดงมายัง
อาจารยท่ีนิสิตไดระบุไว  อาจารยจะตรวจสอบและพิจารณา
อนุมัติขอมูล  โดยมีหนาจอดังแสดงในภาพท่ี  7 
            

ภาพท่ี 7 หนาจออนุมัติขอมลูผลงานนิสิต 
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4.4  หนาจอดูสรุปขอมูล 
ในสวนของการดูสรุปขอมูลน้ัน สามารถคนหาไดท้ังจากผูใชงาน
ระบบ และผูใชท่ัวไป โดยมีหนาจอดังแสดงในภาพท่ี  8 
 

                   ภาพท่ี 8 หนาจอดูสรุปรายงาน 

5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
5.1  คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแกว  ไดระบบการจัดการขอมูลผลงานนิสิต 
5.2  ทําใหการจัดเก็บขอมูลผลงานนิสิตมีประสิทธิภาพและ
อํานวยความสะดวกในการติดตามขอมูลมากข้ึน 
 
 

6.  สรุปผลการดําเนินงาน 
โครงงานระบบการจัดการขอมูลผลงานนิสิต  คณะวิทยาศาสตร
และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสระแกวน้ัน  
ทางผูจัดทําไดศึกษากระบวนการทํางานแบบเดิม ทําใหทราบถึง
ปญหาในความไมสะดวกของการทํางาน และไดศึกษาโครงงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบระบบ ระบบท่ีถูก
พัฒนาข้ึนทําใหกระบวนการทํางานแบบเดิมเปลี่ยนมาอยูใน
รูปแบบออนไลน ทําใหการบันทึกและการตรวจสอบขอมูล
ผลงานนิสิตมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เอกสารอางอิง 
[1]  บางเบา ธีม. (2019). สืบคน 12 กันยายน 2562, จาก http./   
    /pasaphp.blogspot.com/2015/09/blog-post.html 
[2]  มานพ กองอุน. (2019). บูทสแตร็ปเฟรมเวิรค. สืบคน 12          
     กันยายน 2562, จาก http://www.programmerthailand 
     .com/tutorial/post/view/96/bootstap 
[3]  จารุวรรณ มะนะ. (2019). ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล. 
      สืบคน 12 กันยายน 2562, จาก http://jaruwannama. 
      blogSpot.com/2014/11/mysql.html 
[4]  สถาบันไอทีจีเนียส. (2019). ภาษาเอสคิวแอล. สืบคน 12 
     กันยายน 2562, จาก http://www.itgenius.co.th/article 
     /MySQL%20(มายเอสคิวแอล).html 
[5]  ศูนยรวบรวมระบบการจัดการบริหารของคณะวิศวกรรมศา 

      สตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร. (2019). สืบคน 12  
      กันยายน 2562, จาก http://infor.eng.psu.ac.th 
[6]  การพัฒนาตัวตนแบบระบบจดัเก็บเอกสารปรญิญานิพนธ 
      ออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรดีวยเทคโนโลยีการ 
      ประมวลผลแบบกลุมเมฆ. (2019). สืบคน 26 ธันวาคม  
      2562, จาก Journal of Science & Technology MSU  
[7]  การพัฒนาระบบจดัเก็บสารสนเทศ โดยโปรแกรมสําเร็จรูป 
      SENAYAN กรณีศึกษา ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการจัด 
      การสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหา 
      วิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. (2019). สืบคน 26 ธัน 
      วาคม 2562, จาก http://wjst.wu.ac.th/index.php/ 
      wuresearch 
       

2138

http://pasaphp.blogspot.com/2015/09/blog-post.ht
http://jaruwannama./
http://www.itgenius.co.th/article
http://infor.eng.psu.ac.th/
http://wjst.wu.ac.th/index.php/


The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

ระบบการจัดการขอมลูการคงอยูของนิสิต 
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
Data Management System of Students’ Persistence for the 

Faculty of Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo 
Campus 

 

สรวิศ  ผองศรี1  และ *พนิตนาฎ  ย้ิมแยม2 
 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 

Emails: 59410303@go.buu.ac.th, panitnat@buu.ac.th 

 
 

บทคัดยอ 
โครงงานน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือสรางระบบการจัดการขอมูลการคงอยู
ของนิสิต ใหกับคณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสระแกว เ น่ืองจากแตละสาขาวิชาตอง
ดําเนินการสรุปขอมูลการคงอยูของนิสิตในแตละภาคการศึกษา 
เพ่ือใชในการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
สามารถตรวจสอบขอมูลสถานะนิสิตไดจากระบบบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย แตเ น่ืองจากขอมูลในระบบไม
สามารถตรวจสอบในแตละภาคการศึกษาได ทําใหไมสะดวกใน
การสรุปขอมูล ดวยเหตุน้ี ระบบการจัดการขอมูลการคงอยูของ
นิสิตจึงถูกพัฒนาข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหอาจารยสามารถ
จัดเก็บและตรวจสอบขอมูลสถานะนิสิตในแตละภาคการศึกษาได 
ทําใหขอมูลการคงอยูของนิสิตถูกจัดการและสามารถถูก
ตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
คําสําคัญ: ระบบจดัการขอมลู, ขอมูลการคงอยูของนิสติ 

ABSTRACT 

This project aims to develop a data management 
system of students’ persistence for the faculty of 
Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo 
Campus. As every major has to make a report of 
students’ persistence in each term for Quality 
Assurance. The student statuses can be checked from 
the education service system of the university. 
However, the statuses do not be provided in each term 
that is inconvenient to summarize the data. Conse-
quently, this project is developed to manage data on 
students’ persistence to be more systematically. 

Teachers can manage and search the student status 
more conveniently and effectively. 
 
Keywords: data management system, students’persis- 
                tence 
 

1.  บทนํา 
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการวางแผนให
ผูรับผิดชอบจัดการศึกษาไดดําเนินงานตามแผนการทํางานท่ีระบุ
ไว โดยจะมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือทําใหเปนการรองรับวาผูเรียนไดเรียนรู
อยางครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพท่ีหลักสูตรไดระบุไว  

โดยในงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรน้ัน 
จะมีการตรวจสอบขอมูลจํานวนนิสิตในแตละภาคการศึกษา การ
ตรวจสอบสถานะการจบและการพนสภาพของนิสิต โดยในการ
ดําเนินการตรวจสอบขอมูลสถานะของนิสิตน้ัน อาจารยสามารถ
ตรวจสอบไดจากระบบบริการการศึกษา (reg.buu.ac.th) ของ
มหาวิทยาลัย โดยขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบไดน้ันจะเปนขอมูลท่ี
ถูกนําเสนอในแตละปการศึกษา แตในการนําสรุปขอมูลการคงอยู
ของนิสิตเพ่ือนําไปใชในการนําเสนอขอมูลในงานประกันคณุภาพ
การศึกษาน้ันจะตองนําเสนอในแตละภาคการศึกษาแทน ทําให
ไมสามารถตรวจสอบขอมูลการคงอยูของนิสิตในแตละภาค
การศึกษาจากระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดดวย
เหตุน้ี ระบบการจัดการขอมูลการคงอยูของนิสิตจึงถูกพัฒนาข้ึน
เพ่ือใหอาจารยสามารถบันทึกและคนหาขอมูลการคงอยูของนิสิต

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ในแตละภาคการศึกษา ซึ่งทําใหการจัดเก็บและการตรวจสอบ
ขอมูลการคงอยูของนิสิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือสรางระบบการจัดการขอมูลการคงอยูของนิสิตใหกับคณะ
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแกว ใหมีการใชงานท่ีตอบสนองตอความตองการในการใช
งานมากข้ึน 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
ระบบการจัดการขอมูลการคงอยูของนิสิตท่ีไดสรางข้ึน มีวิธีการ
ดําเนินงานประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะหระบบ ไดศึกษารูปแบบการ
ทํางานแบบเดิมและโครงการท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปนสวนหน่ึง
ในการวิเคราะหระบบ [5] 

ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบระบบ โดยออกแบบแผนภาพ
การทํางานตางๆ โดยในบทความน้ีจะนําเสนอแผนภาพยูสเคส 
(Use Case Diagram)  คล าส ไ ดอะแกรม  (Class Diagram) 
แผนภาพซีเควนซ (Sequence Diagram) แผนภาพความสัมพันธ
ของขอมูล (ER- Diagram) 

ข้ันตอนท่ี 3 เขียนโปรแกรมในแตละสวนการทํางาน 
โดยใชภาษาพีเอชพี (PHP) [1,2] ในการพัฒนาระบบ รวมกับ
บูทสแตร็ ป เฟรม เ วิ ร ค  (Bootstap Framework)  [3,4]  ใช
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดเก็บขอมลู และใช
ภาษาเอสคิวแอล (SQL) ในการจัดการฐานขอมูล 

ข้ันตอนท่ี 4 ทดสอบโปรแกรมและแกไขโปรแกรม      
ข้ันตอนท่ี 5 จัดทําเอกสารคูมือการทํางานระบบ  

ตัวอยางแผนภาพในการออกแบบระบบสามารถแสดงได
ดังตอไปน้ี 
3.1  แผนภาพยูสเคส 
แผนภาพยูสเคสใชแสดงการทํางานในสวนของระบบ โดยแบง
การทํางานตามหนาท่ีของผูใชงานระบบ ไดแก  ผูดูแลระบบ นิสติ 
และอาจารย ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

                       

                           ภาพท่ี 1 แผนภาพยสูเคส 

 3.2  แผนภาพคลาส 
แผนภาพคลาสใชแสดงความสัมพันธของคลาสตางๆ ในระบบ ดัง
แสดงในภาพท่ี 2 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพคลาส 

3.3  แผนภาพซีเควนซ 
แผนภาพซีเควนซใชอธิบายถึงลําดับกระบวนการทํางานของ
กิจกรรมตางๆ ท่ีมีตอคลาสของระบบ จะขอยกตัวอยางแผนภาพ
ซีเควนซหลักของระบบคือการเปลี่ยนสถานะนิสิต ดังแสดงใน
ภาพท่ี  3      
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                       ภาพที่ 3 แผนภาพซีเควนซ 

3.4  แผนภาพความสัมพันธของขอมูล 
แผนภาพความสัมพันธของขอมูล ถูกออกแบบตอเน่ืองมาจาก
แผนภาพคลาส เพ่ือนํามาใชในการเก็บขอมูลของระบบลงสู
ฐานขอมูล โดยทําการวิเคราะหประเภทของขอมูลเ พ่ือให
เหมาะสมตอการจัดเก็บขอมูล ดังแสดงในภาพท่ี 4  

ภาพที่ 4 แผนภาพความสัมพันธของขอมูล 

4.  ผลการดําเนินงาน 
หลังจากท่ีได วิ เคราะหระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนา
โปรแกรมเรียบรอยแลว ทําใหไดผลการดําเนินงานโดยจะแสดง
ในรูปแบบของหนาจอการทํางาน ดังตอไปน้ี 
4.1  หนาจอจัดการขอมูลนิสิต 
ในสวนของผูดูแลระบบน้ัน จะมีการทํางานใหผูดูแลระบบได
นําเขาขอมูลนิสิต ลบ แกไข  และคนหาขอมูลนิสิต โดยมีหนาจอ
ดังแสดงในภาพท่ี 5 โดยในการนําเขาขอมูลนิสิตผูดูแลระบบตอง
ดาวนโหลดไฟล .csv ท่ีระบบไดเตรียมไวให โดยมีรูปแบบการ
กรอกขอมูล ดังแสดงในภาพท่ี 6 และกรอกขอมูลนิสิตตาม
รูปแบบท่ีกําหนด หลังจากน้ันอัพโหลดไฟลเขาสูระบบ แลวระบบ
จะทําการเพ่ิมขอมูลลงฐานขอมูล  
 
 

ภาพที่ 5 หนาจอจัดการขอมูลนิสิต 
 

ภาพที่ 6 รูปแบบไฟล .csv 

4.2  หนาจอแกไขขอมูลนิสิต 
ในสวนของการแกไขขอมูลนิสิตน้ัน ขอมูลท่ีเปนพ้ืนฐานตางๆ จะ
ถูกจัดการจากผูดูแลระบบในกอนหนาน้ี ผูดูแลระบบสามารถ
แกไขขอมูลตางๆ ได โดยมีหนาจอดังแสดงในภาพท่ี  7 

              

ภาพที่ 7 หนาจอแกไขขอมูลนิสิต 

4.3  หนาจอเปลี่ยนสถานะนสิิต 
เมื่อขอมูลนิสิตถูกนําเขามาแลว ขอมูลจะถูกแสดงมายังเมนู
เปลี่ยนสถานะนิสิตของอาจารย  อาจารยสามารถแกไขภาค
การศึกษา ปการศึกษา และสถานะนิสิตได  โดยมีหนาจอดังแสดง
ในภาพท่ี  8 
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ภาพที่ 8 หนาจอเปล่ียนสถานะนิสิต 

4.4  หนาจอดูสรุปขอมูล 
ในสวนของการดูสรุปขอมูลน้ัน สามารถคนหาไดท้ังจากผูใชงาน
ระบบ และผูใชท่ัวไป โดยมีหนาจอดังแสดงในภาพท่ี  9 
 

 

ภาพที่ 9 หนาจอดูสรุปขอมูล 

5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ระบบการจัดการขอมูลการคงอยูของนิสิตชวยทําใหการจัดเก็บ
และการตรวจสอบขอมูลการคงอยูของนิสิตมีความสะดวกและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

6.  สรุปผลการดําเนินงาน 
โครงงานระบบการจัดการขอมูลการคงอยูของนิสิต คณะ
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแกวน้ัน ทางผูจัดทําไดศึกษากระบวนการทํางานแบบเดิม ทํา
ใหทราบถึงปญหาในความไมสะดวกของการทํางาน และไดศึกษา
โครงงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบระบบ 
ระบบท่ีถูกพัฒนาข้ึนทําใหการบันทึกและการตรวจสอบขอมูล
การคงอยูของนิสิตมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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แอปพลิเคชัน GPS ติดตามรถตูประจําทางโดยใช GPS โทรศัพทเคลือ่นท่ี 
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บทคัดยอ 
ปจจุ บันผูคนสนใจใชบริการรถตู โดยสารมาก ข้ึน เพราะ
สะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลา เน่ืองจากเปนรถตูมีขนาด
เล็ก มีความคลองตัวสูงกวารถทัวรขนาดใหญ จึงทําใหถึงจุดหมาย
ไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามผูโดยสารไมสามารถทราบไดวารถตู
อยู ท่ีใดหรือวาในพ้ืนท่ีมีรถตูหรือไม และ โครงงานเลมน้ีมี
วัตถุประสงค (1)เพ่ือศึกษาการใช GPS บนมือถือใหเกิดประโยชน 
(2)เพ่ือระบุตําแหนงของรถตูวาอยูท่ีใดและดูขอมูลเก่ียวกับรถตู 
(3)เพ่ือประหยัดคาใชจายเก่ียวกับอุปกรณ GPS การศึกษาน้ีได
แบงออกเปน 5 ข้ันตอนคือ )1)ข้ันตอน การวิเคราะห )2)ข้ันตอน
การออกแบบนําเสนอ และ สวนติดตอผูใช (3)ข้ันตอนการพัฒนา 
ไดใชเครื่องมือในการพัฒนาวิจัย คือ PHP, Java เปนภาษาในการ
สราง Application ใช  Mysql ในการจัดการฐานขอมูล ใช  
Apache เปนเว็บเซิรฟเวอร Postman ใชในการตรวจสอบการ
เช่ือมตอฐานขอมูล ใช Android Studio เปนเครื่องมือในการ
ส ร า ง  Mobile Application แ ล ะ  Google Map API เ ป น 
ชุดคําสั่ง ของ Google สําหรับสื่อสารระหวาง Google Map กับ 
Mobile Application (4)ข้ันตอนการ นําไปใช (5)ข้ันตอนการ
ประเมินผล. 
 

ABSTRACT 
Nowadays, more and more people are interested in 
using the van. Because it is convenient, Fast, and saves 
time because it is a small van Greater mobility than 
large tour buses. Therefore enabling to reach the 
destination quickly. However, Passengers are unable to 
know where the van is or whether the area has a van 
or not, and this project has a purpose. (1) To study the 
use of GPS on mobile phones to benefit. (2) In order to 
specify the location of the van, where it is, And view 
information about the van. (3) In order to save money 
on GPS devices. This study is divided into 5 steps which 
are (1) Analysis process.  (2) The process of design, 
presentation and user interface.  (3) Development 
process using research development tools such as PHP, 
Java as the language for creating an application, using 

Mysql to manage the database, using apache as a 
postman web server to check the database connection, 
using android studio as a tool to create mobile 
application. And the google map API is google's 
command set for communication between google map 
and mobile application. 4) Application procedures. (5) 
Evaluation procedures. 
 

1. บทนํา 
ป จ จุ บั น ร ะ บ บ ก า ร ค น ห า ห รื อ ติ ด ต า ม  (Tracking) ไ ด มี
บริษัทเอกชนผลิตอุปกรณออกมาจําหนายท่ัวไปและอุปกรณ
ดั งกล าวมี ราคาคอนข า งสู ง  GPS บางรุ น  มี ผล กับระบบ 
Electronic Control Unit (ECU) ของรถ (อาจกอใหเกิดความ
ขัดของของระบบไฟฟาในกรณีติดตั้งไมถูกวิธี) หรือ เครื่อง GPS 
ชํารุดอาจมีคาใชจายในการซอมแซมสูงกวาการซื้อเครื่องใหม 
และ เครื่อง GPS บางรุนอายุการใชงานไมนาน แตในปจจุบันทาง 
Google ไดทําการพัฒนา Software ข้ึนโดยมีช่ือวา Android 
โดย Software ดังกลาวถูกนําไปใชเปนระบบปฏิบัติการของ
โทรศัพทมือถือ ซึ่งผูใชงานสามารถพัฒนาได ในปจจุบันผูคน
สนใจใชบริการรถตูโดยสารมากข้ึน เพราะสะดวกสบาย รวดเร็ว 
ประหยัดเวลา เน่ืองจากรถตูมีขนาดเล็ก มีความคลองตัวสูงกวา
รถทัวรขนาดใหญ จึงทําใหถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็
ตามผูโดยสารไมสามารถทราบไดวา รถตูอยูท่ีใด หรือวาในพ้ืนท่ีมี
รถตูหรือไมและรถตูใชรถตูท่ีถูกกฎหมายจริงหรือไม 

จึงไดมีแนวคิดท่ีพัฒนาแอปพลิเคชัน GPS ติดตามรถตู
ประจําทางโดยใช GPS โทรศัพทข้ึนมาเพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนโดยท่ัวไปและนักทองเท่ียวท่ีใชบริการโดยสารรถ
ตูทําใหสามารถคนหารถตูอยูในพ้ืนท่ีและรถตูคันดังกลาวไปท่ีใด
อีกท้ังชวยใหเจาของรถตูลดคาใชจายในการซื้ออุปกรณ GPS ลง
อยางมาก 
 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาการใช GPS บนมือถือใหเกิดประโยชน 
2.2 เพ่ือระบุตําแหนงของรถตูวาอยูท่ีใดและดูขอมูลเก่ียวกับรถตู 
2.3 เพ่ือประหยัดคาใชจายเก่ียวกับอุปกรณ GPS 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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3. ขอบเขตของระบบงาน 

กลุมผูใชแบงเปน 2 กลุม ดังน้ี 
 
3. 1 กลุมผูใชงาน 
3.1.1 แอปพลิเคชันสามารถระบุตาํแหนงของรถตูได 
3.1.2 แอปพลิเคชันสามารถดูขอมลูของรถตูได 
 
3.2 กลุมคนขับรถตู 
3.2.1 แอปพลิเคชันสามารถสมัครสมาชิกได 
3.2.2 แอปพลิเคชันสามารถปรับปรุงตําแหนงของรถตูได 
3.2.3 แอปพลิเคชันสามารถ เพ่ิม/ลบ จํานวนคนบนรถตูได 
 

4. ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
4.1 แอนดรอยด (Android) [6] 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เปนระบบปฏิบัติการแบบโอเพน
ซอรส ซึ่งในปจจุบันเปนไดรับความนิยมเปนอยางสูงเน่ืองจากมี
ข อ มู ล ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ว ม ท้ั ง  Android SDK (Software 
Development Kit) เตรียมไวใหกับนักพัฒนาไดเรียนรู สําหรับ
โครงสรางภาษาท่ีใชในการพัฒนาน้ัน สําหรับ Android SDK จะ
ยึดโครงสรางของภาษาจาวา (Java Language) ในการพัฒนา
โปรแกรม เพราะโปรแกรมท่ีพัฒนามาไดจะตองทํางานอยูภายใต 
Dalvik Virtual Machine เชนเดียวกับโปรแกรมจาวา ท่ีตอง
ทํางานอยูภายใต Java Virtual Machine 
 
4.2 วิเคราะหออกแบบระบบ [7] 
ปจจุบันการวิเคราะหและออกแบบระบบมีความสําคัญตอ
กระบวนการพัฒนาความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในองคกรเน่ืองจากการวิเคราะหและออกแบบระบบเปน
ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเพ่ือประโยชนตอการดําเนินงานขององคกรซึ่ง
การวิเคราะหและออกแบบระบบเปนเรื่องท่ีมีความซับซอนมาก
นอกจากจะมีความเขาใจในกระบวนการทํางานของระบบท่ี
ตองการวิเคราะหและออกแบบระบบแลวความสามารถในการ
คิดวิเคราะหและการพัฒนาระบบจึงจะทําใหองคกรประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน การวิเคราะหและออกแบบระบบ
จึงตองใหความสําคัญกับการออกแบบฐานขอมูลจึงจะทําใหเกิด
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพถูกตองสะดวก รวดเร็ว และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของผูจัดทํา  
 
4.3 ฐานขอมูล [8] 
ฐานขอมูลประกอบดวยกลุมการจัดการขอมูลสําหรับผูใชหน่ึงคน
หรือหลายๆ คน โดยท่ัวไปมักอยูในรูปแบบดิจิทัล วิธีการแบง
ชนิดของฐานขอมูลรูปแบบหน่ึงคือแบงตามชนิดของเน้ือหา เชน 

บรรณานุกรม, เอกสารตวัอักษร, สถิติ โดยฐานขอมูลดิจิทัลจะถูก
จัดการโดยใชระบบจัดการฐานขอมูลซึ่งเก็บเน้ือหาฐานขอมูล 
โดยอนุญาตใหสราง, ดูแลรักษา, คนหา และการเขาถึงในรูปแบบ
อ่ืนๆ 
 ระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) ประกอบดวยซอฟตแวร
ท่ีใชในการจัดการฐานขอมูล, จัดเตรียมพ้ืนท่ีในการเก็บ, การ
เขาถึง, ระบบรักษาความปลอดภัย, สํารองขอมูล และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆ ระบบจัดการฐานขอมูลสามารถแบงหมวดหมู
ไดตามแบบจําลองฐานขอมูล (Database Model) ท่ีสนับสนุน 
อาทิเชน แบบจําลองเชิงสัมพันธ (Relational Model) หรือ 
ฐานขอมูล XML เปนตน แบงตามประเภทของคอมพิวเตอรท่ี
สนับสนุน อาทิเชน Server Cluster หรือ โทรศัพทพกพา เปน
ตน แบงตามประเภทของภาษาสอบถามท่ีใชในการเขาถึง
ฐานขอมูล อาทิเชน ภาษาสอบถามเชิงโครงสราง หรือ XQuery 
แบงตามประสทิธิภาพในการ Trade-Offs อาทิเชน ขนาดท่ีใหญ
ท่ีสุด หรือ ความเร็วสูงสุด หรือ อ่ืนๆ เปนตน ในบาง DBMS จะ
ครอบคลุมมากกวาหน่ึงหมวดหมู เชน สนับสนุนภาษาสอบถาม
ไดหลายๆ ภาษา ยกตัวอยางเชน ใน DBMS ท่ีนิยมใชการอยาง
แ พ ร ห ล าย  MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, SQL 
Server, FileMaker, Oracle, Sybase, dBASE,  Clipper, 
FoxPro อ่ืนๆ  ใน ทุกๆ  ซอฟตแวร ฐานขอมู ล น้ันมี  Open 
Database Connectivity (ODBC) Driver ม า ใ ห ด ว ย  เ พ่ื อ
อนุญาตใหฐานขอมูลสามารถทํางานรวมกับฐานขอมูลแบบอ่ืนๆ 
ได 
 การออกแบบฐานขอมูล (Designing Databases) มี
ความสําคัญตอการจัดการระบบฐานขอมูล (DBMS) ท้ัง น้ี
เ น่ื องจากข อมู ล ท่ีอยู ภ าย ในฐานขอมู ลจะตองศึ กษา ถึง
ความสัมพันธของขอมูล โครงสรางของขอมูลการเขาถึงขอมูล
และกระบวนการท่ีโปรแกรมประยุกตเรียกใชฐานขอมูล 
 

5. ภาษาและเคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
5.1 ภาษา PHP 
5.2 Java 
5.3 Visual Studio Code 
5.4 PhpMyAdmin 
5.5 Android Studio 
5.6 Postman 
 

6. วิเคราะหและออกแบบระบบ 
ในหัวขอน้ี กลาวถึงการออกแบบระบบ พรอมท้ังรายละเอียด
เก่ียวของกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน GPS ติดตามรถตูประจํา
ทางโดยใช GPS โทรศัพทเคลื่อนท่ี การออกแบบระบบ โดยใช
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ทฤษฎีการทํางานของโปรแกรมตาง ๆ จากท่ีกลาวมาดําเนินการ
ในการออกแบบระบบ มีดังน้ี 

6.1 Flow Chart [7] 
6.2 Use Case Diagram [9] 
 

6.1 Flow Chart 
6.1.1 Flow Chart การทํางาน Application (ผูใชงาน) 

 
ภาพที่ 1 แผนผังกระบวนการทํางานระบบใหม (ผูใชงาน) 

 

6.1.2 Flowchart การทํางาน Application (คนขับรถตู) 

 
ภาพที่ 2 แผนผังกระบวนการทํางานระบบใหม (คนขับรถตู) 

6.2 Use Case Diagram 

 
ภาพที่ 3 Use Case Diagram ระบบการทํางาน 

 

7. ผลการดําเนินงาน 
7.1 ผลการพัฒนาระบบ  
ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เรื่อง แอปพลิเคชัน GPS ติดตามรถตู
ประจําทางโดยใช GPS โทรศัพท มีการทํางานแบงออกเปน 2 
สวนคือ 

7.1.1 สวนของผูใชท่ัวไป 
 7.1.2 สวนของคนขับรถตู 
 
7 .1.1 สวนของ บุคคลท่ัวไป 
    (1) หนาหลักแสดงหนาเขาใชงาน 

 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงหนาเขาใชงาน 

 
    (2) หนาหลักแสดงตําแหนงของตัวเอง 

 
ภาพที่ 5 ภาพแสดงตําแหนงของตัวเอง(สีน้ําเงิน) 
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    (3) หนาหลักแสดง Marker ของคนขับรถตู 

 
ภาพที่ 6 ภาพแสดงหนา Marker ของคนขับรถตู(สีแดง) 

 
    (4) หนาแสดงเสนทางการเดินทางของรถและจํานวนคนบน
รถ 

 
ภาพที่ 7 ภาพแสดงหนา ตําแหนงของรถ (สีแดง) และจาํนวนคน 

 
7 ..1 2 สวนของ คนขับรถตู 
    (1) หนาหลักแสดงหนา Login  

 
ภาพที่ 8 ภาพแสดงหนา Login 

 
 
 
 
 
 

    (2) หนาหลักแสดงหนา สมัครสมาชิก 

 
ภาพที่ 9 ภาพแสดงหนา สมัครสมาชิก 

 
    (3) หนาหลักแสดงหนา กดปุมเริ่มทํางาน 

 
ภาพที่ 10 ภาพแสดงหนา กดปุมเร่ิมทํางาน 

 
    (4) หนาหลักแสดงหนา การเพ่ิม/ลบ จํานวนคน, แสดง
ตําแหนง ละตจิูด และ ลองติจดู, ช่ือและ อีเมลลท่ีใช login 

      
ภาพที่ 11 (รูปซาย) ภาพแสดงหนา จาํนวนคนที่ยังไม เพิ่ม/ลบ 
ภาพที่ 12 (รูปขวา) ภาพแสดงหนา จํานวนคนที่ เพิ่ม/ลบ แลว 
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    (5) หนาหลักแสดงการ แกไขขอมูล 

 
ภาพที่ 13 ภาพแสดงหนา แกไขขอมูล 

 
7.2 การประเมินระบบ 
การประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน GPS ติดตามรถตู
ประจําทางโดยใช GPS โทรศัพท โดยใหบุคคลท่ัวไป จํานวน 30 
คน ทดลองใชงานระบบ โดยแบงการประเมินประสิทธิภาพ
ออกเปน 3 ดาน คือ ดานระบบ ดานขอมูล และดานการออกแบบ 
มีเกณฑการใหคะแนนความพึงพอใจ ดังน้ี  

ระดับความพึงพอใจ   มากท่ีสดุ  5 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ   มาก        4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ   ปานกลาง  3 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ   นอย       2 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ   นอยท่ีสุด  1 คะแนน 

 
หลังจากน้ันนําคาเฉลี่ยของคะแนนแตละขอมาเทียบ

กับเกณฑการประเมินผล ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ ดังน้ี  
คะแนนเฉลีย่    >=4.50   ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลีย่  3.50-4.49  ความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนนเฉลีย่  2.50–3.49 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่  1.50–2.49 ความพึงพอใจในระดับนอย 
คะแนนเฉลีย่    <1.50     ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

สัญลั กษณ ท่ี ใช ในการ วิ เคราะห ข อมู ล  กํ าหนด

ความหมายของสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดงัน้ี 𝑥𝑥𝑥 แทน 
คาเฉลี่ยของคะแนน และ S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.1 การประเมินประสิทธิภาพ ดานระบบ 
ตารางที ่1 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ดานระบบ 
รายการประเมิน 𝑥𝑥𝑥 S.D. ประสิทธภิาพ 

1. งายตอการใชงาน  4.4 0.52  มาก 

2.รองรับการใชงานพรอมกัน
จํานวนมาก 

 4.1 0.32  มาก 

3.ความถูกตองในการทํางานของ
ฟงกชันตางๆ 

 4.6 0.52     มากที่สุด 

4. พรอมใชงานตลอดเวลา  4.1 0.32  มาก 

คาเฉลี่ย 
ดานระบบ 

4.30 0.46  มาก 

จากตารางท่ี 1. พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีมีตอประสิทธิภาพ

การทํางานของระบบ โดยรวมอยูในระดับดีมาก  (𝑥𝑥𝑥 = 4.30) 
สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 ดังน้ันระบบท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพดานระบบตรงตามความตองการของผูใชในระดับ
มาก 

 
7.2.2 การประเมินประสิทธิภาพ ดานขอมูล 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ดานขอมูล 
รายการประเมิน 𝑥𝑥𝑥 S.D. ประสิทธภิาพ 

1. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน 4.3 0.48 มาก 
2. ขอมูลมีความถกูตอง 4.4 0.52 มาก 
3. ขอมูลมีความนาเชื่อถือ 4.6 0.52    มากที่สุด 
4. ขอมูลมีความหลากหลาย 4.5 0.53    มากที่สุด 
คาเฉลี่ย  
ดานขอมูล 

4.45 0.50 มาก 

 
จากตารางท่ี 2. พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีมีตอประสิทธิภาพ

การทํางานของระบบ โดยรวมอยูในระดับดีมาก (𝑥𝑥𝑥 =4.45) สวน
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 ดังน้ันระบบท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพดานขอมูลตรงตามความตองการของผูใชในระดับ
มาก 
 
7.2.3 การประเมินประสิทธิภาพ ดานการออกแบบ 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ดานการออกแบบ 
รายการประเมิน 𝑥𝑥𝑥 S.D. ประสิทธภิาพ 

1. การใชฟอนตตัวหนังสืออานงาย 
ชัดเจน 

 4.4 0.52 มาก 

2. การใชสีและขนาดของตัวอกัษร
มีความเหมาะสม 

4.3 0.48 มาก 

3. ความสวยงามในการออกแบบ 4.4 0.52 มาก 

4.รองรับการใชงานทุกขนาด
หนาจอ 

4.5 0.53    มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 
ดานการออกแบบ 

4.40 0.50 มาก 
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จากตารางท่ี 3. พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีมีตอประสิทธิภาพ

การทํางานของระบบ โดยรวมอยูในระดับดีมาก (𝑥𝑥𝑥 =4.40) สวน
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 ดังน้ันระบบท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพดานการออกแบบตรงตามความตองการของผูใชใน
ระดับมาก 

8. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันครั้งน้ีผูจัดทําไดทําการศึกษาวิเคราะห
และออกแบบแอปพลิเคชัน GPS ติดตามรถตูประจําทางโดยใช 
GPS โทรศัพท ท่ีผูใชสามารถคนหาตําแหนงท่ีตั้งของรถตูและ
ขอมูลเก่ียวกับรถตูได 

ขอเสนอแนะการพัฒนาแอปพลิเคชัน GPS ติดตามรถตู
ประจําทางโดยใช GPS โทรศัพท ควรจะมีการแสดงระยะทาง
และเวลาท่ีจะมาถึงยังตําแหนงของผูใช 
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ของขวัญรักษโลกอัจฉริยะตนแบบ 
Smart Green Gift Prototype 
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บทคัดยอ 
งานน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาของขวัญรักษโลกอัจฉริยะ มี
ข้ันตอนการดําเนินการ 3 ข้ันตอน ไดแก 1) วิเคราะหและ
ออกแบบของขวัญรักษโลกอัจฉริยะ 2) พัฒนาของขวัญรักษ
อัจฉริยะ และ 3) ทดสอบประสิทธิภาพชุดของขวัญรักษโลก ท้ังน้ี
อุปกรณท่ีใชในการพัฒนาประเภทฮารดแวร ไดแก บอรด Kid 
Bright ป ม นํ้ าขนาด เล็ ก  เซน เซอร วัดความ ช้ืน  สายยาง 
comparator หลอดไฟแบบ usb สายไฟจั้มเปอร กลองพลาสติก 
ตนไม และแกวใสนํ้า สวนซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาไดแก 
โปรแกรม Kid Bright ผลการพัฒนาพบวา ของขวัญรักษโลก
อัจฉริยะ น้ี  เปนกลองขนาดเล็ก ท่ีมีตนไมและชุดควบคุม
สภาพแวดลอมท่ีสามารถนําไปใหเปนของขวัญและวางอยูบนโตะ
ทํางานไดสะดวก โดยตนไมสามารถดูแลตนเองได กลาวคือ 
สามารถรดนํ้าอัตโนมัติเมื่อระดับความช้ืนในดินลดลง โดยการสั่ง
ใหปมนํ้าในชุดควบคุมสภาพแวดลอมปมนํ้าไดอัตโนมัติ พรอมท้ัง
สามารถอานคาแสงสวางและเปดปดไฟไดอัตโนมัติ 

 
คําสําคัญ: ตนไมอัฉริยะ ของขวัญรักษโลก  
 

ABSTRACT 
The purpose t is to develop smart green gift prototype 
there are process 3 steps: 1) analyze and design smart 
green gift prototype, 2) developsmart green gift 
prototype, and 3) evaluate smart green gift prototype. 
Hardware for develop are  Kidbright board, small 
pump, plastic box, small tree, electric wire,  Light bulb 
Soil Moisture Sensor etc and Software use Kidbright 
IDE. The  results showed that Smart Green Gift 
Prototype  is a small box with a tree and an 
environmental set that can be given as a gift and 
conveniently placed on a desk. The trees can take 
care of themselves, that is, can be watered 

automatically when the humidity in the soil 
decreased. By ordering the water pump in the water 
pump environment control unit to automatically As 
well as able to read the light values and turn off the 
lights automatically 
 
Keywords: smart tree, green gift  
 

1. บทนํา 
ภาวะโลกรอนเปนผลกระทบท่ีเกิดจากพฤติกรรมการการใชชีวิต
ของมนุษยสงผลใหสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงและสงผลใหโลกมี
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน และสะทอนกลับมาท่ีมนุษยท่ีอยูในโลกไดรับผล
ท่ีเกิดข้ึนน้ี  

วิธีการหน่ึงท่ีจะชวยลดภาวะโลกรอนคือการปลูกตนไมสราง
แหลงออกซิเจนใหโลกมากข้ึนแตดวยการปลูกตนไมตองใชพ้ืนท่ี
และเวลามากในการรอใหเจริญเติบโต ดังน้ัน หากเปนกิจกรรมท่ี
สงเสริมการรักษโลกวิธีอ่ืน ๆ ท่ีสามารถชวยสงเสริมใหเกิดพ้ืนท่ี
ออกซเิจนได  

ของขวัญรักษโลก เปนแนวคิดท่ีจะมอบตนไมเปนของขวัญ
ให กับผู รับ ใน โอกาสต าง ๆ  กัน  ไป  และยั งต ระห นัก ถึ ง
สภาพแวดลอม เพราะไมวาตนไมขนาดเล็กหรือใหญตางก็ทํา
หนาท่ีผลิตออกซิเจนใหกับสภาพแวดลอมเชนกัน 

ท้ังน้ีการใหของขวัญประเภทตนไม ผูรับของขวัญก็ตองใสใจ
ดูแล เพราะตนไมเปนสิ่งมีชีวิตตองรดนํ้า จึงทําใหเปนภาระกับ
ผูรับของขวัญ ท่ีตองใสใจดูแล ดังน้ัน หากตนไมท่ีไดรับสามารถ
ดูแลรดนํ้าไดอยางอัตโนมัติ นอกจากน้ันแลว หากไมเพียงแตรด
นํ้าตนไมได ใหของขวัญชุดน้ีเปนอุปกรณใหแสงสวางในเวลา
กลางคืน ก็จะยิ่งมีประโยชนมากข้ึน 

 
 
 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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2. วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือพัฒนาของขวัญรักษโลกอัจฉริยะตนแบบ 

 
3. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2561) ได ระบุวา  
KidBright เปนบอรดสมองกลฝงตัวท่ีสามารถทํางานตามชุดคาํสัง่ 
โดยผูเรียนสามารถสรางชุดคําสั่งผานโปรแกรม KidBright IDE 
บนคอมพิวเตอร ท่ีใชงานงาย เพียงใชการลากบล็อกคําสั่งมาวาง
ตอกัน (Drag and Drop)  

บอรด KidBright น้ี  ฝ งกลไกการทํางานตาง ๆ รวมท้ัง 
เซนเซอรพ้ืนฐานมาพรอมในบอรดน้ีแลว กลุมเซนเซอร ไดแก 
เซ็นเซอรอุณภูมิ ใชวัดอุณหภูมิปจจุบัน เซ็นเซอรอานคาแสง กลุม
อุปกรณอินพุทและกลุมอุปกรณเอาทพุท ไดแก กลุมหลอด
แอลอีดีสีนํ้าเงิน สีแดง สีสม และสีเขียวหนาจอแสดงผลแอลอีดี
ขนาด 16x 8 สวิตซเปดปด ชอง MicroUSB  ชอง KB Chain  
ชอง USB Type-A  บัสเซอร สวิตซ Reset ชองเช่ือมตออุปกรณ
ภายนอก ไดแก ชองจายแรงดันไฟฟา ชองรับสัญญาณดิจิตอล
จากอุปกรณภายนอก รองรบัแรงดันไฟฟาได 0 ถึง 5 V จํานวน 4 
ชอง และ ชองสงสัญญาณดิจิตอลควบคุมอุปกรณภายนอก 
รองรับการเช่ือมตอกับอุปกรณท่ีใชกระแสไฟฟาไมเกิน 200mA 
จํานวน 2 ชอง GND จํานวน 2 ชอง  กระบะถาน 3V ใชใส
แบตเตอรี่ CR 1220 เพ่ือจ ายไฟเลี้ยงใหกับโมดูลนาฬิกา เปนตน  

Soil Moisture Sensor เปนเซนเซอรวัดความช้ืนในดิน
สามารถตอใชงานกับไมโครคอนโทรลเลอร โดยใชอนาล็อกอินพุต
อานคาความช้ืนหรือเลือกใชสัญญาณดิจิตอลท่ีสงมาจากโมดูล 
สามารถปรับความไวไดดวยการปรับ Trimpot  ท้ังน้ีการอานคา 
Soil Moisture Sensor ทํ า ได  2 แบบ  คื อ  1) อ านค าแบบ 
Analog คือ อานคาความช้ืนและใหคาตั้งแต 0–1024 และ 2).
อานคาแบบ Digital คือ มีการเปรียบเทียบคาท่ีตั้งไวและใหคา
เปน HIGH หรือ LOW 
 

4. วิธีดําเนินการ 
งานน้ีแบงข้ันตอนการดําเนินการออกเปน 3 ข้ันตอนหลัก ไดแก  
1) วิเคราะหและออกแบบของขวัญรักษโลกอัจฉริยะ 2) พัฒนา
ของขวัญรักษอัจฉริยะ และ 3) ทดสอบประสิทธิภาพชุดของขวัญ
รักษโลก แตละข้ันตอนสามารถอธิบายการดําเนินการไดดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะหและออกแบบของขวัญรักษโลก
อัจฉริยะ แสดงการวิเคราะหและการออกแบบดังภาพท่ี 1 – 3  
ท้ังน้ีภาพท่ี 1 แสดงสถาปตยกรรมของระบบของขวัญรักษโลก 
อัจฉริยะ ท่ีแสดงใหเห็นถึงสวนประกอบท้ังหมดและการเช่ือมตอ
ของแตละองคประกอบ  

 
 

ภาพที่ 1 สถาปตยกรรมของระบบของขวัญรักษโลกอจัฉริยะตนแบบ 
 

ท้ังน้ีภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 เนนท่ีลําดับการทํางานของ
โปรแกรม โดยภาพท่ี 2 แสดงถึงการทํางานของการรดนํ้า เริ่ม
จากการกําหนดคาตัวแปร และอานคาจากเซนเซอรวัดความช้ืน
ของดิน และนํามาเปรียบเทียบกับคาตัวแปร และหากคาท่ีอาน
มามีคาเทากับ 1 ก็สั่งใหปมนํ้าทํางาน  

 

 
ภาพที่ 2 ผังงานการทํางานอานคาวัดความชื้นของดินและกําหนดเปดปด

การทํางานของปมน้าํ 
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โดยภาพท่ี 3 แสดงถึงการทํางานของเปดปดไฟอัตโนมัติ เริ่ม
จากการกําหนดคาตัวแปรแสง ตอมาอานคาแสงจากเซนเซอร
และทําการเปรียบเทียบคาหากคานอยกวา 30 ใหทําการเปดไฟ 
และหากคามากกวา 30 ใหปดไฟ   

 
ภาพที่ 3  ผังงานการทํางานอานคาแสงสวางและกาํหนดเปดปดการ

หลอดไฟ USB 
 

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาของขวัญรักษโลกอัจฉริยะ ในสวน
ของการพัฒนาแบงเปนการประกอบฮารดแวรและการเขียน
โปรแกรมเพ่ือฝงเอาไปไวในฮารดแวร 

 

 

ภาพที่ 4  ประมวลภาพการประกอบ Hardware 

 
ภาพที่ 5 แสดง Coding ของ KidBright 

 
ข้ันตอนท่ี 3 การทดสอบประสิทธิภาพชุดของขวัญรักษโลก

อัจฉริยะ ในสวนของการทดสอบแบงเปนการทดสอบการอานคา
ความช้ืน เพ่ือกําหนดการทํางานของปมนํ้า พบวา สามารถทําได
ไดถูกตองดังตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบการวัดความชื้นของดิน 

การทดสอบ 
ปริมาณ
นํ้าที่ใส 

คา
ความชื้น 

การทํางานของปม
นํ้า 

1. สภาพ
ดินแหง  

ไมใสน้ํา
เลย 

1 ปมน้ําทํางานอัตโนมัติ 

2. สภาพ
ดินชื้น
เล็กนอย 

ใสน้ําไป 
1/ 10 
สวนของ
แกว 

0 ปมน้ําไมทํางาน
เพราะดินเร่ิมชื้นแลว 

3. สภาพ
ดินชื้น
มาก 

ใสน้ําไป 
คร่ึงแกว 

0 ปมน้ําไมทํางาน 
เพราะดินมีความชื้น
เพียงพอตอการ
เจริญเติบโตของพืช 

4. สภาพ
ดินเปยก
ชุม 

ใสน้ําไป 1 
แกว 

0 ปมน้ําไมทํางาน 
เพราะดินมีความชื้น
เพียงพอตอการ
เจริญเติบโตของพืช 
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การทดสอบการอานคาแสงสวางเพ่ือใหการทํางานของ
หลอดไฟทํางานอัตโนมัติ พบวา สามารถทํางานไดถูกตองตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบการวัดแสง 

การทดสอบ วิธีทดสอบ ผลการอาน
คาแสงสวาง  

การ
ทํางาน
ของ
หลอดไฟ 

1. ไมมีแสง วัดคาแสง
อัตโนมัติ 

4 ไฟ 
ทํางาน
อัตโนมัติ 

2. มีแสงสวาง
เล็กนอย 

วัดคาแสง
อัตโนมัติ 

11 ไฟ
ทํางาน
อัตโนมัติ 

3. มีแสงสวาง
ปานกลาง 

วัดคาแสง
อัตโนมัติ 

35 ไฟไม
ทํางาน 
เพราะมี
แสง
เพียงพอ 

4. มีแสงสวาง
มาก 

วัดคาแสง
อัตโนมัติ 

50 ไฟไม
ทํางาน 
เพราะมี
แสง
เพียงพอ 

 
5. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

ผลการดําเนินการงานน้ีพบวา ไดชุดของขวัญรักษโลกอัจฉริยะท่ี
สามารถดูแลตนเองได ดวยการปมนํ้ามารดนํ้าไดอยางอัตโนมัติ
ตามคาความ ช้ืนของดิน และยังสามารถใหแสงสวางเมื่ อ
สภาพแวดลอมมีแสงนอยลงได ท้ังน้ีแนวคิดน้ีสามารถนําไป
ประยุกตเพ่ือสรางเปนผลิตภัณฑประเภทรักษโลก ชวยดูแล
สิ่งแวดลอมและลดภาวะโลกรอนลงได อีกท้ังเปนของใชขนาด
เล็กท่ีสามารถนําไปใหเปนของขวัญใหกับผูอ่ืนท่ีสะทอนถึงความ
หวงใยสิ่งแวดลอมดวย และยังเปนอุปกรณใหแสงสวางอัตโนมัติ
ในยามกลางคืนไดอีกดวย ท้ังน้ีผลการศึกษาน้ี  

ในสวนของการเปดปดไฟน้ี ชุดของขวัญรกัษโลกอัจฉริยะน้ีใช
หลักการอานคาแสงสวางแตกตางจากงานอ่ืน ๆ ท่ีใชหลักการวัด
ระยะ ใชการตรวจจับการเคลื่อนไหว เชนเดียวกับผลการศึกษา
ของ ชนินทร เอ่ียมสะอาด และ ธีรภัทร ประวัติรุงเรือง. (ม.ป.ป.) 
   มุหัมมัด มั่นศรัทธา มูฆอฟฟล มูดอ อับดุลเลาะ สะนอยาน
ยา ซุลกีฟลี กะเด็ง (2560) และ สุปรียา มะโนมั่น ไพสิฐ พลเพ่ิม
(2553) สาเหตุ ท่ีงานน้ีเลือกใชการอานคาแสงสวาง เพราะ
หลอดไฟท่ีนํามาใชเปนหลอดไฟแอลอีดี เปนหลอดไฟขนาดเล็ก 
ใหแสงสวางไมมาก เพราะเปนอุปกรณหรือชุดของขวัญท่ีวางไว

บนโตะหรือท่ีบานและท่ีทํางาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ  
ทองลวน สิงห นันท วันดี  หวังคะพันธ (2559) บุญธง วสุริย 
และธานิล มวงพูล (2561) และ  นราธิป ทองปาน ธนาพัฒน 
เท่ียงภักดิ์ (2559)  
 

 
 ภาพที่ 6  ของขวัญรักษโลกตนแบบอัฉริยะตนแบบ 

 
 สําหรับการพัฒนาตอยอดน้ัน ควรเพ่ิมฟงก ช่ันการ
ทํางานของชุดของขวัญน้ี เชน สามารถบอกเวลาได รวมไปถึงมี
เสียงแจงเมื่อเวลาครบทุก ๆ ช่ัวโมง และท่ีสําคัญควรปรับปรุง
การออกแบบชุดของขวัญน้ีใหมีขนาดเหมาะสมและสามารถมอบ
ไปมอบใหเปนของขวัญในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมตอไป 
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 น้ําสําหรับแพะไลทุงแบบอัตโนมัติ. วารสารวิชาการ
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปท่ี 5 
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 เท ค โน โลยี ส ารส น เท ศ  ม ห า วิท ย าลั ย ร าชภั ฏ
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นราธิป ทองปาน ธนาพัฒน เท่ียงภักดิ์. (2559). ระบบรดนํ้า 
 อัตโนมัติผานเครือขายเซ็นเซอรไรสาย.  
 วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและ
 นวัตกรรม  ปท่ี  3  ฉบับท่ี  :1  เลขหนา  :35-43  
มุหัมมัด มั่นศรัทธา มูฆอฟฟล มูดอ อับดุลเลาะ สะนอยาน 
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 อัตโนมัติภายในหองน้าํโดยใชโครงขายเซ็นเซอร ไ ร
ส า ย  ESP8266/NodeMCU. ว า ร ส า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย
 นราธิวาส ราชนครินทร. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
สุปรียา มะโนมั่น ไพสิฐ พลเพ่ิม. (2553). เคร่ืองรดน้ําตนไม 
 อัตโนมัติ. ปริญญานิพนธ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
 บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมสํานักวิชา
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ระบบยืม-คืนอุปกรณดวยเทคโนโลยี QR Code สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
Store Management System with QR Code Technology of 

Electrical Engineering 
 

*มณีวรรณ ตาดํา1, สุจิรา สวัสดิภาพ1 และ สมมาตร พรหมพุฒ1 
 

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยสัีงคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
Email: ploymaneewan88@gmail.com  

 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย.1) เพ่ือพัฒนาระบบยืม-คืนอุปกรณ 
ดวยเทคโนโลยี QR Code สาขาวิศวกรรมไฟฟา 2) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพระบบยืม-คืนอุปกรณ ดวยเทคโนโลยี QR Code 
ผู พัฒ นาได พัฒ นาระบบยืม -คืน อุปกรณ  ด วย เทคโนโลย ี           
QR Code ข้ึ น ภ า ย ใต เ ท ค โน โ ล ยี  HTML5  แ ล ะ  PHP 
กระบวนการ  การทํางานหลักของระบบยืม -คืน อุปกรณ                
ดวยเทคโนโลยี QR Code ประกอบดวย 3 สวนคอื สวนของการ
จองอุปกรณ การยืมอุปกรณ และการคืนอุปกรณ โดยไดประเมิน
ประสิท ธิภาพจากกลุ มประชากร ไดแก  นักศึกษาสาขา
วิศวกรรมไฟฟา คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี 
จํานวน 19 คน  และเจาหนาท่ีจํานวน 1 คน รวม 20 คน               
ซึ่งผลลัพธสามารถสรุปตามจุดมุงหมายการวิจัยไดเปนรายขอ
ดังตอไปน้ี 1) ดานการตรงตามความตองการ มีประสิทธิภาพ
เฉลี่ยอยูท่ี 3.60 อยูในระดับมาก 2)ดานสามารถทํางานไดตาม
หนาท่ี มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยูท่ี 3.63 อยูในระดับมาก 3) ดาน
ความงายตอการใชงานมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยูท่ี 3.58 อยูใน
ระดับมาก  4 ) ด านการรักษาความปลอดภั ยของข อมู ล                        
มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยูท่ี 3.66 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวม
ท้ังหมดจากผลการประเมินเทากับ 3.56 ซึ่งผลลัพธอยูในระดับ
มาก                     
 
คําสําคัญ: คิวอารโคด, การยืม, การคืน, เครื่องมือ 
 

ABSTRACT 
This research objective 1)  To develop the store 
management system with QR Code technology of 
electronic engineering 2) To study the performance of 
the system.  The developed is based on the 
technology of HTML5, and PHP.  The process of 
learning system consists of three parts:  The 

reservation product, borrowing product and returning 
product.  The performance is assessed by the 
population is student 19 persons and officer 1 persons 
including 20 people, which results are summarized for 
the purpose of research is the following: 1) The exact 
requirements, effective average of 3.60 at a the good 
level. 2) The work duties, effective average of 3.63 at 
the good level. 3) It is easy to use, effective average of 
3.58 at the good level. 4) The security of information, 
effective average of 3.66 at the good level.  average 
total assessment of 3. 56, which results in a good 
level. 
 
Key Words: QR Code, Borrow, Return, Tool 

 
1. บทนํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
เปนสถาบันหน่ึงท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม และมีการปฏิ บัติ งาน พ้ืนฐานเก่ียวกับ
เครื่องจักรอุตสาหกรรมอัตโนมัตเิพ่ือเปนการเรียนรูและฝกปฏิบัติ
ของนักศึกษา ในปจจุ บันสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ได เนน
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และไดมีการสงเสริมการเรียนรู
ดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมควบคูกับการเรียนการสอน    
โดยภายในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  มีบริการการยืมคืน
เครื่องมืออุปกรณดานการฝกปฏิบัติแกนักศึกษา โดยระบบการ
ยืม-คืนอุปกรณในการฝกปฏิบัติน้ันมีท้ังการยืมเพ่ือใชในสถานท่ี
และใชนอกสถานท่ี การยืม-คืนอุปกรณในแตละครั้งตองใชเวลา
ในการดําเนินการและคนหาเครื่องมือเปนเวลานาน ซึ่งในปจจุบัน  
ใชวิธีการจําหรือการจดบันทึก และจัดเก็บไวในรูปแบบของ
เอกสารท่ีเปนกระดาษเทาน้ัน ซึ่งทําใหขอมูลท่ีถูกจัดเก็บใน
รูปแบบเอกสารแบบเดิมน้ัน ยากตอการคนหา ขาดความถูกตอง
แมนยําในการตรวจสอบขอมูลการยืม-คืน 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ โดยการ
พัฒนาระบบยืม-คืนอุปกรณ ผานระบบเว็บแอพพลิเคช่ัน ซึ่งจะ
ชวยให การยืม-คืนอุปกรณ มีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เกิดความ
สะดวกกับนักศึกษาท่ีมาขอใชบริการในการยืม-คืนแตละครั้ง    
ลดความผิดพลาดและสามารถตรวจสอบขอมูลการยืม-คืนได
ทันที  
 ระบบยืม-คืนอุปกรณ ไดนําเทคโนโลยีบารโคดสองมิติ 
(Two-dimensional Barcode) หรือ QR Code  มาประยุกตใช
สําหรับการพัฒนาระบบอีกดวย ซึ่งบารโคดสองมิติมีตนทุนใน         
การจัดทําท่ีมีราคาถูก เมื่อเทียบกับบารโคดหน่ึงมิติท่ีใชกันอยู
ท่ัวไปในปจจุบัน หรือเมื่อเทียบกับอารเอฟไอดี (RFID) ท่ีตอง
ลงทุนคอนข างสู ง อีก ท้ั งขนาดของแถบบาร โคดสองมิติ           
(QR Code) ท่ีรองรับขนาดท่ีเล็กได ซึ่งมีความจําเปนสําหรับ          
การนํามาใชรวมกับเครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ ท่ีมีขนาดเล็ก ทําให  
ใช พ้ื น ท่ี ท่ี น อ ย ใน การติ ดบ าร โค ด ล งบน อุป กรณ ต า ง ๆ              
และบารโคดยังมีระบบปองกันการอานโคดผิด แมเกิดปญหา       
จากคุณภาพการพิมพ การเลือนรางของสีหมึกและการฉีกขาด
ของบารโคดอีกดวย 
 
        2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
2.1  เพ่ือพัฒนาระบบยืม-คืนอุปกรณ ผานเว็บแอพพลิเคช่ัน   
เพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยี QR Code 
2.2  เพ่ือจัดเก็บขอมูลอุปกรณ ใหงายตอการคนหา 
 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
3.1 การกําหนดกลุมทดสอบ กลุมประชากรสําหรับการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบยืม-คืนอุปกรณดวยเทคโนโลยี QR Code 
ไดแกประชากรคือ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 19 
คน และเจาหนาท่ี 1 คน รวม 20 คน 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.2.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ ไดแก ระบบยืม-คืน
อุปกรณโดยใชเทคโนโลยี QR Code  
 3.2.2 เครื่องมือ ท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก            
แบบประเมินประสิทธิภาพ สําหรับใชประเมินประสิทธิภาพ
ระบบยืม-คืนอุปกรณดวยเทคโนโลยี QR Code 
3.3 วิธีดําเนินการทดลอง ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือใน 
การวิจัย ผู พัฒนาอาศัยการพัฒนาระบบตามข้ันตอนวงจร           
ก า ร พั ฒ น าร ะ บ บ  (Systems Development Life Cycle: 
SDLC) ในรูปแบบ Prototyping Based Methodology ซึ่ งมี
การพัฒนาตามลําดับข้ันตอนตอไปน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 ทําความเขาใจกับปญหา  
 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห  

 ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบ  
 ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนาระบบ  
 ข้ันตอนท่ี 5 การติดตั้งและนําไปใช  
 ข้ันตอนท่ี 6 การประเมินผล  
 3.3.1 ทําความเขาใจกับปญหา จากการท่ีผูพัฒนาระบบพบ
ปญหาของการยืม-คืนอุปกรณของหองยืม - คืนอุปกรณ ในสาขา
วิศวกรรมไฟฟา โดยใชการจดบันทึกลงในกระดาษ ยากตอ       
การคนหา และการจัดเก็บ รวมถึงการตรวจสอบรายงานการยืม
คืนอุปกรณ จากปญหาดังกลาว จึงเปนเหตุผลใหผูพัฒนาเกิด
แนวคิด ท่ีจะพัฒนาระบบยืม -คืน อุปกรณ ดวยเทคโนโลย ี          
QR Code เพ่ือเปนทางเลือกของการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยมี
การพิจารณาถึงปจจัย 2 ประการดวยกัน คือ ความเปนไปไดดาน
เทคนิค  การพัฒนาระบบยืม -คืน อุปกรณ ด วย เทคโนโลย ี               
QR Code ผูวิจัยไดใชภาษา PHP ในการพัฒนารวมกับภาษา 
JavaScript ซึ่งเปนสวนชวยในการสราง UI (User Interface) 
ใหกับระบบและความเปนไปไดดานการปฏิบัติงาน ผูพัฒนาได
ศึกษาเทคนิคในการพัฒนาและออกแบบ ซึ่งผูพัฒนาศึกษาในสวน
ของการใชภาษา JavaScript เพ่ือใหไดระบบท่ีใชงานไดงายและ
แสดงข้ันตอนการใชงานเบ้ืองตนเพ่ือใหสะดวก และเขาใจงาย 
สําหรับผูใชงาน 
 3.3.2 การวิเคราะห จากการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ระบบยืม-คืนอุปกรณดวยเทคโนโลยี QR Code น้ัน ผูวิจัยได
วิเคราะหกระบวนการทํางาน และความตองการ การทํางานของ
ระบบ โดยใชแผนภาพ UML ในการแสดงข้ันตอน และการ
ทํางานของระบบ ดังตอไปน้ี 
Use case Diagram แผนภาพแสดงถึงคุณลักษณะการทํางาน
ของระบบและผูท่ีมีความเก่ียวของ 
 

 
ภาพที่ 1 Use Case ระบบยืม-คืนอุปกรณดวยเทคโนโลยี QR Code 

 
 3.3.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 ผูใชงานท่ัวไป (นักศึกษา) 

ผู้ใช้
เจ้าหน้าที�

Use Case Diagram ระบบยืม-คืนเอุปกรณดวยเทคโนโลยี QR Code

เขาสูระบบ

คนหาอุปกรณ

การจองอุปกรณ

ยืมอุปกรณ

สมัครสมาชิก

คืนอุปกรณ

จัดการขอมูลพื้นฐาน

แสดงผลรายงานการยืมคืนอุปกรณ

อนุมัติการจอง
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 1. สืบคนอุปกรณ 
 2. ทําการจองอุปกรณ 
 เจาหนาท่ีดูแลงาน 
 1. สืบคนอุปกรณ 
 2. อนุมัติการจองอุปกรณ 
 3. ยืมอุปกรณดวยการใช QR Code  
 4. คืนอุปกรณดวยการใช QR Code  
 5. เพ่ิม ลบ แกไขขอมูลประเภทอุปกรณ 
 6. เพ่ิม ลบ แกไขขอมูลอุปกรณ 
 7. เพ่ิมจํานวนอุปกรณได 
 8. แสดงรายการจอง การยืม และการคืนอุปกรณ 
 3.3.4 การออกแบบ การออกแบบสวนติดตอประสานงาน
ผูใช (User Interface) ไดมีการออกแบบหนาจอเมนูหลักและ
หนาจอเมนูยอยของเว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive โดยผูใช
เขาถึงจากทุก Device 
 3.3.5 การพัฒนา การพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน ตามท่ีได
วิเคราะหและไดออกแบบไวโดยพัฒนาแตละสวนยอย ๆ ไปทีละ
สวน 
 

4. ผลการดําเนินงาน 
การศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากทฤษฎี บทความ เอกสารงานวิจัย     
ท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมระบบ 
ยืม-คืนอุปกรณดวยเทคโนโลยี QR Code โดยเก็บความตองการ
จากผู ใช ท่ีเก่ียวของผานการกระบวนการ สังเกต สัมภาษณ 
รวบรวมเอกสาร สามารถสรุปวิเคราะหขอมูลซึ่งแบงออกเปน
สวนของการทํางานของระบบดังน้ี  สวนของการสมัครสมาชิก
สวนของการเขาสูระบบ สวนของผูดูแลระบบ สวนของผูใชท่ัวไป 
 

 
ภาพที ่2 หนาจอแสดงขอมูลของอุปกรณ 

 

 
ภาพที่ 3 หนาจอการจองอุปกรณ 

 
ผูดูแลระบบสามารถอนุมัติการจองอุปกรณของผูใชท่ีทําการจอง
อุปกรณผานระบบได โดยคลิกปุม อนุมัติการจอง                    

 
ภาพที่ 3 หนาจออนุมัติการจอง 

 
หนาจอการยืมอุปกรณผูดูแลระบบสามารถยืมอุปกรณโดยการ
กรอกรหัสของสมาชิกกอนแลวทําการรับคาท่ีไดจากสแกน        
คิวอารโคดผานชองรหัสอุปกรณและนําอุปกรณท่ีทําการสแกน  
คิวอารโคดมาแสดง และคลิกปุมยืนยัน               

 
ภาพที่ 4 หนาจอการยืมอุปกรณ 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ี  เปนการพัฒนาระบบยืม-คืนอุปกรณดวย
เทคโนโลยี QR Code สาขาวิศวกรรมไฟฟา ท่ีสามารถติดตั้งเพ่ือ
ใชงานบนเครือขายอินเตอรเน็ต โดยการวัดผลจากกลุมประชากร 
ไดแก  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะอุตสาหกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก        
วิทยาเขตจันท บุ รี  จํ านวน  19 คนและเจ าหน า ท่ี  1  คน                 
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รวม 20 คน โดยคาเฉลี่ย การประเมินประสิทธิภาพระบบจากผล
การประเมินอยูในระดับมาก 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
การประเมินประสิทธิภาพจากผูทดลองใชงานระบบยืม-คืน
อุปกรณ ด วยเทคโนโลยี  QR Code สาขาวิศวกรรมไฟฟ า            
มีคะแนนประสิทธิภาพของระบบระบบยืม-คืนอุปกรณดวย
เทคโนโลยี QR Code สาขาวิศวกรรมไฟฟา อยูในระดับมาก   
โดยคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดจากผลการประเมินเทากับ 3.62 ผลการ
ประเมินพบวาระบบยืม-คืนอุปกรณดวยเทคโนโลยี QR Code 
สาขาวิศวกรรมไฟฟาท่ีไดพัฒนาข้ึนครั้งน้ีมีประสิทธิภาพอยูใน
ระดับมาก ซึ่งผลลัพธสามารถสรุปตามจุดมุงหมายการวิจัยไดเปน
รายขอดังตอไปน้ี 

 1) ด านการตรงตามความตองการ (Functional 
Requirement) มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูท่ี 3.60 อยูในระดับมาก 

 2) ดานสามารถทํางานไดตามหนาท่ี (Function) มี
ความพอใจเฉลี่ยอยูท่ี 3.63 อยูในระดับมาก 

 3) ดานความงายตอการใชงาน (Usability) มีความ
พอใจเฉลี่ยอยูท่ี 3.58 อยูในระดับมาก 

 4) ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Security) 
มีความพอใจเฉลี่ยอยูท่ี 3.66 อยูในระดับมาก 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหและออกแบบเก่ียวกับ
ระบบการจัดการรายรับรายจาย ใหสามารถเก็บบันทึกเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกผูใชท่ัวไป การศึกษาน้ีไดแบงออกเปน 5 
ข้ันตอนคือ (1)ข้ันตอนการวิเคราะห คือการวิเคราะหความ
ตองการของผูใชงาน (2)ข้ันตอนการออกแบบนําเสนอ (3)ข้ันตอน
การพัฒนาไดใชเครื่องมือในการพัฒนา คือ Android studio , 
Java เปนภาษาในการสราง Application ใช SQLite ในการ
จัดการฐานขอมูล ใช Emulator ในการจําลองการทํางานของมือ
ถือบน PC computer. (4)ข้ันตอนการนําไปใช นําแอพพลิเคช่ัน
ท่ีพัฒนาไปใชใน การดําเนินงานจริง (5)ข้ันตอนการประเมินผล 
ไดใชเครื่องมือแบบสอบถามในการประเมินผลท่ีไดผลลัพธท่ีดี
ท่ีสุด 

 
คําสําคัญ: รายรับ, รายจาย 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to analyze and design 
the income and expense management system. To be 
able to save for convenience for general users This study 
is divided into 5 steps which are (1) analysis steps Is to 
analyze the needs of users. (2) Design process of 
presentation. (3) The development process uses the 
development tools of android studio, Java as the 
language for creating the application, using SQLite to 
manage the database, and using the emulator to 
simulate the mobile operation on the PC computer.  
 (4) The steps use the developed application in actual 
operation. (5) Evaluation process Use the query tool to 
evaluate the best results. 
 
Keywords: Income, Expenses 
  
 
 

 

1. บทนํา 
ปจจุ บันเ งินถือเปนปจจัยท่ีสําคัญของมนุษย ทุกคนในการ
ดํารงชีวิต เพราะเงินเปนสิ่งมีคาสําหรับมนุษยเพ่ือใชในการ
แลกเปลี่ยนสินคา หรือท่ีเรียกกันวา คาขาย โดยทุกคนสามารถใช
จายในชีวิตประจําวันได การใชเงินอยางไมระมัดระวัง ทุกคนจึงมี
การบริหารการใชเงินของตัวเอง หรือภายในครอบครัวใหคุมคา
ท่ีสุดในการใชจาย ถาหากผูท่ีบริหารเงินของตัวเองหรือของ
ครอบครัวไดมีการจดบันทึกรายรับรายจายไวจะทําใหงายตอการ
บริหารเงินในชีวิตประจําวันเพราะจะไดรูรายรับรายจายวาสิ่งใด
จําเปนหรือไมจําเปน 

ถาหากทุกคนจะตองการจดบันทึกรายรับรายจายไวใน
กระดาษหรือสมุดโนตก็อาจจะทําใหหายหรือขาดก็เปนได แมแต
เปยกนํ้าก็อาจทําใหการจดบันทึกรายรับรายจายเสียหายได การ
บันทึกรายรับรายจายอาจมีวิธีการบันทึกไดดวยวิธีอ่ืนและสะดวก
รวดเร็วในการบันทึกรายรับรายจาย ดังน้ันเพ่ือปองกันมิใหเกิด
การผิดพลาดในการคํานวณเงินในแตละวัน ผูพัฒนาจึงเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการบันทึกรายรับรายจาย โดยผูพัฒนาจัดทําให
อ ยู ใ น รู ป แบบของแอพพลิ เ ค ช่ั นบนสมา ร ท โฟน  หรื อ
โทรศัพทมือถือแอนดรอยด เพ่ืองายตอการพกพาและสะดวกตอ
การใชงาน 

 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีแนวคิดท่ีเก่ียวของในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบันทึก
รายรับ-รายจายมีสวนสอดคลองกับการทําบัญชีท่ัวไปและมี
เอกสารท่ีเก่ียวของและมีความสัมพันธกับระบบงานท่ีจะพัฒนา
โดยมีทฤษฎีท่ีใชในโครงงานดังตอไปน้ี 

 
2.1 ความหมายของบัญชีครัวเรือน 
บัญ ชีครั ว เรือน (home accounting) เปนการนํา บัญชีมา
ประยุกตเพ่ือเปนเครื่องมืออยางหน่ึง โดยเปนบัญชีท่ีใชสําหรับ
บันทึกรายรับและรายจาย รายรับและรายจายท่ีบันทึกอาจเปน
รายรับและรายจายสวนบุคคล หรือรายรับและรายจายท่ีเปน
ตนทุนในการผลิตของธุรกิจขนาดยอม เพ่ือท่ีจะทําใหผูประกอบ
กิจการทราบถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการประกอบธุรกิจน้ัน
โดยในเอกสารนจะกลาวถึงการบันทึกบัญชีรายไดและรายจายท่ี
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เปนของสวนบุคคลหรือครอบครัว ท้ังน้ีขอมูลรายรับและรายจาย
ท่ีไดจากการบันทึกจะถูกวิเคราะหเพ่ือใชประโยชนตอไป 

“บัญชีครัวเรือน” เปนการประยุกตทางการบัญชีเพ่ือ
ใชเปนเครื่องมือประเภทหน่ึงในปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ผูจัดทําบัญชีครัวเรือนสามารถลดคาใชจายท่ีไมจําเปนทําใหเกิด
การประหยัดและการออม และในท่ีสุดจะสามารถแกไขปญหา
หน้ีสินไดอยางยั่งยืน จากรายงานการวิจัยหลายฉบับได สนับสนุน
ถึงประโยชนของการจัดทําบัญชีครัวเรือน แตพบวาบุคคลสวน
ใหญยังคงไมมีการจัดทําเอกสารน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพร
ความรูในการจัดทําบัญชีครัวเรือน อันจะเปนผลใหมีการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
 
2.2  ภาษาท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
1) Android Studio เ ป น  IDE Tool จ าก  Google ไ ว พัฒนา 
Android สําหรับ Android Studio เปน IDE Tools ลาสุดจาก 
Google ไวพัฒนาโปรแกรม Android โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจาก
แนวคิดพ้ืนฐานมาจาก Inteli JIDEA คลาย ๆ กับการทํางานของ 
Eclipse และ  Android ADT Plugin โดย วัต ถุประสงค ของ 
Android Studio คือตองการพัฒนาเครื่องมือ IDE ท่ีสามารถ
พัฒนา App บน Android ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังดานการ
ออกแบบ GUI ท่ีชวยใหสามารถ Preview ตัว App มุมมองท่ี
แตกตางกันบน Smart Phone แตละรุน สามารถแสดงผล
บางอยางไดทันทีโดนไมตองทําการรัน App บน Emulator 
รวมท้ังยังแกไขปรับปรุงในเรื่องของความเร็วของ Emulator ท่ียัง
เจอปญหากันอยูในปจจุบัน 
2) Java เปนภาษาเขียนโปรแกรมเพ่ือวัตถุประสงคท่ัวไป โดย
สามารถทํางานไดพรอมกัน เปนภาษาท่ีสรางมาจากคลาส และ
สนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบออบเจ็ค ถูกออกแบบมาให
พรอมสําหรับการใชงาน โดยมีเมธอดและคลาสชวยอํานวยความ
สะดวกมากมาย ภาษา Java น้ันมีความตั้ งใจวาจะทําให
นักพัฒนาออกแบบและพัฒนาโปรแกรมนอยลง น่ันคือการเขียน
เพียงครั้งเดียว แตนําไปใชงานไดทุกท่ีหรือทุกแพลตฟอรม 

 
2.3 การจัดการฐานขอมูล 
SQLite เปนโปรแกรมฐานขอมูลท่ีมีขนาดเล็กมาก (ไมถึง 1MB)
เก็บฐานขอมูลเปนไฟลโดยไมจําเปนตองมีเซิรฟเวอร ทําใหถูกใช
ในหลายๆ โปรแกรมหรือถูกติดตั้งลงไปในอุปกรณพกพาหลาย
ชนิดๆ เชน iPhone (ไอโฟน), Android เพ่ือใชในการเก็บขอมูล 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
สุภัทรษร ทวีจันทร,(2556) [3]ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบูรณาการ
บัญชีครัวเรือนเพ่ือเสริมสรางภูมิ ปญญาทางบัญชีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:กรณีศึกษาชุมชนบานกลาง 
ตําบลขะยูง อําเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค

ในการศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันของการ จัดทําบัญชี
ครัวเรือนในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) เ พ่ือศึกษาทัศนคติ  ปญหา อุปสรรคของการ
ประยุกตใชการบัญชีครัวเรือน 3) เพ่ือศึกษาแนวทางทางการ
เสริมสรางภูมิ ปญญาทางบัญชีสูชุมชน โดยมีประชากรและกลุม
ตัวอยาง คือ ประชาชนชุมชนบานกลาง จํานวน 300 ราย ซึ่ง
ไดรับขอมูลท่ีสมบูรณท้ังสิ้น 50 รายจากวิธีการสุมตัวอยางแบบ
สะดวก โดยใชกระบวนการวิจัย เชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม 
และเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบมี
สวนรวม ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิงมีอายุระหวาง 41-50 ป สวนใหญสําเร็จ การศึกษามัธยม
ตอนตน ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายไดตอเดือน/ครอบครัวท่ี
ต่ํากวา 5,000 บาท โดยภาพรวมชุมชนชาวบานกลางมีความรู
เกณฑรายรับ-รายจาย เกณฑคํานวณตนทุน และเกณฑการ ออม 
อยูในระดับมากและสามารถยกตัวอยางประกอบไดอยางชัดเจน 
ชุมชนชาวบานกลางมีการรับรู และการสงเสริมองคความรู มี
ทักษะปฏิบัติในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนมีระบบการคิดตาม
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ในระดับปานกลาง และสภาพปจจุบันของ การจัดทําบัญชี
ครัวเรือนเปนไปดวยความสมัครใจ เน่ืองจากไมมีหนวยงานใด
บังคับใหทํา ปญหาและ อุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
เน่ืองจากประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําใหไม
มี เวลาในการบันทึกรายการท่ีเปนปจจุบันในแตละวัน และไม
สามารถยอมรับความเปนจริงเก่ียวกับการ จัดทํารายรับ-รายจาย
ได อีกท้ังขาดแรงกระตุนหรือแรงจูงใจจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในการจัดทําบัญชี ขาดตัวแทนในการถายทอและใหคําปรึกษา
อยางตอเน่ือง  

ศิริวงค มะศักดิ์ และคณะ,(2557) [4]ไดศึกษาแนว
ทางการสงเสริมการทําบัญชีรายรับ-รายจาย เพ่ือการพัฒนาการ
ออมของนักเรียน โรงเรียนสังวาลยวิทยา มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการใช  จายเ งินการออมเงินของนักเรียน 
โรงเรียนสังวาลยวิทยาโดยใชการสัมภาษณบุคลากรภายใน
โรงเรียน เก่ียวกับขอมูลของนักเรียนและ ขอมูลภายในโรงเรียน 
และใชแบบสํารวจขอมูลเปนเครื่องมือในการเก็บ รวบรวมขอมูล
พฤติกรรมการใชจายเงินการออมของนักเรียนและ วิเคราะหการ
ทําแบบสํารวจขอมูล โดย นําขอมูลท่ีไดมา ศึกษาเพ่ือจัดทํา
แบบฟอรมบัญชีใหเหมาะสมแกนักเรียน เพ่ือสอนนักเรียน 
โรงเรียน สังวาลยวิทยา บันทึกรายรับ -รายจาย และจัดทําบัญชี
รายรับ-รายจาย แจกใหกับนักเรียนเพ่ือให นักเรียนนําบัญชี
รายรับ-รายจายมาพัฒนาการออมของตน ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนโรงเรียนสังวาลย วิทยาไมมีความรูเก่ียวกบการบันทึก
บัญชีรายรับ-รายจาย และไมเขาใจการบันทึกบัญชีอยางถูกตอง 
มีปญหาในการปฏิบัติงานจริงเก่ียวกับการบันทึกบัญชีรายรับ-
รายจาย เน่ืองจากคณะวิจัยมีระยะเวลา จํากัดในการใหความรู
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แกนักเรียน นักเรียน จึงไมเขาใจการบันทึกบัญชีอยางถูกตอง 
และพ้ืนฐานทาง การศึกษาของนักเรียนสวนใหญยังตอง พัฒนา
ทําใหนักเรียนทึกบวกลบตัวเลขยังไมถูกตอง จากปญหาท่ี กลาว
มาขางตน ผูจัดทําบัญชีไดปรับปรุงและไดมีการปรับเปลี่ยนสมุด
บันทึก บัญชีรายรับ-รายจายเพ่ือให เหมาะสม และเขาใจงายตอ
การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจาย และคณะวิจัย ไดมีการตรวจ
สมุดบันทึก บัญชีของนักเรียนทุกอาทิตยและแนะนําวิธีการ
บันทึกบัญชีท่ีถูกตอง 

ปจจัยท่ีสงผลตอการหารายไดเสริมของนักศึกษาพบวา
ปจจัยท่ีสงผลตอการหารายไดเสริมของ นักศึกษามีปจจัยเก่ียวกับ
เรื่อง 1) เงินสนับสนุนท่ีไดไมเพียงพอตอคาใชจาย 2) เศรษฐกิจ
ตกต่ําสงผลทําใหคาครองชีพสูง 3) คานิยมการดําเนินชีวิตแบบ
เกินความจําเปนของนักศึกษา 4) การใช เวลาวางให เปน 
ประโยชนและเพ่ิมประสบการณในการทํางาน 5) คาลงทะเบียน
เรียน /คาเลาเรียนสูง 6)การใช อินเทอรเน็ต 7) ภาระหน้ีสิน 8)
ฐานะครอบครัว 9)เวลาวางชวงปดภาคฤดูรอน 10) ความสามารถ
ในการทํางาน สวนวิธีการแกไขปญหาเงินไมพอตอคาใชจายน้ัน
นักศึกษาสวนใหญระบุวาขอเงินเพ่ิมจากบิดา มารดาหรือ
ผูปกครองหรือยืมเงินจากเพ่ือน และหางานพิเศษทํา (Part time) 

ภัทรภร กิจชัยนุกูล ,(2556) [5]ไดศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอคาใชจายของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา คาใชจาย ระดับพฤติกรรมผูบริโภค 
และป จ จั ย ท่ี มี  อิ ท ธิพลต อค า ใ ช จ า ยขอ งประชาชนใน 
กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามท่ีมีคาความเช่ือมั่น ในสวน 
ท่ีเก่ียวกับอิทธิพลทางสังคม เทากับ 0.9486 และอิทธิพลทาง
จิตวิทยาเทากับ 0.9496 สถิติท่ีใชในการ วิเคราะหขอมูล ไดแก
ความถ่ี รอยละคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา คาใชจายของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครในหมวดการเดินทางและการ
สื่อสารเปน คาใชจายสูงท่ีสุดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
โดยมีคาเฉลี่ย 13,137.43 บาทตอเดือน รองลงมาคือ คาใชจายท่ี
ไมเก่ียวกับการอุปโภคบริโภคมีคาเฉลี่ย 10,392.68 บาทตอเดือน 
ในสวนพฤติกรรมของ ผูบริโภค พบวา อิทธิพลทางสังคมและ
อิทธิพลทางจิตวิทยาตางมีระดับ พฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 
นอกจากน้ียังพบวา ปจจัยสวนบุคคลในดานรายไดมีอิทธิพลตอ
คาใชจายทุกหมวด อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติสวนอิทธิพลทาง
สังคมบางประการมีอิทธิพลตอคาใชจายในหมวดอาหารและ 
เครื่องดื่ม หมวด คาใชจายสวนบุคคล หมวดเวชภัณฑละคา
รักษาพยาบาล และหมวดคาใชจายท่ีไมเก่ียวกับการอุปโภค 
บริโภค สวนอิทธิพลทางจิตวิทยาหลายประการมีอิทธิพลตอ
คาใชจายในหมวด เครื่องดื่มแอลกอฮอลและ ยาสูบ และหมวด
บันเทิง การอานหนังสือ กิจกรรมทางศาสนา และการศึกษา  

 
 

3. วิธีการออกแบบระบบ 
การนําเอาระบบจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจายเขามาประยุกตใช
ใหสามารถใชงานไดบนอุปกรณมือถือ สําหรับโคงงานช้ินน้ีโดยมี
ข้ันตอนการพัฒนาระบบดังน้ี 
 
3.1 การออกแบบโปรแกรมท่ีใชในการควบคุมระบบ  
 

 
 

ภาพที่ 1 Flow Chart 
 

 

3.2 Use Case Diagram 
Use Case Diagram แสดงการทํางานของระบบ โดยจะมี
ผูใชงานเพียงคนเดียวภายในระบบ 
 

แอพพลิเคชั �นบนัทึกรายรับรายจ่าย

ผูใ้ช้งาน

บนัทกึรายรบั

บนัทกึรายจ่าย

ออกรายงาน

แก้ไขรายรบั-จ่าย

ดูรายรบั-จ่ายทั �งหมด

จดัการขอ้มูล

ลบรายรบั-จ่าย

 
ภาพที่ 2 Use Case Diagram 
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3.3 Activity Diagram 
 

 
ภาพที่ 3 Activity Diagram จัดการขอมูลรายรับ 

 

 
ภาพที่ 4 Activity Diagram จัดการขอมูลรายจาย 

 
4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการพัฒนาและทดสอบแอพพลิเคช่ันรายรับ-รายจาย มีผลการ
พัฒนาระบบและการวิเคราะหขอมูล จากการท่ีไดนําระบบไปใช
งานจริง เพ่ือหาประสิทธิภาพการทํางานของระบบ โดยแสดงผล
การพัฒนาและผลการประเมินประสิทธิภาพ ดังน้ี 
 
4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
จากการพัฒนาระบบแอพพลิเคช่ันรายรับ-รายจาย ท่ีมีผูใชงาน
เพียงสวนเดียวในการใชงานแอพพลิเคช่ัน ซึ่งผลการพัฒนาระบบ
แสดงได ดังน้ี 
4.1.1 หนาจอหลักแอพพลิเคช่ัน จะมี 3 สวนใหเลือกในการใช
งานซึ่งแตละสวนจะไมเหมอืนกันสวนท่ี1 คือสวนของรายรับ สวน
ท่ี2 คือสวนของรายจาย และสวนท่ี3 คือสวนของการแสดงยอด
คงเหลือของเงินท่ีใชไดปจจุบัน  
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ภาพที่ 5  หนาจอหลักแอพพลิเคชั่น 

 
4.1.2 หนาจอเมนูรายรับ เมื่อผูใชงานกดเลือกเมนูรายรับแลวจะ
เขามาสูหนาบันทึกขอมูล ซึ่งจะแสดงขอมูลรายการของรายรับท่ี
ทําการบันทึกไว จะมีวันท่ีรายละเอียดและจํานวนเงิน ซึ่งจํานวน
เงินท่ีบันทึกลงไปจะถูกทําการรวมยอดแลวแสดงไวในตาราง รวม
รายรับ หากผูใชงานตองการบันทึกรายรับ ใหกดปุมเพ่ิมเพ่ือทํา
การเพ่ิมรายการตอไป  
 

 
ภาพที่ 6  หนาจอเมนูรายรับ 

 
4.1.3 หนาจอเมนูบันทึกรายรับ แสดงปฏิทินให เลือกวันท่ี 
รายการท่ีตองการเพ่ิมและจํานวนเงิน จากน้ันใหกดปุมบันทึก 
หากกรอกขอมูลไมครบจะไมสามารถบันทึกได ถากรอกขอมูล
ครบแลวกดบันทึก ขอมูลจะถูกบันทึกไปแสดงในหนาเมนูรายรับ 
 

 

ภาพที่ 7  หนาจอเพิ่มขอมูลรายรับ 

 
4.1.4 หนาจอเมนูรายจาย เมื่อผูใชงานกดเลือกเมนูรายจายแลว
จะเขามาสูหนาบันทึกขอมูล ซึ่งจะแสดงขอมูลรายการของ
รายจายท่ีทําการบันทึกไว จะมีวันท่ีรายละเอียดและจํานวนเงิน 
ซึ่งจํานวนเงินท่ีบันทึกลงไปจะถูกทําการรวมยอดแลวแสดงไวใน
ตาราง รวมรายจาย หากผูใชงานตองการบันทึกรายจาย ใหกด
ปุมเพ่ิมเพ่ือทําการเพ่ิมรายการตอไป  

 

 

ภาพที่ 8  หนาจอเมนูรายจาย 

 
4.1.5 หนาจอเมนูบันทึกรายจาย แสดงปฏิทินใหเลือกวันท่ี 
รายการท่ีตองการเพ่ิมและจํานวนเงิน จากน้ันใหกดปุมบันทึก 
หากกรอกขอมูลไมครบจะไมสามารถบันทึกได ถากรอกขอมูล
ครบแลวกดบันทึก ขอมูลจะถูกบันทึกไปแสดงในหนาเมนู
รายจาย 
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ภาพที่ 9  หนาจอเพิ่มขอมูลรายจาย 

 
4.1.6 หนาจอเมนูยอดคงเหลือ แสดงรายการท้ังหมด ท้ังรายรับ
และรายจายและบอกรายละเอียดท่ีบันทึกลงไปจะมีวันท่ี 
รายการบันทึก จํานวนเงินเพ่ือแสดงใหดูท้ังหมดวามีการบันทึก
รายการไหนลงไปบาง และทําการคํานวณใหเหลือยอดเงินท่ี
สามารถใชได ซึ่งจะแสดงอยูท่ีดานลางตรงแถบ ยอดคงเหลือ 
เพ่ือใหผูใชงานไดทราบถึงยอดคงเหลือของเงินท่ีบันทึก 

 

 

ภาพที่ 10  หนาจอเมนูยอดคงเหลือ 

 
4.1.7 หนาจอเมนูลบรายการ เมื่อผูใชงานตองการลบรายการท่ี
บันทึกลงไป สามารถกดรายการท่ีเลือก1ครั้ง และจะพบกับ

หนาจอเมนูลบรายการ หากผูใชงานไมตองการลบรายการท่ีเลือก
ใหกดปุมคําวา ”ไมใช” แอพพลิเคช่ันจะไมทําการลบและจะ
ยอนกลับไปหนารายการบันทึกเหมือนเดิม แตถาหากผูใชงานกด
เลือกปุมคําวา”ใช” แอพพลิเคช่ันจะทําการลบรายการท่ีเลือก
และจะมีขอความช่ัวคราวแสดงคําวา”ลบสําเร็จ”  

 

 

ภาพที่ 11  หนาจอเมนูลบรายการ 
 

4.2 การประเมินระบบ 
การประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันบันทึกรายรับ 
รายจาย โดยใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
จํานวน 10 คน ทดลองใชงานระบบ โดยแบงการประเมิน
ประสิทธิภาพออกเปน 3 ดาน คือ ดานระบบ ดานขอมูล และ
ดานการออกแบบ มีเกณฑการใหคะแนนความพึงพอใจ ดังน้ี  

ระดับความพึงพอใจ   มากท่ีสุด  5 คะแนน  
ระดับความพึงพอใจ   มาก        4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ   ปานกลาง  3 คะแนน  
ระดับความพึงพอใจ   นอย       2 คะแนน  
ระดับความพึงพอใจ   นอยท่ีสุด  1 คะแนน 
หลังจากน้ันนําคาเฉลี่ยของคะแนนแตละขอมาเทียบกับ

เกณฑการประเมินผล ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ ดังน้ี  
คะแนนเฉลีย่ >= 4.50     ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลีย่  3.50-4.49  ความพึงพอใจในระดับมาก  
คะแนนเฉลีย่  2.50–3.49 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลีย่  1.50–2.49 ความพึงพอใจในระดับนอย  
คะแนนเฉลีย่ <  1.50      ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล กําหนดความหมายของ

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 𝑥𝑥𝑥 แทน คาเฉลี่ยของ
คะแนน และ S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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4.2.1 การประเมินประสิทธิภาพ ดานระบบ 
 

ตารางที ่1 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ดานระบบ 
รายการประเมิน 𝑥𝑥𝑥 S.D. ความพึงพอใจ 

1. งายตอการใชงาน 4.5 0.53  มาก 

2.รองรับการใชงานพรอมกัน
จํานวนมาก 

4.1 0.32  มาก 

3.ความถูกตองในการทํางานของ
ฟงกชันตางๆ 

4.6 0.52  มาก 

4. พรอมใชงานตลอดเวลา 4 0.00  มาก 

คาเฉลี่ย ดานระบบ 4.30 0.46  มาก 

จากตารางท่ี 1. พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีมีตอประสิทธิภาพ

การทํางานของระบบ โดยรวมอยูในระดับดีมาก (𝑥𝑥𝑥 = 4.30) สวน
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 ดังน้ันระบบท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพดานระบบในระดับมาก 
 
4.2.2 การประเมินประสิทธิภาพ ดานขอมูล 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ดานขอมูล 
รายการประเมิน 𝑥𝑥𝑥 S.D. ความพึงพอใจ 

1. ขอมูลมีความเปนปจจุบัน 4.5 0.53 มาก 
2. ขอมูลมีความถกูตอง 4.3 0.48 มาก 
3. ขอมูลมีความนาเชื่อถือ 4.6 0.52 มาก 
4. ขอมูลมีความหลากหลาย 4.2 0.42 มาก 
คาเฉลี่ย ดานขอมูล 4.40 0.50 มาก 

จากตารางท่ี 2. พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีมีตอประสิทธิภาพ

การทํางานของระบบ โดยรวมอยูในระดับดีมาก (𝑥𝑥𝑥 =4.40) สวน
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 ดังน้ันระบบท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพดานขอมูลในระดับมาก 

 
4.2.3 การประเมินประสิทธิภาพ ดานการออกแบบ 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพ ดานการออกแบบ 
รายการประเมิน 𝑥𝑥𝑥 S.D. ความพึงพอใจ 

1. การใชฟอนตตัวหนังสืออานงาย 
ชัดเจน 

4.4 0.52 มาก 

2. การใชสีและขนาดของตัวอกัษร
มีความเหมาะสม 

4.2 0.42 มาก 

3. ความสวยงามในการออกแบบ 4.4 0.52 มาก 

4.รองรับการใชงานทุกขนาด
หนาจอ 

4.4 0.52 มาก 

คาเฉลี่ย ดานการออกแบบ 4.35 0.48 มาก 

จากตารางท่ี 3. พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีมีตอประสิทธิภาพ

การทํางานของระบบ โดยรวมอยูในระดับดีมาก (𝑥𝑥𝑥 =4.35) สวน
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 ดังน้ันระบบท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพดานการออกแบบในระดับมาก 

 

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับบันทึกรายรับ-รายจายทําให
การบันทึกรายรับ-รายจายสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน โดยระบบได
จัดเก็บรายการรายรับรายจายในแตละวันไดชัดเจน บอกสถานะ
วันท่ีรายละเอียดใหทราบ เปนแอพพลิเคช่ันท่ีใชงานงายมีการ
บันทึกขอมูลท่ีไม ซ้ําซอนสามารถแจงสถานะการเงิน ณ ปจจุบัน
ได ลดความซับซอนในการเลือกบันทึกขอมูลและมีสรุปยอด
คาใชจายยอนหลัง 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
สามารถนําระบบน้ีไปพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบให ครอบคลุมความตองการของผูใชงานใหมาก
ข้ึนได  
 

เอกสารอางอิง 
[1] บทเรียนภาษาJava, สอนภาษาJava เบ้ืองตน. [ออนไลน] 
เขาถึงไดจาก http://marcuscode.com/lang/java (สืบคน
วันท่ี 21 เมษายน 2562) 
[2] สอน PHP สอนทําเว็บดวย Joomla. [ออนไลน]  
เขาถึงไดจาก www.mindphp.com/คูมือ/73-คืออะไร/3681-
sqlite-เอสคิวแอลไลท-คืออะไร.html(สืบคนวันท่ี 21 เมษายน 
2562) 
[3] สุภัทรษร ทวีจันทร. 2556. การบูรณาการบัญชีครัวเรือน
เพ่ือเสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชี ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบานกลาง ตําบลขะยูง 
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารบัณฑิตศึกษา 
SAKON NAKHON GRADUATE STUDIES JOURNA, ป ท่ี  10 
ฉบับท่ี 48 พฤษภาคม – มิถุนายน 2556. หนา 7 – 15.  
[4] ศิริวงค มะศักดิ์และคณะ. 2557. แนวทางการสงเสริมการ
ทําบัญชีรายรับ – รายจายเพ่ือพัฒนาการออมของ นักเรียน
โรงเรียนสังวาลยวิทยา จ. เชียงใหม.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา. 
[5] ภัทรภร กิจชัยนุกูล. 2556. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคาใชจาย
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร. 
[6] Welcome to CodeIgniter. [ออนไลน].  https://www. 
codeigniter.com/user guide/general/ welcome. html. 
(วันท่ีสืบคน: 18 เมษายน 2562) 

2164

http://marcuscode.com/lang/java
http://marcuscode.com/lang/java
http://marcuscode.com/lang/java
http://marcuscode.com/lang/java
http://marcuscode.com/lang/java


The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

ระบบบริหารจัดการรับสั่งทําปายไวนิล กรณีศึกษา บจก.รานแชมปองิคเจ็ท
Vinyl Posters Management System Case Study Co., Ltd. 

Champion Inkjet Shop 
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บทคัดยอ 
โครงงานระบบบริหารจัดการรับสัง่ทําปายไวนิล กรณีศึกษา บจก.
รานแชมปอิงคเจ็ท ถูกออกแบบมาเพ่ือศึกษา วิเคราะห และ
ออกแบบระบบบริหารจัดการรับสั่งทําปายไวนิล ซึ่งกระบวนการ
เดิมท่ีมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบกระดาษ โดยจะใชระบบ
คอมพิวเตอรมาจัดเก็บขอมูลแทน ทําใหการจัดการขอมูลตาง ๆ 
สะดวกข้ึน ไดแก การเขาสูระบบ การจัดการขอมูลสวนตัว การ
จัดการการสั่งงาน การจัดการประเภทงาน การจัดการขอมูล
ลูกคา การจัดการขอมูลพนักงาน การจัดการขอมูลเจาของราน 
การจัดการคิวงาน ตรวจสอบสถานะการสั่งงานดวยคิวอารโคด 
และการออกรายงานท่ีเก่ียวของ ดังน้ัน กระบวนการทํางาน
ท้ังหมดของระบบบริหารจัดการรับสั่งทําปายไวนิลจะมีความเปน
ระเบียบและงายตอการใชงานมากข้ึน ในการจัดทําโครงงานน้ี 
ผูจัดทําไดใชหลักการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยใช  
Unified Modeling Language (UML) ในการ วิ เคราะหและ
ออกแบบระบบ โดยใชฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และ
พัฒนาระบบดวยโปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) 
 

คําสําคัญ: ปายไวนิล, จัดคิวงาน, คิวอารโคด 
 

ABSTRACT 
The project of the management system to order vinyl 
posters. Case study: CHAMPION INKJET SHOP Co., Ltd. 
Designed to study analyze and design management 
systems order vinyl posters. Then original processes 
that has been stored in papers format. By using a 
computer system to store data instead of makes 
managing information more convenient. Such as login 
process, private data management, work order 
management, job type management, customer 
management, employee management, store owner  
management, job queue management, verify order 

status with QR Code and related reports. So the whole 
working process of the management system made to 
order vinyl posters will be more organized and easier 
to use. In the preparation of this project the organizers 
can use the principles of system analysis and design 
using the Unified Modeling Language (UML) for system 
analysis and design. By using MYSQL database and 
develop the system with the language program PHP 
(PHP). 
 
Keyword: Vinyl posters, Queue management, QR Code, 
 

1. บทนํา 
บจก. รานแชมปอิงคเจ็ท ตั้งอยูท่ีตําบลวัฒนานคร อ.วัฒนานคร 
จ.สระแกว โดยรับงานผลิต ไวนิล สติ๊กเกอรใส สติ๊กเกอรขาวเงา 
สติ๊กเกอรขาวดาน สติ๊กเกอรผา ซีทรู งานโรงพิมพ นามบัตร งาน
หนังสือ/วารสาร/งานเขาเลม/งานถายเอกสาร งานติดตั้ง งานรื้อ
ถอน วัดหนางาน ฟวเจอรบอรด โฟมบอรด บริการขนสง งาน
ดวน งานสงตอ (งานโรงพิมพ รานสกรีนเสื้อ) โดยมีชองทางรับ
งานจากลูกคาผานทางหนาราน โทรศัพท และโซเชียลมีเดีย ทํา
ใหการบริการจัดการมีปญหาเมื่อมีปริมาณงานเปนจํานวนมาก 
เมื่อลูกคามารับงานพนักงานหางานใหลูกคาไมพอ หรือมีความ
ผิดพลาดในการรับและสงงาน 

 ระบบบริหารจัดการรับสั่งทําปายไวนิล กรณีศึกษา 
บจก.รานแชมปอิงคเจ็ท จะชวยอํานวยความสะดวกใหลูกคา
สามารถสั่งปายไดสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
งานลูกคา โดยระบบสามารถจัดการงานและติดตามสถานะงาน
โดยการสแกนคิวอารโคค 
 ดังน้ัน ผูจัดทําจึงมีแนวคิดมาจัดทําระบบสารสนเทศ
เพ่ือการอํานวยความสะดวกในการสั่งปายใหลูกคา ในลักษณะ
การทํางานเปนเว็บออนไลน ท่ีมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว
ในการใชงานยิ่งข้ึน จึงมีการทําระบบจัดการรับสั่งทําปายไวนิล

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ข้ึนมาบริหารลูกคา โดยระบบจะเก็บรายละเอียดของการสั่งงาน
และจะแสดงสถานะงานของลูกคา ใหลูกคาดูอยางชัดเจน   

 
2. วัตถุประสงคของโครงงาน 

โครงงานระบบบริหารจัดการรับสัง่ทําปายไวนิล กรณีศึกษา บจก.
รานแชมปอิงคเจ็ท ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือ
ศึกษา วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการสั่งงาน
ของรานปายไวนิล 2) เพ่ืออํานวยความสะดวกผูใชงาน และ
สามารถติดตามสถานะการสั่งงานดวยคิวอารโคด 3) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของรานปายไวนิล ทําใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
โครงงานระบบบริหารจัดการรับสัง่ทําปายไวนิล กรณีศึกษา บจก.
รานแชมปอิงคเจ็ท ปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาชวยใหบริการ ใหมีประสิทธิภาพมากกวาเดิมยิ่งข้ึนแทนการจด
บันทึกขอมูลลงในกระดาษสงผลใหสืบคันไดลาชาและสิ้นเปลือง
พ้ืนท่ีในการจัดเก็บ ผูจัดทําจึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาการพัฒนา
ระบบในโครงงานน้ีไดมีกระบวนการตาง ๆ โดยใชทฤษฎี
ดังตอไปน้ี 
 
3.1 ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) 
HTML [1] ยอมาจากคําวา Hypertext Markup Language 
พัฒนามาจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup 
Language) โดย นาย Tim Berners - Lee เปนภาษามาตรฐาน
ท่ีใชพัฒนาเอกสารในรูปแบบของเว็บเพจบนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต การเรียกใชเอกสารเหลาน้ีทําไดโดยการใชโปรแกรม
เว็บบราวเซอร (Web Browser) เชน Mosaic , Opera , 
Nescape navigator , Internet Explorer ฯลฯ เรียกดูแฟมท่ี
สรางดวยภาษา HTML ขอดขีอง HTML คือสามารถใชไดกับ
เครื่องคอมพิวเตอร และระบบปฏบัิติการไดหลากหลายชนิด 
 
3.2 ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
MySQL [2] เปนระบบจัดจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ หรือท่ี
เรียกวา (Relational Database Management System) โดย
ใชภาษา SQL แมวา MySQL เปนซอฟตแวรโอเพนซอรส แตจะ
มีความแตกตางจากซอฟตแวรโอเพนซอรสท่ัวไป โดยมีการ
พัฒนาภายใตบริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ 
MySQL ท้ังในแบบท่ีใหใชฟรี และแบบท่ีใชในเชิงธุรกิจ เวอรช่ัน
ลาสุด 5.7.21 เร็วข้ึนกวา MySQL 5.6 ถึง 3 เทา  
 
 
 

3.3 ภาษาพีเอชพี (PHP) 
PHP [3] Mehdi Achour and other, 2558 กลาววา พีเอชพียอ
มาจากคําวา  “PHP Hypertext Preprocessor” เปนภาษา
สําหรับเซิรฟไซด (Server – Side Scripting Language) ท่ีมีการ 
ทํางานและประมวลผลท่ีฝงของเครื่องเซิรฟเวอรซึ่งรูปแบบในกา
เขียนคําสั่งการทํางานน้ันละมีลักษณะคลายกับภาษาซี(C) และ
สามารถท่ีจะใชรวมกับภาษาเอชทีเอ็มแอล(HTML) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พีเอชพีเปนภาษาสคริปตแบบเซิรฟไซตคือ กระ
ประมวลจะเกิดข้ึนบนเครื่องแมขายหรือเซิรฟเวอร  
<?php $mysqli = mysqli_connect("localhost", "root", 
 "", "thechampinkjet"); 
if (mysqli_connect_errno($mysqli)) { 
echo "Failed to connect to MySQL: "  
    . mysqli_connect_error();} 
$mysqli->query("SET NAMES utf8");?> 
 
3.4 การพัฒนาระบบติดตามผลิตภาพการผลิตโดยใชรหัสคิว
อารกรณีศึกษาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมและสิ่งทอ 
ฮาบิบ บิณอะฮมัด อับดุลมายิ มูดอและมารีแย สนิเจะนะ [4] ได
ใชภาษา PHP รวมกับ JQuery plugin ท่ีเรียกวา ScriptCam มา
ใชในการสรางและอานรหัสคิวอารโคด ใชรหัสคิวอาร (QR 
Code) ในการเขาถึงขอมูลสามารถติดตาม และตรวจสอบ
กระบวนการตาง ๆ ซึ่งขอมูลและสถานะการผลิตของผลิตภัณฑ
จะถูกเก็บในระบบฐานขอมูล เพ่ือใหเกิดความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

4. การดําเนินงานวิจัย 
จากการดําเนินการผูจัดทําไดดําเนินการทํางานของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการบริหารจัดการรับสั่งทําปายไวนิลโดย
ทางผูจัดทําไดดําเนินงานอยางเปนระบบแบงการทํางานออกเปน 
6 ข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

 
4.1 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลและวางแผนการทํางาน 
ระบบบริหารจัดการรับสั่งทําปายไวนิล กรณีศึกษา บจก.ราน
แชมปอิงคเจ็ท การศึกษาขอมูลและวางแผนการทํางานของระบบ
ในการจัดทาง มาชวยในการแกไขปญหา ท้ังในดานเวลา ดานการ
ปฏิบัติงานและเทคนิคท่ีใชในการพัฒนาระบบสามารถอํานวย
ความสะดวกใหแกผูใชงาน 

 
4.2 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะหการทํางานของระบบ 
วิเคราะหการทํางานของระบบบริหารจัดการรับสั่งทําปายไวนิล 
กรณีศึกษา บจก.รานแชมปอิงคเจ็ท โดยใชหลักการออกแบบเชิง
วัตถุเขาชวยการออกแบบ ผูจัดทําไดแสดงรายละเอียดการ
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วิเคราะหการทํางานของระบบเปนแผนภาพยูสเคสไดอะแกรม 
(Use Case diagram) 

 
ภาพที่ 1 Use Case diagram 

 

4.3 ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบและพัฒนาระบบ 
การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการรับสั่งทําปายไวนิล 
กรณีศึกษา บจก.รานแชมปอิงคเจ็ท ผูจัดทําไดแสดงรายละเอียด
การออกแบบและพัฒนาระบบเปนแผนภาพคลาส ( Class 
Diagram )  

         
ภาพที่ 2 แผนภาพคลาส ( Class Diagram ) 

 
4.4 ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบและแกไขโปรแกรม 
ทดสอบโดยการทดสอบการล็อคอินเขาสูระบบ สั่งงานออนไลน 
แจงเตือนอีเมลลูกคา แจงเตือนอีเมลทางราน แกไขการสั่งงาน 
รอเจาของรานอนุมัติงาน พนักงานอัปโหลดแบบงาน จัดคิวงาน 
เปลี่ยนแปลงสถานะงาน ลูกคารับสินคาเรียบรอย เจาของราน
ออกรายงานตาง ๆ ใหผูใชลองใชงานเพ่ือใหผูใชงานเกิดความ
เขาใจในระบบมากข้ึนและใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

4.5 ขั้นตอนท่ี 5 จัดทําเอกสารและคูมือการใชงาน 
ผูจัดทําไดทําการจัดทําเอกสารและคูมือการใชงานโปรแกรม
สําหรับผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการปญหาตาง ๆ และลด
เวลาในการสืบคนขอมูลจํานวนมากใหผูใชงานเกิดความเขาใจใน
ระบบมากข้ึน และใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4.6 ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินความพึงพอใจของผูใช 
จากการดําเนินโครงงานระบบบริหารจัดการรับสั่งทําปายไวนิล 
กรณีศึกษา บจก.รานแชมปอิงคเจ็ท ทางผูจัดทําไดดําเนินการ
ทดสอบความพึงพอใจของโปรแกรมโดยนําโปรแกรมไปติดตั้งกับ
กลุมตัวอยางผูใชงานและใชแบบสอบถามจัดเก็บขอมูลความพึง
พอใจกับกลุมตัวอยางในการใชงานโปรแกรมจํานวน 10 คนแบง 
แบงออกเปนเพศ ชาย 8 คน และ หญิง 2 คน ซึ่งผลนํามา
วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) โดยจะสรุปไดดังภาพตอไปน้ี 
 

 
ภาพที่ 3 ตารางประเมินความพึงพอใจ 

 

จากภาพท่ี 3 สรุปคาเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางการใชงาน โดยประเมินจากกลุมตัวอยาง 5 ดาน ไดแก 
ดานท่ี 1 ความสามารถของซอฟตแวรมีฟงกชันการทํางานตรง
ตามความตองการของผูใช คาเฉลี่ยเทากับ 4.4 และคาสวน
เบ่ียงเบน มาตรฐานเทากับ 0.663 ดานท่ี 2 ความสามารถของ
ซอฟตแวรรักษาการทํางานใหมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ  
คาเฉลี่ยเทากับ 4.1 และคาสวนเบ่ียงเบน มาตรฐานเทากับ 0.3 
ดานท่ี 3 ความสามารถของซอฟตแวรถูกเขาใจและเรียนรู
วิธีการใชงานไดงายโดยผูใชระบบ คาเฉลี่ยเทากับ 4.5 และคา
สวนเบ่ียงเบน มาตรฐานเทากับ 0.5 ดานท่ี 4 ความสามารถของ
ซอฟตแวรมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีถูกใชไป 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.9 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.831 
ดานท่ี 5 คุณภาพซอฟตแวรโดยภาพรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.1 
และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7 
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5. ผลการดําเนินการ 
 

 
ภาพที่ 4 หนาจอดูไฟลคิวอารโคด 

 

 
ภาพที่ 5 หนาจอจัดการคิวงาน 

 

 
ภาพที่ 6 หนาจออปัโหลดแบบงาน 

 
6. สรุปผลการดําเนินงาน 

จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการรับสั่งทําปายไวนิลกรณีศึกษา 
บจก.รานแชมปอิงคเจ็ท โครงงานน้ีไดถูกจัดทําข้ึนเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแกลูกคา พนักงานและเจาของราน ไดนําเอาขอมูล
สารสนเทศมาพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคช่ัน โดยใช
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอลเปนการสั่งงานและตรวจสอบสถานะ
ดวยคิวอารโคด เพ่ือประหยัดเวลา ลดทรัพยากรกระดาษ และ
อํานวยความสะดวกใหแกผูใชงาน 
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บทคัดยอ 
ระบบเดิมของรานอาหารท่ีมีบริการรับจัดโตะจีน มีการจัดเก็บ
ขอมูลการใหบริการลงในกระดาษหรือแฟมขอมูล ซึ่งมีความยุงยาก
ในการจัดเก็บ คนหา และแกไขขอมูล จากเทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอรจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดการขอมูลราน
ใหบริการจัดโตะจีนในรูปแบบของเว็บไซตท่ีมีการเช่ือมตอกับ
ฐานขอมูล เพ่ือการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบ การเขาถึง คนหา และ
รายงานขอมูลไดสะดวกข้ึน รวมท้ังเปนการเพ่ิมชองทางการ
ประชาสัมพันธใหกับทางราน 
 

คําสําคัญ: ระบบฐานขอมูล, บริการจัดโตะจีน 
 

ABSTRACT 
The problem of the original system is data collection and 
management. All data are stored in the paper or the files 
that are difficult cases for searching and editing the 
information.  From recent technology, the concept of an 
information management system is used to develop a 
web- based application for the management of food 
service.  The system is designed based on the website 
concept and connected to the database. This web-based 
application is a comfortable system that easier store, 
access, search, and edit information.  The system can 
export the financial report for supporting the management 
of food service. Moreover, this system can increase public 
relations channels of this service via the internet. 
 

Keywords: Database system, Food Service 
 

1. บทนํา 
รานอาหาร ส.สมพงษ โตะจีน เปนรานอาหารท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึง
ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินกิจการเก่ียวกับรับจัด เลี้ยง
โตะจีนท้ังในและนอกสถานท่ี รานตั้งอยูท่ี 52/5 หมู 2 ตําบล ตา
นิม อําเภอ บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220  

ระบบงานเดิมของรานส.สมพงษ โตะจีนใชการบันทึก
ขอมูลลงในกระดาษ เริ่มจากการมีลูกคามาติดตอสั่งจองโตะจีน 
เจาของกิจการจะบันทึกช่ือลูกคาลงในกระดาษ โดยใหลูกคาเลือก
รายการอาหาร เลือกราคาโตะ โดยรายการอาหารจะแบงออกเปน
ชุด หรือ ใหลูกคาทําการเลือกเมนูอาหารได จะใชวิธีบันทึกรายการ
อาหารท่ีลูกคาเลือกหรือ ชุดท่ีลูกคาเลือกไวในกระดาษ จากน้ัน 
เมื่อลูกคาสั่งจอง เรียบรอยแลวจะทําการบันทึกสถานท่ี และคิดเงิน
คามัดจํา ขอมูลท้ังหมดจะถูกบันทึกลงในกระดาษแผนเดียวเมื่อ
ลูกคาตกลงแลวเจาของกิจการจะทําการคิดอุปกรณท่ีใชในแต ละ
งานวาตองใช อุปกรณก่ีชนิด จํานวนเทาไร ใสในกระดาษ แลวให
พนักงานเปนคนจัดเตรียม สิ่งของตามกระดาษท่ีเจาของกิจการได
จดไวใหการรับงานแตละครั้งเจาของกิจการจะเก็บขอมูล ลูกคาท่ี 
เขามาทําการจองแตละครั้งเก็บไวในแฟมขอมูลแตเน่ืองดวยใน
ปจจุบันมีจํานวนอัตราการรับงานท่ี เพ่ิมมากข้ึน ทําให บางวันรับ
งานจํานวนมากทําให อุปกรณไม เพียงพอตอการใชงานจึงเกิดการ
จัดเชาอุปกรณ โดยจัดเก็บขอมูลใบกระดาษ ทําให เจาของกิจการ
ไมสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน  
ลูกคาตองการเปลี่ยนแปลงรายการอาหารเจาของกิจการตอง
เปลี่ยนใบบันทึกขอมูลใหม ทําใหลาชา เปนตน  

ดังน้ันผูจัดทําเห็นถึงปญหาดังกลาวจึงไดจัดทําระบบ
จัดการการ รานอาหาร ส.สมพงษ โตะจีน โดยการนําระบบ
ฐานขอมูล โปรแกรมจัดการฐานขอมูล มาชวยในจัดเก็บขอมูล และ 
แกปญหาดังกลาวและเพ่ิมความสะดวก งายตอการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงแกไข ขอมูลตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
นําเอา เว็บเบส แอปพลิเคชัน มาชวยใชผูใช หรือ ลูกคา ท่ีตองการ
จัดงาน สามารถเขามาดูขอมูลรายละเอียด รวมถึงเมนูอาหารตางๆ 
เพ่ือเพ่ิมชองทางการชองการการประชาสัมพันธ และ ชวยใหลูกคา
สามารถติดตอทางราน ไดสะดวกสบายยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคของโครงงาน 
2.1  เพ่ือพัฒนาระบบในการอํานวยความสะดวกในการจัดการ
ขอมูลตางๆ ของรานใหบริการโตะจีน 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) (ไมตองพิมพชื่อหรืออีเมล)………………… 
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2.2 เพ่ือชวยในการคํานวณคาใชจายและจัดทําบัญชีรายรับ – 
รายจาย ของรานใหบริการโตะจีน 
 

2. ทฤษฎีและโครงงานท่ีเกี่ยวของ 
2.1  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในดานของความปนมาของโตะจีน 
ท่ีมาของการกินโตะจีนจุดเริ่มตนของการกินโตะจีนน้ัน สันนิษฐาน
วานาจะมาจากวัฒนธรรมในการทานอาหารของคนจีน เพราะคน
จีนมักอยูกันเปนครอบครัวใหญ และมักอยูอาศัยในบานเดียวกัน 
เปนลักษณะท่ีเรียกวา "กงสี" ทําใหเกิดวัฒนธรรมการทานอาหาร
รวมกันแบบน่ังลอมโตะพรอมหนากันในหมูญาติ พ่ีนอง มีขอ
สันนิษฐานอีกวาท่ีคนจีนมักใชโตะกลมเปนโตะอาหาร แทนท่ีจะ
เปนโตะทรงสี่เหลี่ยมผืนผาแบบท่ีนิยมใชในชาติตะวันตก ก็เพราะ
คนจีนตองการสอนลูกหลานใหมีความรักใครกลมเกลียวกันในหมู
ญาติพ่ี นอง และไมมีเลหเหลี่ยมตอกัน[4] 
 
2.2  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในดานของฐานขอมูล 
ฐานขอมูล หมายถึง กลุมของขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว โดยมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน มีการกําจัดความซ้ําซอนของขอมูลออก 
และเก็บแฟมขอมูลเหลาน้ีไวท่ีศูนยกลาง เพ่ือท่ีนําขอมูลเหลาน้ีมา
ใชรวมกัน โดยท่ัวไปในองคกรตางๆ จะสรางฐานขอมูลไว เพ่ือ
จัดเก็บขอมูลตางๆของตัวองคกร โดย การควบคุมดูแลการใช
ฐานขอมูลน้ันจะจัดการผานตัวเรียกวา ระบบจัดการฐานขอมูล 
(Data Base Management System - DBMS) [1] 
 
2.3 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในดานซอฟตแวร 
พีเอชพี (PHP) แตเดิมยอมาจาก Personal Home Page Tools 
คือภาษาคอมพิวเตอรจําพวก scripting language ภาษาจําพวกน้ี
คําสั่งตางๆจะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวา สคริปต (script) และเวลาใช
งานตองอาศัยตัวแปรชุดคําสั่ง ลักษณะของ พีเอชพี (PHP) ท่ี
แตกตางจากภาษาสคริปตแบบอ่ืนๆ คือ พีเอชพี ไดรับการพัฒนา
และออกแบบมา เพ่ือใชงานในการสรางเอกสารแบบ เอชทีเอ็มแอล 
(HTML) โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเน้ือหาไดโดยอัตโนมัติ [5] 
  พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) คือโปรแกรมท่ีถูก
พัฒนาโดยใชภาษา PHP เพ่ือใชในการบริหารจัดการฐานขอมูล 
มายเอสคิวแอล (MySQL) แทนการคียคําสั่ง เน่ืองจากถาเราจะใช
ฐานขอมูลท่ีเปน มายเอสคิวแอล บางครั้งจะมีความลําบากและ
ยุงยากในการใชงาน ดังน้ันจึงมีเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล 
มายเอสคิวแอล ข้ึนมาเพ่ือใหสามารถจัดการ ตัวระบบจัดการ
ฐานขอมูลท่ีเปน มายเอสคิวแอล ไดงายและสะดวกยิง่ข้ึน [2] 
  มายเอสคิวแอล (MySQL) คือ โปรแกรมระบบจัดการ
ฐานขอมูล ท่ีพัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหนาท่ีเก็บขอมูลอยาง
เปนระบบ รองรับคําสั่ง SQL เปนเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล ท่ี
ตองใชรวมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนอยางบูรณาการ เพ่ือใหได

ระบบงานท่ีรองรับ ความตองการของผูใช เพ่ือใหบริการแกภาษา
สคริปตท่ีทํางานฝงเครื่องบริการ (Server-Side Script) หรือทํางาน
รวมกับโปรแกรมประยุกต (Application Program) [3] 
 

3. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
3.1  การวิเคราะหงานเดิม 
ระบบงานเดิมของรานส.สมพงษ โตะจีนใชการบันทึกขอมูลลงใน
กระดาษ เริ่มจากการมีลูกคามาติดตอสั่งจองโตะจีน เจาของกิจการ
จะบันทึกช่ือลูกคาลงในกระดาษ โดยใหลูกคาเลือกรายการอาหาร 
เลือกราคาโตะ โดยรายการอาหารจะแบงออกเปนชุด หรือ ใหลูกคา
ทําการเลือกเมนูอาหารได จะใชวิธีบันทึกรายการอาหารท่ีลูกคา
เลือกหรือ ชุดท่ีลูกคาเลือกไวในกระดาษ จากน้ัน เมื่อลูกคาสั่งจอง 
เรียบรอยแลวจะทําการบันทึกสถานท่ี และคิดเงินคามัดจํา ขอมูล
ท้ังหมดจะถูกบันทึกลงในกระดาษแผนเดียวเมื่อลูกคาตกลงแลว
เจาของกิจการจะทําการคิดอุปกรณท่ีใชในแต ละงานวาตองใช 
อุปกรณก่ีชนิด จํานวนเทาไร ใสในกระดาษ แลวใหพนักงานเปนคน
จัดเตรียม สิ่งของตามกระดาษท่ีเจาของกิจการไดจดไวใหการรับ
งานแตละครั้งเจาของกิจการจะเก็บขอมูล ลูกคาท่ี เขามาทําการ
จองแตละครั้งเก็บไวในแฟมขอมูล  
 

3.2  การวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม 
ในการพัฒนาระบบการจัดการส.สมพงษ โตะจีน โดยนําใช
เทคโนโลยีดานระบบฐานขอมูลเขามาชวยในการจัดเก็บขอมลูตางๆ 
และลดความซับซอนของขอมูลในการใชงานเอกสาร ชวยใหการ
คนหาขอมูลตางๆไดสะดวกยิ่งข้ึน ลดความผิดพลาดในการจัดเก็บ
ขอมูล 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการทํางานของผูใชระบบ  

(Use case Diagram) 
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ภาพที ่2 แผนภาพบริบท 

 
4. ผลการวิจัย 

ระบบการจัดการส.สมพงษ โตะจีน มีวัตถุประสงคในการจัดเก็บ
ขอมูลตางๆ ของทางรานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยระบบมีการ
จัดเก็บขอมูลลูกคา ขอมูลการสั่งจอง ขอมูลการสั่งซื้อเครื่องดื่ม 
ขอมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ ขอมูลสั่งเชาอุปกรณ ขอมูลการจัดการ
ลูกจางในแตละงาน ระบบสามารถจัดทําบัญชีรายรับรายจาย 
รวมถึงรายงานตางๆ เพ่ือใหทางรานสะดวกในจัดการขอมูล และ 
มุงเนนในการพัฒนาระบบตามความตองการของผูใชเพ่ือใหระบบมี 
ประสิทธิภาพในการใชงานมากท่ีสุด 
 

 
ภาพที ่3 หนาเพิ่มขอมูลการส่ังจอง 

 

 หนาเพ่ิมขอมูลการสั่งจอง เปนหนาสําหรับพนักงานใชในการ
เพ่ิมขอมูลการสั่งจอง โดยมีการเก็บ สถานท่ี วัน เวลาท่ีจัดงาน และ 
เมื่อคลิกท่ีปุมเลือกรายการอาหารจะแสดงหนาเลือกอาหารในการ
สั่งจอง ดังในภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 4 หนาเลือกรายการอาหารในการส่ังจอง 

 

 หนาเลือกรายการอาหารเปนหนาสําหรับพนักงานใชในการ
รายการหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งจองในงานตางๆ โดยมีการจัดเก็บ
ขอมูลตามหัวขอท่ีมี การระบบดังในภาพท่ี 4 
 

ตารางที่ 1 ตารางประเมินความพึงพอใจจากผูใชงาน 
เรื่องที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

  x� S.D. แปลผล 

1. ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต 
1.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซตงาย
ตอการอานและการใชงาน 

4.5 0.527 พอใจมาก 

1.2 หนาโฮมเพจมีความสวยงาม มี
ความทันสมัย นาสนใจ 

4.6 0.516 พอใจมาก 

1.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซตมี
ความเหมาะสม 

4.4 0.516 พอใจมาก 

1.4 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความ
เหมาะสมตอการอาน 

4.4 0.516 พอใจมาก 

1.5 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ
ตัวอักษร มีความสวยงามและอาน
ไดงาย 

4.4 0.516 พอใจมาก 

1.6 มีความเร็วในการแสดงภาพ 
ตัวอักษร และขอมูลตางๆ 

4.3 0.483 พอใจมาก 

1.7 ความถูกตองในการเชื่อมโยง
ภายในเว็บไซต 

4.7 0.483 พอใจมาก 

1.8ภาพไอคอนสวยงามนาสนใจส่ือ
ความหมายไดชัดเจน 

4.6 0.516 พอใจมาก 

2. ดานประโยชนและการนําไปใช 
2.1 เนื้อหามีประโยชนตอผูใชงาน 
และสามารถนาํไปประยุกตใชได 

4.7 0.483 พอใจมาก 

2.2 เปนส่ือในการเผยแพรขาว
ประชาสัมพันธ และงานวิจัย 

4.4 0.516 พอใจมาก 

2.3 สามารถเปนแหลงความรูได 4.4 0.516 พอใจมาก 
2.4 เปนแหลงขอมูลที่ตรงกับความ
ตองการของผูใชงาน 

4.4 0.527 พอใจมาก 

 
จากตารางท่ี 1  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานระบบ 10 
คน ระดับความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก ดานการออกแบบ
และการจัดรูปแบบเว็บไซต มีคาเฉลี่ยสูงสุดท่ี 4.7 คาเฉลี่ยต่ําสุดท่ี 
4.3 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดท่ี 0.527 คาสวนเบ่ียงเบน
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มาตรฐานต่ําสุดท่ี 0.483 และดานประโยชนและการนําไปใชงาน 
คาเฉลี่ยสูงสุดท่ี 4.7 คาเฉลี่ยต่ําสุดท่ี 4.4 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
สูงสุดท่ี 0.527 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่ําสุดท่ี 0.483 

 
5. ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

ระบบการจัดการส.สมพงษ โตะจีน พัฒนาข้ึนมาจากภาษา PHP 
JavaScript Ajax css  โดยระบบสามารถจัดการเอกสารและ 
สามารถจัดการขอมูลทางดานขอมูลลูกคา จัดการขอมูลอุปกรณ 
แสดงรายรับรายจายตอเดือนตอประบบไดชวยในเรื่องการ
ใหบริการของทางรานมีความรวดเร็วมากข้ึน โดยการจัดเก็บขอมูล
ลงในฐานขอมูลผานทางเว็บไซต The 8th ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing (AUC2) 2020 ชวยใหลดปริมาณการ
จัดเก็บขอมูลในกระดาษ แฟมเอกสาร หรือจัดเก็บขอมูลลงใน
อุปกรณทางคอมพิวเตอร เพ่ือปองกันขอมูลหรือเอกสารชํารุดหรือ
สูญหายได และบุคคลท่ัวไปยังสามารถเขาถึงขอมูลของการ
ใหบริการการจัดงานแตงของรานไดสะดวก ทุกพ้ืนท่ีผานทาง 
อินเทอรเน็ต โดยระบบการจัดการส.สมพงษ โตะจีน พัฒนาข้ึนตรง
ตาม ขอบเขตและตรงตามความตองการของผูใชงาน 
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บทคัดยอ 

ธุรกิจการขายปลาตากแหง เปนการแปรรูปปลาสด เพ่ือเพ่ิม
มูลคาและเก็บรักษาไดนานข้ึน สําหรับธุรกิจระดับครัวเรือนหรือ
ระดับชุมชน ปญหาคือจํานวนปลาแหงท่ีผลิตไมเพียงพอหรือเกิน
ตอการจําหนาย เน่ืองจากเปนการประมาณการทําใหสูญเสีย
โอกาส ลักษณะการจัดเก็บขอมูลการสั่งซื้อไมเปนระบบเพราะมี
ผูรับการสั่งซื้อลายคน จึงเกิดแนวคิดพัฒนาระบบการจัดการราน
ขายปลาตากแหง โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการสั่งซื้อสินคาของลูกคา พรอมกันน้ันเปนการเพ่ิม
ชองทางการจําหนายทางออนไลน นอกจากน้ีไดพัฒนาระบบการ
จัดการวัตถุดิบ สําหรับจัดเตรียมวัตถุดิบใหเพียงพอตอการผลิต
ปลาตากแหง มีระบบจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล ซึ่งสามารถนํามา
วางแผนในการจัดสงสินคาตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมท้ัง
สามารถเพ่ิมลูกคากลุมใหม จากการสั่งซื้อผานแอปพลิเคชัน
ออนไลน 

 
คําสําคัญ: ปลาตากแหง, ระบบฐานขอมูล, สั่งซื้อออนไลน 
 

ABSTRACT 
The business of selling dried fish is a local business or 
household business level. The selling dried fish is a 
food processing of fresh fish to add value and preserve 
for a longer time. The problems with selling dried fish 
are insufficient raw material preparation for production 
and non-systematic customer data collection. 
Therefore, developing a system for managing dried 
salted fish shops which implement in the form of an 
application. This system increases the convenience of 
ordering products for users. The system helps to 
prepare enough raw materials for product production. 
The customer data is stored in the database. The 
information from the system helps planning the 
delivery of the products according to the specified 

time. Moreover, the system can help increase the 
amount of new customers by using the application to 
order products through online channels. 

 
Keywords: dried fish, Database System, Order online 

 

1. บทนํา 
ปลาตากแหง เปนวัตถุดิบอีกอยางท่ีนิยมนํามาประกอบอาหาร
คาวหวานตางๆ ได อาหารคาว เชน ปลาตากแหงทอด อาหาร
หวาน เชน ขาวเหนียวหนาปลาแหง สามารถรับประทานไดท้ัง
เด็กและผูใหญ ข้ันตอนวิธีการทําปลาตากแหง นําปลาสดมาขอด
เกล็ดปลาใหหมด ตัดหัวปลา ตัดครีบปลา และผาทองปลาเอาไส
ปลาออกใหหมด ทําการแลปลา นําปลาท่ีแลมาคลุกเคลากับ
เกลือและสวนผสมอ่ืน จากน้ันนําปลาไปตากแดด ซึ่งเปนวิธีการ
ถนอมอาหารทําใหอาหารอยูไดนานข้ึน สวนเวลาในการตากแดด
ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ  

  รานทองสุขปลาตากแหง เปนรานปลาตากแหงในจังหวัด
อางทองและธุรกิจของครอบครัว โดยจัดทําปลาตากแหง ตาม
การสั่งซื้อท่ีลูกคาสั่งเทาน้ัน มีผูรับการสั่งซื้อหลายคน จึงทําให
จํานวนการสั่งซื้อเกิดความคลาดเคลื่อนเน่ืองจากความหลงลืม 
เมื่อมีการรวมการสั่งซื้อทางรานจะตองสั่งปลาสด ตามชนิด ขนาด 
และตามจํานวนท่ีสามารถนํามาผลิต เปนปลาตากแหง ใหไดตาม
จํานวนการสั่งซื้อท่ีลูกคาสั่ง ระยะเวลาในการผลิตปลาตากแหง
จนถึงข้ันตอนจัดสงใหลูกคาโดยนับถัดจากวันท่ีรับการสั่งซื้อใช
ระยะเวลาเร็วท่ีสุดคือ 3 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ซึ่ง
จํานวนวันในการจัดสงสินคาจะเปนการตกลงกับลูกคา ราคาปลา
ตากแหงจะข้ึนกับขนาด เชน ใหญ กลาง เล็ก ชนิดของปลา เชน 
ปลาชอน ปลานิล ปลาสลิด ราคาปลาสด ปจจุบันกําลังผลิตเฉลี่ย
วันละ 10 กิโลกรัม  

ผูจัดทําจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการจัดการรานขาย
ปลาตากแหงเปนแอปพลิเคชันเพ่ือความสะดวกในการสั่งสินคา 
การจัดเก็บขอมูล เพ่ิมชองทางใหกับลูกคา เพ่ือตองการเพ่ิมกลุม
ลูกคาใหมๆ นอกเหนือจากลูกคาประจํา ซึ่งปจจุบันลูกคาตองการ

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)…………… 
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ความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินคาและชอบสั่งซื้อสินคาทาง
ออนไลนเปนสวนใหญมากกวาจะเดินทางมาซื้อสินคาท่ีราน 
สําหรับระบบท่ีตองการพัฒนาเปนระบบรานขายปลาตากแหง จึง
พัฒนาระบบรานขายปลาเค็มตากแหงไมมีความซับซอน โดยเปน
แอปพลิเคชันการสั่งซื้อท่ีเขาใจงาย และสะดวกตอการสั่งซื้อ
สินคา โดยสามารถคํานวณจํานวนปลาสดและวัตถุดิบใหเพียงพอ
ตามตองการลดปญหาการจัดหาซื้อปลาสดไมเพียงพอหรือเกิน
กับจํานวนการสั่งซื้อปลาตากแหงท่ีลูกคาตองการ สําหรับการ
จัดสงมีการจัดสงไปตามสถานท่ีท่ีลูกคากําหนด มีคาบริการจัดสง
พัสดุ สําหรับผูท่ีมารับสินคาท่ีรานไมมีคาจัดสง ระบบความ
แมนยําทําใหสามารถจัดเตรยีมสนิคาและผลิต ใหจํานวนปลาตาก
แหงเพียงพอ มีระบบตรวจสอบการสงภายหลงัจากการชําระเงิน
เรียบรอยแลว และคนหาขอมูลไดงายและสะดวกข้ึน 
 
2. ทฤษฏีและวิจัยท่ีเกี่ยวของสําหรับระบบขายปลาตากแหง 

แอปพลิเคชันระบบรานขายปลาตากแหงท่ีพัฒนาข้ึนใชกับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด พัฒนาดวยภาษาพีเอชพี และใช
ฐานขอมูลมายเอสคิว 
 
2.1 ซอฟตแวรท่ีใชพัฒนาระบบ 
2.1.1  พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) 
พีเอชพีมายแอดมิน คือ โปรแกรมท่ีพัฒนาดวยภาษา 
พีเอชพี ใชสําหรับบริหารจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล แทน
การคียคําสั่ง โดยสามารถจัดการกับรหัสอักขระท่ีใชในการเก็บ
ขอมูล ฝงเมนูดานซายจะแสดงขอมูลของฐานขอมูลปจจุบัน และ
เมื่อทําการเลือกแลวจะแสดงโครงสรางของ ตารางขอมูล
เน่ืองจากการใชฐานขอมูลมายเอสคิวแอล มีเครื่องมือในการ
จัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล เพ่ือใหสามารถจัดการดีบีเอ็ม
เอส ท่ีเปนมายเอสคิวแอล ทําใหงายตอการจัดเก็บขอมูลมากข้ึน 
[1] 
 
2.1.2  ซับไลมเท็ก (sublime Text) 
โปรแกรมซับไลมเท็ก เปนหน่ึงในโปรแกรมประเภท อิดิเตอร 
สามารถเขียนโคดโปรแกรมตางๆ ไดหลายภาษา ใชงานงาย 
เน่ืองจากมีออโตคอมพลีชันข้ึนมาใหเลือกใชโดยท่ีไมตองสราง
โคดเองท้ังหมด ผูใชสามารถปรับแตงการทํางานไดตามความ
ตองการ [1] 

 
2.1.3  แอนดรอยด สตูดิโอ (Audroid  Studio) 
 แอนดรอยด สตูดิโอ เปนเครื่องมือพัฒนาท่ีสรางข้ึน เพ่ือการ
พัฒนาแอนดรอยดแอปพลิเคชัน  ผานระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด น้ันสามารถแสดงพรีวิวพรอมกับโคดเอ็กซเอ็มเอล ได
พรอมๆ กัน กรณีตองการแกไขมุมมองรายการใดสามารถเลือก 

พรีวิวและสามารถพรีวิวหลายๆ อุปกรณพรอมกันได มีโคดคอม
พลีชันของแอนดรอยด สตูดิโอเพ่ือใหพิมพโคดงายข้ึน เพราะ
สามารถเลือกได และแตละหนาจอโปรเจคจะมีหนาจอของตัวเอง 
ทําใหผูพัฒนาพัฒนาไดงายข้ึนเพราะมีระบบโมดูล [1] 
 
2.2 ภาษาท่ีใชพัฒนาระบบ 
2.2.1 พีเอชพี 
คือ ภาษาสําหรับพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต คําสั่งตางๆ จะเก็บ
ในรูปของขอความ อาจเขียนแทรกอยูภายในภาษาเอชทีเอ็มแอล 
หรือใชงานอิสระก็ได ซึ่งนําภาษาพีเอชพีมาใชในการเขียน
เว็บไซต เน่ืองจากรานขายปลาตากแหงใชมายเอสคิวแอลในการ
เก็บขอมูล เพราะภาษาพีเอชพีสามารถใชงานรวมกับฐานขอมูล
ไดหลายชนิด  [1]  
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
อัญชลี บุญออน [3] ไดพัฒนาตนแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับบริ ษัท โอซีซี  จํ า กัด(มหาชน) จากการศึกษาสรุป
ผลการวิจัย พบวาการทํางานของระบบท่ีไดประเมินจากผูใชงาน 
3 กลุม มีจํานวนท้ังหมด 20 คน กลุมท่ี 1 คือ ผูใชบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส กลุมท่ี 2 คือ ผูบริหาร และกลุมท่ี 3 คือผูดูแล
ระบบ จากการประเมินพบวา กลุมผูใชท้ัง 3 กลุม มีความ 
พึงพอใจในการสราง แกไข ปรับปรุง และลบขอมูลในเว็บเพจ
ตนแบบอยูในระดับท่ีปานกลางถึงดี และมีความสวยงาม ความ
เขาใจงายตอการใชงานอยูในระดับท่ีดี   

สุพัตรา กาญจโนภาส [4] ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไปใชเพ่ือสราง
ความ ไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม จากการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตอ
การนําการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจขนาดการและขนาด
ยอมน้ันมีมากมาย เชนปจจัยดานองคกร ปจจัยดานคูแขง ปจจัย
ดานเทคโนโลยี ปจจัยดานรัฐบาล และปจจัยลูกคา ปจจัยท่ีกลาว
มาท้ังหมด เปนแรงผลักดันเพ่ือท่ีจะทําใหเกิดการนําการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเขามาใชในธุรกิจ แตถาหากมีการกําหนดนโยบาย
และกฏหมายคุมครองผูบริโภคใหชัดเจน และใหความรูอยาง
ท่ัวถึง ถึงตอนน้ันรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชไดอยางประสบความสําเร็จ และ
สามารถท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได 
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3. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
3.1 แผนภาพแสดงการทํางานของผูใชระบบ (Use case 
Diagram) 

ภาพที่ 1 แผนภาพระบบการจัดการรานขายปลาตากแหง 

 
3.2 แผนภาพบริบท (Context  Diagram) 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท 

 
3.3 การทํางานของระบบ 
3.3.1 แอดมิน 
1) หนาจอเพ่ิมขอมูลสินคา ผูใชกรอกขอมูลรายละเอียดท่ี
เก่ียวของใหเรียบรอยแลวกดยืนยนั 

 
ภาพที่ 3 เพิ่มขอมูลสินคา 

 

2) กดตัวเลือกทางซายมือท่ีคําวา ขอมูลลูกคา เพ่ือไปหนาแสดง
ขอมูลสมาชิก 

 
ภาพที่ 4 ขอมูลลูกคา 

 
3) หนาจอแกไขขอมูลสมาชิก ผูใชแกไขขอมูลสมาชิกใหเรยีบรอย
แลวกดยืนยัน 

 
ภาพที่ 5 แกไขขอมูลสมาชิก 

 
4) กดตัวเลือกทางซายมือท่ีคําวา ขอมูลวัตถุดิบ เพ่ือไปหนาแสดง
ขอมูลวัตถุดิบ  

 
ภาพที่ 6 ขอมูลวัตถุดิบ 

 
4. สรุปและขอเสนอแนะ 

ระบบการจัดการรานขายปลาตากแหงพัฒนาข้ึนเพ่ือใหการซื้อ
ขายปลาตากแหงเปนไปดวยความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน โดย
สามารถสั่งซื้อผานทางแอปพลิเคชัน เปนการเพ่ิมชองทางการซื้อ 
ไมจําเปนตองเดินทางมาซื้อราน เน่ืองจากมีการจัดสงจากการใช
บริการจัดสงทางไปรษณีย ชวยใหรานมีรายไดเพ่ิมข้ึน ระบบ
ดังกลาวเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับเจาของราน โดยสามารถ
จัดเก็บขอมูลสมาชิก ขอมูลสินคา ขอมูลวัตถุดิบ ซึ่งสามารถเก็บ
ขอมูลไดอยางถูกตอง ทําใหคนหาขอมูลไดสะดวก 

 
4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
การประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานระบบ 10 คน ระดับความ
พึงพอใจอยู ในระดับพอใจมาก ดานการออกแบบและการ
จัดรูปแบบเว็บไซต มีคาเฉลี่ยสูงสุดท่ี 4.2 คาเฉลี่ยต่ําสุดท่ี 3.8 คา
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สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดท่ี 0.77 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ต่ําสุดท่ี 0.53 และดานประโยชนและการนําไปใชงาน คาเฉลี่ย
สูงสุดท่ี 4.3 คาเฉลี่ยต่ําสุดท่ี 3.7 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสงูสดุ
ท่ี 0.7 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่ําสุดท่ี 0.44 
 

ตารางที่ 1 ตารางประเมินความพึงพอใจจากผูใชงาน 

ขอ เรื่องที่ประเมิน 
คา 

เฉลี่ย 

คาสวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ดานการออกแบบและการจัดรปูแบบเวบ็ไซต 

1 
การจัดรูปแบบเว็บไซตงายตอ
การอานและการใชงาน 3.8 0.6 พอใจมาก 

2 
หนาโฮมเพจมีความทันสมัย 
นาสนใจ 4 0.77 พอใจมาก 

3 
สีสันในการออกแบบเว็บไซต
มีความเหมาะสม 4 0.63 พอใจมาก 

4 
สีพื้นหลังกับสีตัวอกัษรมี
ความเหมาะสมตอการอาน 

3.9 0.53 พอใจมาก 

5 
ขนาดตัวอกัษรและรูปแบบ
ตัวอักษรอานไดงาย 

4.1 0.6 พอใจมาก 

6 
มีความเร็วในการแสดงภาพ 
ตัวอักษร และขอมูลตางๆ 

4.2 0.6 พอใจมาก 

7 
ความถูกตองในการเชื่อมโยง
ภายในเวบ็ไซต 4.1 0.7 พอใจมาก 

8 
ไอคอนสวยงามและส่ือสาร
ชัดเจน  4.1 0.7 พอใจมาก 

2. ดานประโยชนและการนําไปใชงาน 

1 
เนื้อหามีประโยชนตอผูใชงาน 
สามารถนําไปประยุกตใชได 4.1 0.7 พอใจมาก 

2 
เปนส่ือในการเผยแพรขาว
ประชาสัมพันธ และงานวิจยั 4 0.44 พอใจมาก 

3 เปนแหลงความรูได 3.7 0.64 พอใจมาก 

4 
เปนแหลงขอมูลที่ตรงกับ
ความตองการของผูใชงาน 4.3 0.64 พอใจมาก 
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ระบบจัดการขอมลูโรงพยาบาลสัตว 
Animal Hospital Information Management System 
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บทคัดยอ 
การพัฒนาระบบจัดการขอมูลโรงพยาบาลสัตวจัดทําข้ึนเพ่ือลด
ความซ้ําซอนของขอมูล เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการ
จัดการบัญชี ในสวนของการบริการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การใหบริการและสามารถติดตามสถานะของสัตวหลังการผาตัด
ได นอกจากน้ีระบบจัดการขอมูลโรงพยาบาลสัตวมีการเช่ือมตอ
กับฐานขอมูล เพ่ือการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบ สะดวกในการ
เพ่ิม ลบ แกไข และคนหาขอมูล ท้ังน้ีระบบมีการพัฒนาใน
รูปแบบเว็บไซต เพ่ือใหลูกคาเขาถึงขอมูลไดสะดวกและเปนการ
เพ่ิมชองทางประชาสัมพันธใหกับโรงพยาบาลสัตวดวย จากการ
ใชงานระบบจัดการขอมูลโรงพยาบาลสตัว พบวาสามารถจดัการ
ขอมูลลูกคา สัตวเลี้ยง อุปกรณ การเขาใชบริการไดอยางถูกตอง 
อีกท้ังยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรักษาขอมูล เปนการเพ่ิม
ชองทางการติดตอและสรางความนาเช่ือถือใหแกโรงพยาบาล
สัตว 
 
คําสําคัญ: โรงพยาบาลสัตว, ระบบฐานขอมูล 
 

ABSTRACT 
The information management system of the animal 
hospital was developed to reduce data redundancy. 
The system can increase work efficiency and account 
management. This system can serve a comfortable 
service and can track the status of animals after the 
surgery. In addition, this system is connected to the 
database that increases systematic data storage and 
easy to add, delete, edit and search information. The 
system is developed in the form of a website that 
provides customers with easy access to information and 
to increase public relations channels for animal 
hospitals. The results of system usage are more 
efficient to manage customers, pets, equipment, and 
services information. Moreover, the system also  

 

increases the efficiency of data collection and creating 
credibility for the animal hospital. 
 
Keywords: Animal hospitals, Database systems 
 

1. บทนํา 
ปจจุบันเทคโนโลยีน้ันไดกาวหนาอยางรวดเร็วและเปนสวนหน่ึง
ในการดําเนินงานภายในองคกรณตางๆ เชนเดียวกับการเก็บ
ขอมูล ปจจุบันการเก็บขอมูลไดพัฒนาเปนการเก็บขอมูลผาน 
ระบบฐานขอมูลทําใหชวยลดความซ้ําซอนของขอมูล ทําใหการ
เขาถึงขอมูลมีความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในดานการทํางาน และสํารองขอมูล ดังน้ันระบบฐานขอมูลจึง
เปน ท่ี นิยมอย างมากในปจจุ บันโดยเฉพาะงานท่ีต อง ใช
คอมพิวเตอร ปจจุบันโรงพยาบาลสัตวซึ่งใหบริการทางดานรักษา
สัตวเลี้ยง ไดแกสุนัข แมว กระตาย เปนตน และยังมีบริการฉีด
วัคซีน ผาตัด ผาคลอด ธนาคารเลือด ผสมเทียม และบริการ
สําหรับสัตวเลี้ยงอีก เชน บริการฝากเลี้ยง อาบนํ้า และตัดขน
สัตวเลี้ยง และ จําหนายอาหารสัตวเลี้ยง และอุปกรณสัตวเลี้ยง  

จากการเก็บขอมูลในปจจุบันของโรงพยาบาลสัตวน้ัน
ทําการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสาร(Excel) ซึ่งการเก็บขอมูล
แบบดังกลาวทําใหยากตอการคนหาขอมูลในปจจุบัน การจัดเก็บ
ขอมูลเจาของสัตวเลี้ยง และขอมูลประวัติการรักษาเปนรูปแบบ
เอกสาร ทําใหยากตอการคนหาและทําใหเกิดปญหาข้ึนได เชน 
ขอมูลผิดพลาดของขอมูล ความลาชาในการบริการ  

ดังน้ันการจัดทําระบบจัดการโรงพยาบาลสัตวข้ึนมาน้ัน
จะทําใหการจัดเก็บขอมูลมีความถูกตองมากข้ึน ลดความซ้ําซอน
และลดความผิดพลาดของปญหาจากขอมูล เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใหบริการและคนหาขอมูลภายในรานไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
เพ่ิมความสะดวกในการใชงาน เพ่ิมประสิทธิภาพในดานการ
รักษาขอมูล และลดความเสี่ยงท่ีขอมูลจะสูญหาย เพราะเปน
ระบบผานคอมพิวเตอรระบบน้ีพัฒนาผานระบบฐานขอมูลและมี
สวนติดตอกับผูใชงาน 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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2. ทฤษฏแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.1 พีเอชพีมายแอดมิน )phpMyAdmin) 
พีเอชพีมายแอดมิน คือ โปรแกรมท่ีถูกพัฒนาโดยใชภาษา พีเอช
พี เพ่ือใชในการบริหารจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล แทน
การคียคําสั่ง เน่ืองจากถาเราจะใชฐานขอมูลท่ีเปน มายเอสคิว
แอล บางครั้งจะมีความลําบากและยุงยากในการใชงาน[2] 
 

2.2 ซับไลม เท็ก (sublime Text) 
โปรแกรมซับไลม เท็ก เปนหน่ึงในโปรแกรมยอดนิยมของเท็ก 
อิดิเตอร ท่ีใชเขียนโคดโปรแกรมตางๆ สามารถรองรับไดหลาย
ภาษา เหมาะกับผูท่ีตองการปรับแตงการทํางานดวยตนเอง 
สามารถลงแพคเกจ เพ่ิมความสามารถได และสามารถกําหนด
หรือตั้งคาโปรแกรมไดอยางงาย เพราะเปน ฟรีแวร และถูก
ออกแบบมาให ทํางานกับโคด สําหรับเขียนเว็บหรือเขียน
โปรแกรมตางๆ โดยเฉพาะ[4] 
 

2.3 จาวาสคริปต (JavaScript) 
จาวาสคริปต คือ ภาษาคอมพิวเตอรสําหรับการเขียนโปรแกรม
บนระบบอินเทอรเน็ต ท่ีกําลังไดรับความนิยมอยางสูง จาวา จา
วาสคริปต เปน ภาษาสคริปตเชิงวัตถุ[1] 
 

2.4 ซีเอสเอส (CSS) 
ซีเอสเอส คือ ภาษาท่ีใชสําหรับตกแตงเอกสาร เอชทีเอ็มแอล/
เอ็กซเอชทีเอ็มแอล ใหมีหนาตา สีสัน ระยะหาง พ้ืนหลัง เสน
ขอบและอ่ืนๆ ตามท่ีตองการ[1] 
 
2.6 ขอมูลท่ัวไปของระบบการจดัการโรงพยาบาลสัตว 
โรงพยาบาลสัตวเพ็ทฮิว ซึ่งใหบริการทางดานรักษาสัตวเลี้ยง 
ไดแก สุนัข แมวกระตาย เปนตน และยังมีบริการ ฉีดวัคซีน 

ผาตัด ผาคลอด ธนาคารเลือด ผสมเทียม และบริการสําหรับ
สัตวเลี้ยงอีกมากมาย เชน บริการ ฝากเลี้ยง อาบนํ้า และตัดขน
สัตวเลี้ยง และ จําหนายอาหารสัตวเลี้ยง และอุปกรณสัตวเลี้ยง 
ลักษณะของสถานพยาบาลสัตว มลีักษณะเปนอาคารและพ้ืนท่ี
ของสถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีไมมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน[6] 

         
2.7 ลักษณะการทํางานของระบบจัดการโรงพยาบาลสัตว 
เน่ืองจากการเก็บขอมูลในปจจุบันของโรงพยาบาลสัตวเพ็ทฮิว 
น้ันทําการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสารและโปรแกรม
ไมโครซอฟทเอกซเซลซึ่งการจัดเก็บขอมูลแบบดังกลาวทําให
ยากตอการคนหาขอมูลเน่ืองจากปจจุบัน การจัดเก็บขอมูลของ
เจาของสัตวเลี้ยง และขอมูลประวัติการรักษาเปนรูปแบบ
เอกสาร [6] 

3. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

3.1 แผนภาพแสดงการทํางานของผูใชระบบ )Use case 
Diagram) 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการทํางานของผูใชระบบ )Use case Diagram) 

 
 
3.2) แผนภาพบริบท )Context  Diagram) 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท 

 
4. ผลการวิจัย 

ระบบการจัดการขอมูลโรงพยาบาลสัตวพัฒนาข้ึนเพ่ือทําใหการ
บริการเปนไปดวยความสะดวกสบายมากยิ่งข่ึน มีลูกคาเพ่ิมมาก
ข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการและคนหาขอมูลภายใน
รานไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เพ่ิมความสะดวกในการใชงาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรักษาขอมูล และลดความเสี่ยงท่ีขอมูลจะสญู
หาย เพราะเปนระบบผานคอมพิวเตอรระบบน้ีพัฒนาผานระบบ
ฐานขอมูลและมีสวนติดตอกับผูใชงาน ผาน UI ของระบบ 

 
 
 
 
 
4.1 สวนของหนาเว็บยูเซอรอินเตอรเฟส 
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ภาพที่ 3 ขอมูลลูกคา 

 

จากภาพท่ี 4 แสดงภาพขอมูลเจาของสัตวเลี้ยง หากตองการเพ่ิม
ขอมูลเจาของสัตวเลี้ยงคลิกปุมคําวา “เพ่ิมขอมูลเจาของสัตว
เลี้ยง” ท่ีมุมขวาบนตางรางของภาพท่ี 3   
 

 
ภาพที่ 4 เพิ่มขอมูลลูกคา 

 
จากภาพท่ี 5 กรอกขอมูลเจาของสัตวเลี้ยง เสร็จแลวใหคลิกคําวา 
“บันทึก” หากมีเจาของสัตวเลีย้งอยูแลวตองการ เพ่ิมขอมูลสัตว
เลี้ยง คลิกท่ีปุมเพ่ิมขอมูลสัตวเลี้ยงดานลาง ตามภาพท่ี 4 

 
  ภาพที่ 5 แสดงขอมูลสัตวเล้ียง 
 
จากภาพท่ี 6 แสดงขอมูลสัตวเลี้ยง สามารถกดดูประวัติการ
รักษาได ใหกดท่ีปุมคําวา แฟมประวัติในตารางสัตวเลี้ยงเพ่ือดู
ประวัติการรักษา 
 

 
ภาพที่ 6 เพิ่มขอมูลสัตวเล้ียง 

 

จากภาพท่ี 7 กรอกขอมูลสัตวเลี้ยงใหครบถวนคลิก “บันทึก” 
เพ่ิมขอมูลเจาของหรือหลังจากเพ่ิมเจาของสัตวเลี้ยงแลวท่ีมุมซาย
ลางของจากภาพท่ี 5 หรือเพ่ิมจากหนาขอมูลสัตวเลี้ยงถามีขอมูล
เจาของสัตวเลี้ยงแลวท่ีมุมขวาบนจากกภาพท่ี 5  
  

ตารางที่ 1 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชระบบ 

 
 
 
 
 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
 X S.D. แปลผล 

1. ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต 
การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการ
อานและการใชงาน 

4.1 0.60 พอใจมาก 

หนาโฮมเพจมีความสวยงาม มีความ
ทันสมัย นาสนใจ 

4.0 0.70 พอใจมาก 

สีสันในการออกแบบเว็บไซตมีความ
เหมาะสม 

3.9 0.53 พอใจปาน
กลาง 

สี พ้ื นห ลั งกั บ สี ตั ว อั กษรมี ความ
เหมาะสมตอการอาน 

4.2 0.54 พอใจมาก 

ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร 
มีความสวยงามและอานไดงาย 

4.3 0.80 พอใจมาก 

มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร 
และขอมูลตางๆ 

4.1 0.75 พอใจมาก 

ความถูกตองในการเชื่อมโยงภายใน
เว็บไซต 

4.2 0.46 พอใจมาก 

ภาพไอคอนสวยงามนาสนใจ ส่ือ
ความหมายไดชัดเจน 

4.0 0.70 พอใจมาก 

2. ดานประโยชนและการนําไปใช 
เนื้อหามีประโยชนตอผูใชงาน และ
สามารถนําไปประยุกตใชได 

4.0 0.30 พอใจมาก 

เ ป น ส่ื อ ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร ข า ว
ประชาสัมพันธ และงานวิจัย 

3.7 0.64 พอใจปาน
กลาง 

สามารถเปนแหลงความรูได 4.1 0.60 พอใจมาก 
เป นแหล งข อมูลที่ ต รงกับความ
ตองการของผูใชงาน 

3.9 0.30 พอใจปาน
กลาง 
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5. สรุปและขอเสนอแนะ 
ระบบจัดการโรงพยาบาลสตัว พัฒนาข้ึนมาจากภาษา พีเอชพี, เอ
แจค, จาวาสคริปต, อาปาเช, ซีเอสเอส รวมถึงไลบรารี ดาน
จัดการเอกสารและ ใช ซับไลม เท็ก เปนเครื่องมือพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชัน เปนระบบท่ีสามารถจัดการขอมูลทางดานขอมูลลูกคา 
จัดการขอมูลอุปกรณ  จัดการขอมูลนัดหมาย แสดงรายรับ
รายจายตอเดือนตอป ระบบสามารถชวยในเรื่องการใหบริการ
ของทางรานมีความรวดเร็วมากข้ึน โดยการจัดเก็บขอมูลลงใน
ฐานขอมูลผานทางเว็บไซต ชวยใหลดปริมาณการจัดเก็บขอมูลใน
กระดาษ แฟมเอกสาร หรือจัดเก็บขอมูลลงในอุปกรณทาง
คอมพิวเตอร เพ่ือปองกันขอมูลหรือเอกสารชํารุดหรือสูญหายได  
และบุคคลท่ัวไปยังสามารถเขาถึงขอมูลของการใหบริการการจัด
งานแตงของรานไดสะดวกทุกพ้ืนท่ีผานทาง อินเทอรเน็ต โดย
ระบบจัดการขอมูลโรงพยาบาลสัตว พัฒนาข้ึนตามขอบเขตและ 
ตรงตามความตองการของผูใชงาน 
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ระบบสารสนเทศรานอปุกรณการชาง 
Information System of Mechanic Equipment Shop 
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บทคัดยอ 
ระบบสารสนเทศรานอุปกรณการชางเปนการพัฒนาระบบเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลการใหบริการเก่ียวการ
ซื้อขายอุปกรณชาง โดยผูพัฒนาระบบไดทําการศึกษาข้ันตอน
การทํางานเดิมของระบบราน ทําการวิเคราะหขอมูล ออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศของรานอุปกรณการชางใหตรงตาม
ขอบเขตของผูใช ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีการจัดเก็บขอมูลคลังสินคา
ลงในฐานขอมูลแทนการจัดเก็บขอมูลลงในแฟมเอกสาร เปนการ
ลดความสูญหายของขอมูล จากการทดลองนําระบบสารสนเทศ
รานอุปกรณการชางไปใชงานจริง พบวาระบบสามารถชวย
จัดการขอมูลการซื้อขายอุปกรณ ขอมูลสินคาคงคลัง และขอมูล
ลูกคาได ในอนาคตสามารถนําระบบสารสนเทศน้ีไปพัฒนาตอ
ยอด โดยการเช่ือมกับอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ี เพ่ือความ
สะดวกในการตรวจสอบสินคาคงคลังมากข้ึน 
  
คําสําคัญ: รานอุปกรณการชาง,ระบบฐานขอมูล,คลังสินคา 
 

ABSTRACT 
The mechanic shop information system is developed 
to facilitate the storage of equipment purchase 
information. The system is developed by starting with 
the analysis problem of previous workflows, design the 
system and implement the information system by 
following the provided scope. This system stores the 
warehouse data in the database instead of storing the 
data in the file that affect to increase the efficiency of 
data management. From the system usage, this system 
can help manage equipment trading information, 
inventory information, and customer information. In the 
future, the information system can be developed by 
connecting with mobile devices for more convenience 
to check the inventory. 

Keywords:  Mechanic Equipment Shop, Database 
System, Inventory 
 

1. บทนํา 
รานอุปกรณการชาง เปนรานท่ีทํากิจการเก่ียวกับการคาขาย
อุปกรณการช าง  ตั้ งอยู ท่ีตํ าบลธนู   อํา เภออุทัย จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา  

โดยระบบเดิมน้ันในการจัดการคลังคือการเช็คโดยการ
ดูแบบปกติจะเปนการตรวจสอบคลงัสินคาแบบเดินเช็คสินคาซึ่ง
ทําใหเกิดความลาชาในการตรวจสอบคลังสินคาทําใหสั่งสินคาไม
ทันเกิดปญหาสินคาไมเพียงพอกับการขายและในสวนของการ
ขายระบบเดิมไมมีการบันทึกรายละเอียดหรือขอมูลในการซื้อ
ขายทําใหผูประกอบการไมทราบถึงสินคาท่ีมีการซื้อขายใน
ปริมาณมากการซื้อเปนรายเดือนและการจัดเก็บรายรับรายจาย
ของทางรานยังไมมีการเก็บขอมูลรายรบัรายจายของรานท่ีชัดเจน  

ดังน้ันในโครงงานน้ีจึงนําระบบฐานขอมูลมาเก็บ
รวบรวมขอมูลตาง ๆในระบบสารสนเทศ เพ่ือชวยอํานวยความ
สะดวกในการจัดการขอมูล จัดเก็บประวัติการซื้อขายสินคา และ
นําขอมูลการซื้อสินคานําเพ่ือแสดงหนารายงานการซื้อสินคาและ
แสดงรายการสินคาภายในรานและทําการแสดงจํานวนสินคาใน
คลังสินคาเพ่ือทําแบบฟอรมในการสั่งซื้อสินคาเพ่ือนํามาขาย
ภายในรานและเก็บไวในคลังสินคาและบันทึกรายรับรายจายของ
รานใหชัดเจนมากข้ึนโดยใชฐานขอมูลมาชวยในการเก็บขอมูล
การซื้อขายของเขาคลังสินคา 

 
วัตถุประสงคของโครงงาน 
1.เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศรานอุปกรณการชางโดยใชระบบ
การจัดการฐานขอมูล  
2.เพ่ือเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธรานอุปกรณการชางใหเปนท่ี
รูจักมากข้ึน 
 
 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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2. ทฤษฎแีละโครงงานท่ีเกี่ยวของ 
2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในดานของบริการระบบรานอุปกรณการ
ชาง 
ผูดูแลระบบจะเปนผูท่ีจัดการขอมูลของทางรานท้ังหมด และ
พนักงานรานสามารถทํางานไดบางสวน โดยในการจัดการขอมูล
สินคาและขอมูลการขายสินคาตาง ๆเพ่ือเก็บขอมูลใหเปนแหลง
เปนระเบียบพรอมท้ังมีฐานขอมูลและใชในการจัดการขอมูลของ
สินคาท่ีสะดวกมากข้ึนและยังมีประโยชนตอรานนท่ีชวยจัดการ
ขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเปนอยางยิ่ง 

 
2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในดานคลังสินคา 
คลังสินคา (Warehouse) คือสถานท่ีสําหรับวาง จัดเก็บ พัก 
กระจายสินคาคงคลัง คลังสินคามีช่ือเรียกไดตาง ๆ  กัน อาทิ ศูนย
กระจายสินคา , ศูนยจําหนายสินคา และโกดัง ฯลฯ คําวา
คลังสินคาจึงเปนคําท่ีมีความหมายรวมๆ สวนจะเรียกวาอะไร ก็
ข้ึนอยูกับฟงกชันของคลังสินคาแตละประเภท คลังสินคาท่ีรับ 
สินคาเขามาทําการคัดแยก แลวกระจายออกไป เรียกวา ศูนย
ก ระจายสิ นค า  (Distribution Center) และกระบวนการ 
ดังกลาว เรียกวา Cross Docking [5] 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัยบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตโดยงานวิจัยน้ีทําการวิจัยเพ่ืออกแบบและพัฒนา
ระบบฐานขอมูลลสารสนเทศด านการ วิจัยบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตและทําการวัดประสิทธิภาพงระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานการวิจัยบนเครือขายอินเทอรเน็ต [3] 

ระบบจดการขอมูลซื้อขายอุปกรณทางการเกษตร 
กรณีศึกษารานยิ่งเจริญการคา โดยระบบการจัดการการซื้อขาย
อุปกรณทางการเกษตรมีจุดประสงคคือ พัฒนาระบบจัดการ
ขอมูลซื้อขายอุปกรณทางการเกษตร โดยการนําภาษา php และ 
mysql มาใชในการพัฒนาระบบ [4] 
 

3. วิธีการดําเนินการ 
3.1 วิเคราะหกระบวนการทํางานเดิม 
ระบบงานเดิมของรานมีการจัดเก็บขอมูลเปนรูปเลม เอกสารเปน
การเสี่ยงท่ีขอมูลจะเสียหายและสูญหายงายและยังมีการจัดเก็บ
ขอมูลท่ียังไมเปนระบบรานแหงน้ีมีเพียงหนารานรานยังไมรับ
ความสนใจในกลุมของผู ท่ีตองการมาใชบริการและยังไมมี
ชองทางในการประชาสัมพันธท่ีชัดเจน  

 
3.2  วิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม 
การนําเทคโนโลยีมาชวยดวยการสรางเว็บไซตและนําระบบ
ฐานขอมูลมาชวยในเรื่องการจัดการขอมูล เพ่ือจัดการขอมูลให

เปนหลักแหลงเปนระเบียบและนํามาใชงานไดถูกตองพรอมท้ังยัง
มีเว็บไซตท่ีใหลูกคาท่ีสามารถตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับราน และ
สวนประกอบตาง ๆ ท่ีใชในการจัดงานสามารถหาขอมูลของการ
จัดงานแตงงานท่ีมีความสะดวกมากข้ึนและยังมีประโยชนตอทาง
รานท่ีชวยจัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเปนอยางยิ่ง ลดความ
ซ้ําซอนและความผิดพลาดของปญหา ลดความเสี่ยงท่ีขอมูลจะ
สูญหาย ซึ่ง เว็บไซตจะมีการรวบรวมขอมูลของสินคาเพ่ือให
เจาของระบบสามารถเลือกดูขอมูลตามความตองการและระบบ
ท่ีจัดทําข้ึนจะชวยในใหการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน
โดยมีแผนการดําเนินงานใหมดังภาพท่ี 2 แผนแสดงการทํางาน
ของผูใชระบบ (Use case Diagram)ตามแผนภาพบริบทภาพท่ี 
1 และตัวอยางหนาจอแสดงผลดังภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 1 แผนแสดงการทํางานของผูใชระบบ 

 

 
ภาพที่ 2  แผนภาพบริบท 
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ภาพที่ 3 ตัวอยางหนาจอแสดงผล 

 
4. ผลการวิจัย 

ระบบสารสนเทศรานทรัพยมงคล มี วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการ
จัดการขอมูลของทางราน ไมวาจะเปนการจัดการขอมูลลูกคา 
การจัดการขอมูลวัสดุอุปกรณ การจัดการขอมูลสินคา กาจัดการ
ขอมูลการซื้อขายสินคา การจัดการสินคาเขาราน การจัดการ
ขอมูลจัดเตรียมอุปกรณการชาง ออกใบเสร็จใหกับลูกคา สรุป
รายรัยรายจายในแตละเดือนแตละปซึ่งเปนการเพ่ิมความสะดวก
ในการใหบริการกับลูกคาและผูใชระบบมุงเนนในการพัฒนา
ระบบตามความตองการของผูใชเพ่ือใหระบบมีประสิทธิภาพใน
การใชงานมากท่ีสุดโดยผู พัฒนาไดพัฒนาระบบบรรลุตาม
ขอบเขตของผูใช 
 

 
ภาพที่ 4 หนาจอการเพิ่มขอมูลสินคา 

 

จากภาพท่ี 4 เปนหนาจอฟอรมท่ีจะทําการเพ่ิมขอมูลสินคา 
 

 
ภาพที่ 5 หนาจอแสดงรายงานขอมูลสินคา 

 
จากภาพท่ี 5 เปนหนาจอสําหรับการแสดงรายงานขอมูลสินคาท่ี
แสดงอยูในรูปแบบของตารางและสามารถคนหาขอมูลสินคาได 

 

 
ภาพที่ 6  หนาจอการเพิ่มขอมูลสินคา 

 
จากภาพท่ี 6 เปนหนาจอเฟอรมท่ีจะทําการเพ่ิมขอมูลพนักงาน
โดยหนาน้ีเปนการทํางานของเจาของราน 

 

 
ภาพที่ 7 หนาจอแสดงรายงานขอมูลพนักงาน 

 

จากภาพท่ี 7 เปนหนาจอสําหรับการแสดงรายงานขอมูล
พนักงานท่ีแสดงอยูในรูปแบบของตารางสามารถแกไขขอมูลของ
พนักงานได 

 

 
ภาพที่ 8 หนาจอการขายสินคา 

 

จากภาพท่ี  8 เปนหนาจอเฟอรมท่ีจะทําการขายสินคาโดย
แสดงขอมูลสินคาท่ีขายเปนแบบตารางและสามารถลบออกจาก
การขายได 

 

2183



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

 
ภาพที่ 9 หนาจอการขายสินคา 

 

จากภาพท่ี  9 เปนหนาจอท่ีจะแสดงขอมูลการขายสินคาโดยจะ
แสดงขอมูลราคาตอช้ินและราคารวมของสินคาและสามารถ
กรอกช่ือลูกคาได 

 
5. ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

ระบบสารสนเทศราถูกพัฒนาข้ึนมาจากภาษา พีเอซพี จาวา
สคริปต เอแจ็กซ ซีเอสเอส รวมถึงไลบรารี ทางดานจัดการ
เอกสารและเครื่องมือพัฒนาเว็บแอพพลิเคช ั่นซับลาม 3 ข้ึนเปน
ระบบท่ีสามารถจัดการขอมูลทางดานขอมูลสินคาขอมูลพนักงาน
แสดงรายรับรายจายตอเดือนตอประบบไดชวยในเรื่องการ
ใหบริการของทางรานมีความรวดเร็วมากข้ึน โดยการจัดเก็บ
ขอมูลลงในฐานขอมูลผานทางเว็บไซต ชวยใหลดปริมาณการ
จัดเก็บขอมูลในกระดาษ แฟมเอกสาร หรือจัดเก็บขอมูลลงใน
อุปกรณทางคอมพิวเตอร เพ่ือปองกันขอมูลหรือเอกสารชํารุด
หรือสูญหายได และบุคคลท่ัวไปยังสามารถเขาถึงขอมูลของราน
ทรัพยมงคลไดสะดวกมากข้ึน 
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บทคัดยอ 
ระบบจัดการขอมูลการใหบริการรถเชา เปนระบบท่ีชวยในเรื่อง
ของการจัดการขอมูลเก่ียวกับการใหบริการรถเชา เชน ขอมูล
ตารางเวลาการทํางานของพนักงาน การจองคิวและตารางเวลา
การเดินรถ เปนตน เน่ืองดวยระบบเกาเปนการบันทึกขอมูลผาน
โปรแกรมตารางคํานวณและโปรแกรมประมวลผลคํา ซึ่งยากตอ
การคนหา ทําใหเกิดความลาชาในการเรียกดูขอมูล จึงพัฒนา
ระบบฐานขอมูลมาชวยในการจัดเก็บขอมูลของบริษัท โดยระบบ
สามารถจัดการขอมูลพนักงาน ขอมูลลูกคา ขอมูลการเดินรถ 
ขอมูลภายในบริษัท และแสดงรายงานได ระบบทําใหสามารถลด
ความลาชาในการเรียกดูขอมูลได นอกจากน้ีระบบถูกพัฒนาใน
รูปแบบของเว็บไซต ซึ่งสามารถเพ่ิมชองทางการติดตอบริษัทแก
ลูกคาไดงายยิ่งข้ึน 
 
คําสําคัญ: บริการรถเชา, ระบบสารสนเทศ 
 

ABSTRACT 
The previous information of rental car service has 
recorded the data through the spreadsheet program or 
word processing program that affects to find the 
information difficulty. The computer technology can 
help easy to manage the information by creating a web-
based application. So, the information management 
system of rental car service is developed for managing 
data of rental car services such as information of 
employees, information of customers, and information 
of the internal vehicles. Moreover, the system can show 
the report of all collected data. This system can 
increase the contact channel of the company that 
more easily for customers. 
 
Keywords:  Rental Car Service, Information System 
 

1. บทนํา 
การขนสงหรือทรานสปอรต คือ การขนสง การเคลื่อนยายคน
และสิ่งจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง การขนสงแบงออกเปนหมวดหมู
ไดแก ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ สามารถพิจารณการขนสงได
หลายมุมมอง โดยจะพิจารณาในสามมุมมองคือ มุมมองของ
โครงสรางพ้ืนฐาน ยานพาหนะ และการดําเนินการ โครงสราง
พ้ืนฐาน พิจารณาโครงขายการขนสงท่ีใช เชน ถนน ทางรถไฟ 
เสนทางการบิน คลอง หรือ ทอสง รวมไปถึงสถานีการขนสง เชน 
ทาอากาศยาน สถานีรถไฟ ทารถ และ ทาเรือ ในขณะท่ี 
ยานพาหนะ คือสิ่งท่ีเคลื่อนท่ีไปบนโครงขายน้ัน เชน รถยนต 
รถไฟ เครื่องบิน เรือ เปนตน [1] หจก.พะณัติ รุงเจริญ ทราน
สปอรตเปนผูใหบริการดานการขนสงทางบก ในการบริการการ
รับ-สงพนักงานใหกับบริษัทตางๆ ซึ่งมี ท้ังรถบัสและรถตู ท่ี
ใหบริการ 

หจก.พะณัติ รุงเจริญ ทรานสปอรต เปดกิจการมาเปน
เวลานาน น้ันจึงทําใหทางบริษัทตองจัดการกับขอมูลท่ีมีขนาด
ใหญและขอมูลสวนมากน้ันจะเปนเอกสาร เอกซเซล และ เวิรด 
ซึ่งทําใหเกิดเปนหาขอมูลซ้ําซอน การคนหามีความยากลําบาก 
หรืออาจจะทําใหเกิดเหตุการณท่ี ไฟลงานเอกสารหายหรือชํารุด
จึงทําใหกอเกิดความลาชาของเวลา 

ดังน้ัน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเขามา 
ชวยในการลดปญหาในการท่ีตองใช เอกซเซล และ เวิรด เพ่ือ
สามารถเรียกดูขอมูลไดงายยิ่งข้ึนและลดความลาชาในการเรียกดู
ขอมูล และไดเขามาชวยในการจัดเก็บขอมูลตางๆ เชน รายช่ือ
พนักงานขับรถ ตารางเวลาการทํางานของพนักงาน ตารางเวลา
การเดินรถ การจัดคิวรถเปนตน และเพ่ือชวยใหลูกคาสามารถ
ติดตอกับทางบริษัทไดงายข้ึนจึงไดใชโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
มาชวยในการโปรโมทใหกับทางบริษัท 
 
 
 
 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) (ไมตองพิมพชื่อหรืออีเมล)………………… 
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2. ทฤษฎีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในดานฐานขอมูล 
ฐานขอมูล คือ กลุมขอมูลท่ีพรอมจะถูกประมวลผล และ คนหา
ใหเปนขาวสาร โดยกลุมขอมูลเหลาน้ีจะอยูภายใตโครงสราง
เดียวกันภายในแหลงเก็บ ท้ังกายภาพ และจินตภาพ เดียวกัน 
และ ระบบฐานขอมูลก็คือ ซอฟตแวร ท่ีมีหนาท่ีกําหนดการสราง
และการควบคุม ตลอดจนถึงการใหบริการ การเรียกใชขอมูล 

ระบบจัดการฐานขอมูล คือกลุมของขอมูลท่ีเก่ียวของ
กัน และชุดของโปรแกรมท่ีจัดการขอมูลเหลาน้ี น่ันคือ DBMS 
คือ ขอมูล  +โปรแกรมจัดการขอมูล โดยท่ัวไป กลุมขอมูลน้ี
เรียกวา ฐานขอมูล ซึ่งเปนขอมูลท่ีมีประโยชน เพ่ือใชในหนอย
งานน้ันๆ และจุดประสงคหลักของ DBMS คือ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการเก็บ และเรียกใชขอมูลเหลาน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ขอมูลจํานวนมาก และมีความสัมพันธท่ีซับซอน นอกจากน้ี
จะตองทนทานตอเหตุการณตางๆ ท่ีอาจจะทําใหขอมูลเสียหาย 
 
2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในดานซอฟแวร 
พีเอชพี (PHP) แตเดิมยอมาจาก Personal Home Page Tools 
คือภาษาคอมพิวเตอรจําพวก scripting language ภาษาจําพวก
น้ีคําสั่งตางๆจะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวา สคริปต (script) และ
เวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคําสั่ง ตัวอยางของภาษาสคริปตก็
เชน จาวาสคริปต (JavaScript) , Perl เปนตน [3] 
 เฮชทีเอ็มเอล (HTML) คือ ภาษาหลักท่ีใชในการเขียน
เว็บเพจ โดยใช Tag ในการกําหนดการแสดงผล HTML ยอมา
จ ากคํ า ว า  Hypertext Markup Language โ ดย  Hypertext 
หมายถึง ขอความท่ีเช่ือมตอกันผานลิงค (Hyperlink) Markup 
language หมายถึงภาษาท่ีใช Tag ในการกําหนดการแสดงผลสิง่
ตางๆท่ีแสดงอยูบนเว็บเพจ ดังน้ัน HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช 
Tag ในการกําหนดการแสดงผลเว็บเพจท่ีตางก็เช่ือมถึงกันใน 
Hyperspace ผาน Hyperlink [4] 

จาวาสคริปต (JavaScript) ภาษาคอมพิวเตอรสําหรับ
การเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอรเน็ต ท่ีกําลังไดรับความนิยม
อยางสูง Java JavaScript เปน ภาษาสคริปตเชิงวัตถุ (ท่ีเรียกกัน
วา สคริปต (script) ซึ่งในการสรางและพัฒนาเว็บไซต (ใชรวมกับ 
HTML) เพ่ือใหเ ว็บไซตของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถ
ตอบสนองผู ใช งานไดมากข้ึน HTML สามารถทํางานขาม
แพลตฟอรมได โดยทํางานรวมกับ ภาษา HTML และภาษา Java 
ไดท้ังทางฝงไคลเอนต (Client) และ ทางฝงเซิรฟเวอร (Server) [5] 

(แอปเซิรฟ) AppServ คือโปรแกรมท่ีรวบรวมเอา 
Open Source Software หลายๆ อย า งมารวม กัน โดยมี  
Package ห ลั ก ดั ง น้ี  Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin 
โปรแกรมตางๆ ท่ีนํามารวบรวมไวท้ังหมดน้ี ไดทําการดาวนโหลด
จาก Official Release ท้ังสิ้น จุดประสงคหลักของการรวมรวบ 

Open Source Software เหลาน้ีเพ่ือทําใหการติดตั้งโปรแกรม
ตางๆ งายข้ึน เพ่ือลดข้ันตอนการติดตั้งท่ียุงยากและใชเวลานาน 

 
3. วิธีการดําเนินการ 

3.1 วิเคราะหกระบวนการทํางานเดิม 
หจก .พะณัติรุงเจริญ ท รานสปอรต เปนการใหบริการกับบริษัท
ตางๆ โดยการรับสงพนักงานท่ีเปนลูกคาและการวาจางในการ
เดินทางไปในสถานท่ีตางๆ ซึ่งการจดบันทึกตางๆ ไมวาจะเปน
ตารางการทํางาน, ตารางการเวลาการเดินรถหรือแมแตการจอง
คิวของลูกคา ระบบเดิมของบริษัทจะอยูในรูปแบบของการใช 
เอกซเซล และ เวิรด ซึ่งปญหาท่ีพบเจอคืออยากตอการคนหา
และเกิดความลาชาในการเรียกดูขอมูล 
 
3.2 วิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม 
การจัดทําระบบบริหารจัดการขอมูลการใหบริการเชารถ ของ
บริษัท หจก .พะณัติรุงเจริญ  ท รานสปอรต จะชวยในการลด
ปญหาในการท่ีตองใช เอกซเซล และ เวิรด เพ่ือสามารถเรียกดู
ขอมูลไดงายยิ่งข้ึนและลดความลาชาในการเรียกดูขอมูลและได
พัฒนาระบบฐานขอมูลเขามาชวยในการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ไม
วาจะเปน รายช่ือพนักงานขับรถ ตารางเวลาการทํางานของ
พนักงาน ตารางเวลาการเดินรถ การจัดคิวรถ และเพ่ือชวยให
ลูกคาสามารถติดตอกับทางบริษัทไดงายข้ึนจึงไดใชโปรแกรม
ประยุกตบนเว็บมาชวยในการโปรโมทใหกับทางบริษัท 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการทํางานของผูใชระบบ (Use case Diagram) 
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ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท 

 
4. ผลการวิจัย 

ระบบบริหารจัดการขอมูลการใหบริการเชารถ หจก.พะณัติรุง
เจริญ ทรานสปอรต มีวัตถุประสงคในการบริหารจัดการขอมูล
ภายในบริษัท ไมวาจะเปนในการจัดการขอมูลพนักงาน การ
จัดการขอมูลรถ การจัดการขอมูลลูกคา การจัดการขอมูลการ
จองรถ และการจัดการขอมูลรายรับและรายจาย การออกใบ
เสอนราคาบริษัท การออกใบเสร็จรับเงินของลูกคา ฯลฯ ซึ่งเปน
การเพ่ิมความสะดวกในการใหบริการกับลูกคาและมุงเนน ในการ
พัฒนาระบบตามความตองการของผู ใ ช เ พ่ื อ ให ระบบมี  
ประสิทธิภาพในการใชงานมากท่ีสุด โดยผูพัฒนา ไดพัฒนาระบบ 
บรรลุตามขอบเขตของผูใช 
 
 หนาแรกจะเปนหนาท่ีแสดงขอมูลพนักงานและปุมกด
หนาฟอรมสมัครพนักงาน 
 

 
ภาพที่ 3 หนาแสดงขอมูลพนักงาน 

 

หนาตอมาจะเปนหนากรอกขอมูลรถและหนาแสดง
ขอมูลรถท่ีอยูภานในบริษัท 

 

 
ภาพที่ 4 หนากรอกขอมูลและแสดงขอมูลรถ 

 
5. ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

ระบบบริหารจัดการขอมูลการใหบริการเชารถ หจก.พะณัติรุง
เจริญ ทรานสปอรต ถูก พัฒนาข้ึนมาจาก ภาษา PHP JavaScript 
Ajax CSS รวมถึงไลบรารี ทางดาน จัดการเอกสารและเครื่องมือ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ข้ึนเปนระบบท่ีสามารถจัดการขอมูล
ทางดาน ขอมูลลูกคา จัดการขอมูลอุปกรณ  จัดการขอมูลการ
จองคิว แสดงรายรับรายจาย ระบบไดชวยในเรื่องการใหบริการ
ของทางบริษัทมีความรวดเร็ว มากข้ึน โดยการจัดเก็บขอมูลลงใน
ฐานขอมูลผานทางเว็บไซต 
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชระบบ 
รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

 X� S.D. แปลผล 

1. ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต 
  1.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซตงาย
ตอการอานและการใชงาน 

4.7 0.4
6 

พอใจ
มาก 

  1.2 หนาโฮมเพจมีความสวยงาม 
มีความทันสมัย นาสนใจ 

4.1
3 

0.6
4 

พอใจ
มาก 

  1.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต
มีความเหมาะสม 

4 0.7
5 

พอใจ
มาก 

  1.4 สี พ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมี
ความเหมาะสมตอการอาน 

4.3
8 

0.5
1 

พอใจ
มาก 

  1.5 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ
ตัวอักษร มีความสวยงามและอาน
ไดงาย 

4.5 0.7
5 

พอใจ
มาก 

  1.6 มีความเร็วในการแสดงภาพ 
ตัวอักษร และขอมูลตางๆ 

4.2
5 

0.7
0 

พอใจ
มาก 

  1.7 ความถูกตองในการเช่ือมโยง
ภายในเว็บไซต 

4.2
5 

0.7
0 

พอใจ
มาก 

  1.8 ภาพไอคอนสวยงามนาสนใจ
สื่อความหมายไดชัดเจน 

4.1
3 

0.6
4 

พอใจ
มาก 
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จากตารางท่ี 1  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานระบบ 
10 คน ระดับความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก ดานการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต มีคาเฉลี่ยสูงสุดท่ี 4.7 
คาเฉลี่ยต่ําสุดท่ี 4 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดท่ี 0.75 คา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่ําสุดท่ี 0.46 
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บทคัดยอ 

ระบบฐานขอมูลตัวแทนประกันชีวิต เปนระบบสําหรับตัวแทน
ของบริษัทประกันชีวิต เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหขอมูล
กับลูกคา และการจัดการขอมูลของลูกคาและลูกทีม อีกท้ังยัง
เพ่ิมชองทางการติดตอใหกับลูกคา ผูพัฒนาระบบไดทําการศึกษา
ข้ันตอนการทํางานเดิมของบริษัทประกันชีวิต แลวไดวิเคราะห
ขอมูล จากน้ันจึงทําการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลให
ตรงตามขอบเขต จากการพัฒนาระบบและทดลองนําระบบ
ฐานขอมูลตัวแทนประกันชีวิตไปใชงานจริงพบวา ระบบสามารถ
ชวยจัดการขอมูลลูกคา ขอมูลของลูกทีม ขอมูลแบบประกันชีวิต 
ขอมูลกรมธรรม และการออกรายงานขอมูลไดอยางถูกตอง 
ลูกคาสามารถตรวจสอบขอมูลการทําประกันของตัวเองได คนหา
แบบประกันอ่ืนได ระบบสามารถอํานวยความสะดวกใหแก
ตัวแทนประกันชีวิตและลูกคาไดดี  
 
คําสําคัญ: ตัวแทนประกันชีวิต, ระบบฐานขอมูล 
 

ABSTRACT 
The information management system of a life insurance 
agency is developed for agents of life insurance 
companies that facilitate the information of provision 
to customers and managing customer information and 
staff information. The system also increasing contact 
channels for customers. The system development 
starts with studied the original work, analyzed the data, 
design the database system, and develop the system 
with the scope. From the system usage, the system can 
help manage customer information, team information, 
life insurance information, and reporting the 
information correctly. Moreover, customers can check 
their insurance details and find other insurance plans. 
This system can provide convenience to life insurance 
agents and customers. 
 

1. บทนํา 
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด กอตั้งเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 
พ .ศ.2492 จนปจจุบันมีประสบการณดานการประกันชีวิตมา
ตลอด 70 ป นางลัดดางามเหมือนเปนพนักงานบริษัทไทยสมุทร
ประกันชีวิต จํากัด(มหาชน)ตําแหนงผูจัดการตัวแทนขาย สาขาอู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกันชีวิตในปจจุบันน้ันสามารถพบ
เห็นและเลือกซื้อไดงายและหลากหลายมากข้ึน มีการโฆษณาถึง
การคุมครองตางๆหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต การทํา
ประกันชีวิตเมื่อเกิดกรณีท่ีทําใหผูทําประกัน ไมวาจะเปนการตาย 
การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายไดในยามชรา 
ผูท่ีทําประกันชีวิตน้ันจะตองทําการเสีย ซึ่งอาจจะ ”เบ้ียประกัน“
เปนรายเดือนหรือรายปก็แลวแตขอตกลงในตอนทําประกัน ซึ่ง
จะมีกําหนดอายุการจายเบ้ียประกัน ผูเอาประกันถึงจะเบิกเอา
เงินออกมาใชได แตหากเกิดเหตุฉุกเฉินเขาโรงพยาบาลหรือ
เสียชีวิต ก็จะไดรับคาชดเชยตามรายละเอียดในสัญญา นางลัดดา
งามเหมือนเปนพนักงานบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)ตําแหนงผูจัดการตัวแทนขาย สาขาอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุร ี 

บริษัทไทยสมุทุรประกันชีวิต เปนบริษัทขายประกันท่ี
จําเปนตองมีทรัพยากรบุคลเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ โดยนางลัดดา 
งามเหมือน เปนผูจัดการตัวแทนขายประกันชีวิต เมื่อมีลูกคามา
ทําประกันชีวิตกับ นางลัดดา งามเหมือน จะตองมีการกรอก
ประวัติขอมูลลูกคาแลวทําสัญญาโดยใชการจดบันทึกขอมูลลงใน
กระดาษและจัดเก็บในแฟม ในเวลาท่ีคนหารายช่ือลูกคาอาจจะ
ไมสะดวกหรืออาจจะทําใหเกิดการสูญหาย มีผลทําใหเสียเวลาใน
ดานการเดินทางกลับไปทําสัญญากับลูกคาใหมอีกรอบจึงทําให
เสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง 
 จากปญหาดังกลาวผูจัดทําจึงไดพัฒนาระบบฐานขอมูล
ตัวแทนขายประกันชีวิต โดยมีจุดประสงคใหตัวแทนน้ันสามารถ
บริหารการจัดการขอมูลลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและได
เพ่ิมชองทางการติดตอใหกับลูกคาท่ีสนใจจะทําประกันชีวิต จึง
ทําใหตัวแทนน้ันมียอดคาคอมมิชช่ันเพ่ิมข้ึน และยังเพ่ิมความ
สะดวกแกตัวแทนในดานจัดการขอมูลลูกคา ดานโฆษณาแบบ

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ประกันใหกับลูกคาทานอ่ืนอีกท้ังยังงายตอการคนหาและเขาใจ
ถึงแบบประกันน้ัน ๆยังลดความเสี่ยงของขอมูลท่ีอาจจะสูญหาย 
มีการแสดงรายงานในสวนของการชําระเงินของลูกคาท่ียังไมจาย
ในแตละเดือนป และรายงานสรุปยอดขายของตัวแทนและลูกทีม 
 
วัตถุประสงคของโครงงาน 
1. เพ่ือประชาสัมพันธแบบประกันใหมๆใหกับลูกคา 
2.  เพ่ือจัดรูปแบบเอกสารใหอยูในฐานขอมูล 
3.  เพ่ิมชองทางการติดตอการทําประกันชีวิต 
 

2. ทฤษฎีและโครงงานท่ีเกี่ยวของ 
2.1  ขอมูลเกี่ยวของกับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 

)มหาชน(  
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจ
ประกันชีวิต โดยการนําเงินท่ีระดมไดจากการขายกรมธรรมไป
ลงทุนเพ่ือแสวงหาผลตอบแทนสูงสุดภายใตการบริหารความ
เสี่ยงในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได โดยสวนใหญจะลงทุนใน
สินทรัพยประเภทพันธบัตร และตราสารหน้ีท่ีมีความเสีย่งต่ํา 
สวนท่ีเหลือบริษัทฯ จะนําไปลงทุนในธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีความรู
และความชํานาญเทาน้ัน อาทิ ลงทุนในหลักทรัพย ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกองทุนรวมท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ  การใหสินเช่ือเงินกูท่ีมีอสังหาริมทรัพยจํานองเปน
ประกัน รวมถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

บริษัทฯ มีการใหบริการตอลูกคาครบวงจรท้ังในดาน
กรมธรรมประเภทสามัญ อุตสาหกรรม อุบัติเหตุสวนบุคคล 
รวมถึงการประกันชีวิตประเภทกลุม และสัญญาเพ่ิมเติม
กรมธรรม ไดแก การคุมครองสุขภาพ การคุมครองอุบัติเหตุ การ
คุมครองโรคมะเร็ง คาชดเชยรายได เน่ืองจากการเจ็บปวยหรือ
ประสบอุบัติเหตุ การคุมครองทุพพลภาพ การคุมครองผูชําระ
เบ้ีย เปนตน โดยมีสาขาพรอมใหบริการแกลูกคากระจายอยูท่ัว
ประเทศ 171 สาขา และมีสํานักงานตัวแทน 40 แหง ในดาน
ชองทางการขายกรมธรรมใหแกลูกคาในตางจังหวัดและ
กรุงเทพฯ  บริษัทฯ มีชองทางการขายผานตัวแทนเปนชองทาง
หลัก    และไดขยายชองทางใหม ไดแก ชองทางองคกร  ชองทาง
สถาบันการเงิน และชองทาง Internet Sales  ในดานชองทาง
ชําระเงิน บริษัทฯ มีชองทางชําระเงินใหลูกคาสามารถเลือกชําระ
เงินผานตัวแทน ผานธนาคาร ผานเคานเตอรเซอรวิสท่ัวประเทศ 
ผานบัตรเครดิต  หรือเลือกชําระผานระบบหักบัญชีอัตโนมัติ 
(Direct Debit) 
 
 
 
 

.2 2  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในดานฐานขอมูล 
ฐานขอมูล (Database) คือ กลุมของความสัมพันธ นํามาเก็บ
รวบรวมเขาไวดวยกันอยางมีระบบและขอมูลน้ัน ตองตรงตาม
วัตถุประสงคการใชงาน [1] 

ระบบฐานขอมูล (Database System)  เปนการวมตัว
ของฐานขอมูลตั้งแต 2 ฐานขอมูลเปนตนไปท่ีมีความสัมพันธกัน 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการลดความซ้ําซอนของขอมูล และทํา
ใหการบํารุงรักษาตัวโปรแกรมงายมากข้ึน โดยผานระบบการ
จัดการฐานขอมูล (Database Management System) [1] 

องคประกอบของฐานขอมูล แบงออกเปน 5 ประเภท คือ  
1. ฮารดแวร (Hardware) 
2. โปรแกรม (Program) 
3. ขอมูล (Data) 
4. บุคลากร (People) 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedures) 
 
.2 3  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในดานซอฟตแวร 

ภาษาท่ีใช ไดแก พีเอชพี (PHP)[5]  ซีเอสเอส (CSS) จาวา 
สคริปต (JavaScript) พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin) [2] 
บูทสแ ท็บ (Bootstrap)   เอชที เ อ็มแอล5 (html5)  เจคิวรี  
(jQuery) [8]  

โปรแกรมท่ีใช  ไดแก แอปเซิรฟ (AppServ)  ซับไลม 
แ ท็ก  (Sublime Text 3)  [6]  อะโด บี  โฟโตชอป (Adobe 
Photoshop) วิชวล พาราดาม (Visual Paradigm) ไมโครซอฟ
เวิรด (microsoft word) 
 

3. วิธีการดําเนินการ 
3.1 วิเคราะหกระบวนการทํางานเดิม 
        ระบบงานเดิมของรานมีการจัดเก็บขอมูลเปนรูปเลม
เอกสารเปนการเสี่ยงท่ีขอมูลจะเสียหายและสูญหายงายและราน
ยังไมมีชองทางในการประชาสัมพันธท่ีชัดเจน เมื่อลูกคาตองการ
ใชบริการจะตองมีการสอบถามรูปแบบการจัดงานแตงเปนการทํา
ใหลูกคาเสียคาโทรศัพทมือถือและคานํ้ามันของรถยนตเปนอยาง
ยิ่งแลวเปนการท่ีทําใหลูกคาเสียเวลาโดยท่ีผูจัดทําไปสอบถามกับ
ตัวแทนขายประกันและพบวามีปญหาเก่ียวกับการจัดการระบบ
เพ่ือจัดการขอมูลลูกคาใหมีความสะดวกมากข้ึนจากปญหาท่ีพบมี
การจัดการลูกทีมเก็บขอมูลตางๆ  
 
3.2 วิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม 

แนวคิดในการนําเทคโนโลยีมาชวยดวยการสราง
เว็บไซตและนําระบบฐานขอมูลมาชวยในเรื่องการจัดการขอมูล
เพ่ือจัดการขอมูลใหเปนหลักแหลงเปนระเบียบและนํามาใชงาน
ไดถูกตองพรอมท้ังยังมีเว็บไซตท่ีใหลูกคาท่ีสามารถตรวจสอบ
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ขอมูลเก่ียวกับรูปแบบประกันตาง ๆสามารถหาขอมูลเก่ียวกับ
การทําประกันชีวิตท่ีมีความสะดวกมากข้ึนและยังมีประโยชนตอ
ตัวแทนขายท่ีชวยประชาสัมพันธใหกับลูกคาทานอ่ืนไดมากข้ึน 
ลดความซ้ําซอนและ ลดความเสี่ยงท่ีขอมูลจะสูญหาย ซึ่งเว็บไซต
จะมีการรวบรวมขอมูลของลูกคาเพ่ือใหลูกคาสามารถเลือกดู
ขอมูลกรมธรรมของตัวเอง และระบบท่ีจัดทําข้ึนจะชวยในใหการ
บริการท่ีสะดวกในเรื่องการจัดการระบบลูกทีม 
โดยมีแผนการดําเนินงานใหมดังภาพท่ี 1 แผนแสดงการทํางาน
ของผูใชระบบ (Use case Diagram) ตามแผนภาพบริบทภาพท่ี 
2 และตัวอยาง หนาจอแสดงผลดังภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 1 แผนแสดงการทํางานของผูใชระบบ 

 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท 

 

 
ภาพที่ 3 ตัวอยางหนาจอแสดงผล 

 
4. ผลการวิจัย 

ระบบฐานขอมูลตัวแทนประกันชีวิต มี วัตถุประสงค เ พ่ือ
พัฒนาการจัดการขอมูลลูกคา ขอมูลลูกทีม ขอมูลการชําระเงิน
ของลูกคา สรุปยอดท่ีทําประกันกับลูกคา  ซึ่งเปนการเพ่ิมความ
สะดวกในการใหบริการกับลูกคาและมุงเนนในการพัฒนาระบบ
ตามความตองการของผูใชเพ่ือใหระบบมีประสิทธิภาพในการใช
งานมากท่ีสุด โดยผูพัฒนา ไดพัฒนาระบบบรรลุตามขอบเขตของ
ผูใช 
 

 
        ภาพที่ 4 หนาจอแบบฟอรมลูกคา 

 
จากภาพท่ี 4 เปนหนาจอแบบฟอรมเพ่ิมขอมูลลูกคาท่ีทําประกัน
ชีวิตกับตัวแทน 
 

 
ภาพที่ 5 หนาจอแสดงขอมูลลูกคา 
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จากภาพท่ี 5 เปนหนาจอสําหรับการแสดงขอมูลลูกคาของ
ตัวแทนสามารถคนหา แกไขขอมูลได ขอมูลท่ีแสดงอยูในรูปแบบ
ของตารางโดยมี รหัสสมาชิก ช่ือ-นามสกุล  เลขบัตรประชาชน 
อาชีพ เบอรโทรและยังสามารถเพ่ิมประกันอ่ืนๆไดอีก 
 

 
ภาพที่ 6 หนาจอแบบฟอรมเพิ่มขอมูลลูกทีม 

 

จากภาพ ท่ี  6 เปนหน าจอสํ าหรับการ เ พ่ิมข อมู ลลู ก ทีม
ประกอบดวย หมายเลขบัตรประชาชน เกิดวันท่ี หมายเลข
ตัวแทน ช่ือ-นามสกุล ช่ือผูใชงาน รหัสผาน ท่ีอยู จังหวัด อําเภอ 
ตําบล รหัสไปรษณษี  อีเมล และเบอรโทร 
 

 
ภาพที่ 7 หนาจอแสดงขอมูลลูกคา 

 

จากภาพท่ี 7 เปนหนาจอสําหรับการแสดงขอมูลลูกทีมสามารถ
แกไขขอมูลไดขอมูลท่ีแสดงอยูในรูปแบบของตารางโดยมี รหัส
ตัวแทน  ช่ือ หมายเลขบัตรประชาชน ท่ีอยู เบอรโทร และอีเมล 
 

 
ภาพที่ 8 หนาจอแบบฟอรมเพิ่มขอมูลกรมธรรม 

 

จากภาพท่ี 8 เปนหนาจอสําหรับการเพ่ิมขอมูลกรมธรรมหลงัจาก
เพ่ิมขอมูลลุกคาแลว ประกอบดวย ช่ือลูกคา รหัสลูกคา เลือก
แบบประกัน หมายเลขกรมธรรม วันท่ีเริ่มสัญญา หมายเลข
ตัวแทน ใบคําขอเลขท่ี กําหนดวงเงินท่ีจะจายตามเง่ือนไข เมื่อ
ครบสัญญา  ถึงแกกรรม  ประสบอุบัติเหตุ ช่ือผูรับผลประโยชน 

หมายเลขผูรับผลประโยชน สามารถใสได3คน สถานะของผูรับ
ผลประโยชน จํานวนเงินเอาประกัน เบ้ียประกัน เลือกชําระแบบ
รายเดือนหรือป กําหนดชําระวันท่ี 
 

 
 ภาพที่ 9 หนาจอแบบฟอรมเพิ่มขอมูลกรมธรรม 

 

จากภาพท่ี 9 เปนหนาจอสําหรับการแสดงขอมูลกรมธรรม
สามารถคนหา ขอมูลท่ีแสดงอยูในรูปแบบของตารางโดยมี 
หมายเลขกรมธรรม ช่ือแบบประกัน  รหัสลูกคา ช่ือลูกคา ระบุ
วันท่ีชําระเงิน และจํานวนเบ้ียประกัน 
 

5. ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
ระบบฐานขอมูลตัวแทนประกันชีวิต ถูกพัฒนาข้ึนมาจากภาษา 
PHP JavaScript Ajax HTML SQL รวมถึงไลบรารี  ทางดาน
จัดการเอกสารและเครื่องมือพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ัน Sublime 
Text 3 ข้ึนเปนระบบท่ีสามารถจัดการขอมูลทางดาน ขอมูล
ลูกคา ขอมูลกรมธรรม  ขอมูลลูกทีม แสดงยอดขายตอเดือนตอป 
ระบบไดชวยในเรื่องการประชาสัมพันธขอมูลเรื่องของประกัน
แบบใหมหรือมีการปรับเปลี่ยนใหมีความรวดเร็วมากข้ึน โดยการ
จัดเก็บขอมูลลงในฐานขอมูลผานทางเว็บไซต ชวยใหลดปริมาณ
การจัดเก็บขอมูลในกระดาษ แฟมเอกสาร หรือจัดเก็บขอมูลลง
ในอุปกรณทางคอมพิวเตอร เพ่ือปองกันขอมูลหรือเอกสารชํารุด
หรือสูญหายได  และบุคคลท่ัวไปยังสามารถเขาถึงขอมูลของการ
ใหบริการไดสะดวกทุกพ้ืนท่ีผานทาง อินเทอรเน็ต โดยระบบ
ฐานขอมูลตัวแทนประกันชีวิต  พัฒนาข้ึนตรงตาม ขอบเขตและ
ตรงตามความตองการของผูใชงาน อนาคตอาจจะมีการเช่ือมตอ
กับโทรศัพทโดยการดูผานแอพพริเคช่ัน 
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ระบบคลังสิ่งอุปกรณเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหารของ 
กองบัญชาการชวยรบท่ี 2 

The Warehouse of 2nd Army Support Command for Decision 
Making 
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บทคัดยอ 
ระบบคลังสิ่งอุปกรณเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร 
ของกองบัญชาการชวยรบท่ี 2 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบ 
และประเมินประสิทธิภาพของระบบ  ซึ่งการพัฒนาระบบคณะ
ผูจัดทําไดใชวงจรการพัฒนาระบบ ภาษาท่ีใชในการพัฒนา คือ 
Visual Basic.Net แ ล ะ ใ ช  MySQL เ ป น โ ป รแ กรมจั ด ก า ร
ฐานขอมูล การประเมินประสิทธิภาพ โดยมีผูเช่ียวชาญจํานวน 5 
ทานตอบแบบสอบถามแลวนําไปคํานวณหาคาเฉลี่ยและสวน
เบ่ียนเบนมาตรฐาน 
 ผลการดําเนินงาน  ดําเนินงาน  พบวา ระบบคลังสิ่ง
อุปกรณเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร แบงผูใชเปน 3 
สวน คือ ผูดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการผูใชและสิง่อุปกรณ
ภายในคลัง สวนผูบริหารสามารถถดูสถิติการเบิกจายสิ่งอุปกรณ
ในคลัง และผูใชงานสามารถเบิกจายสิ่งอุปกรณภายในคลังได 
เมื่อนําระบบไปประเมินประสิทธิภาพ จากผูเช่ียวชาญพบวาอยู
ในระดับมาก (X��� = 4.0, S. D = 0.90 ) 
 
คําสําคัญ: สนับสนุนการตัดสินใจ, การเบิก/จาย  
 

ABSTRACT 
The Warehouse of 2nd Army Support Command for 
Decision have objective to develop the system and for 
performance evaluation. Which the system 
development team can do System development cycle 
By using the language of development which is Visual 
Basic.Net and developed using MySQL database 
management system. After that, the organizing team 
performed a quality evaluation. Which there are 5 
experts to use to find the average and standard 
deviation. 

       Performance found that the The 
Warehouse of 2nd Army Support Command for 
Decision.  Users can be divided into 3 parts. Is 
administrators can manage users and devices within the 
warehouse. The management can see the statistics of 
disbursement of equipment in the warehouse. And 
users can disburse equipment in the warehouse .When 
the system is evaluated for efficiency from experts will 
show that it is at a high level (X��� = 4.0 , S. D = 0.90 ) 
 

 
 

1. บทนํา 
ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามามีอิทธิพลตอการทํางาน
ของทุกหนวยงานท้ังหนวยงานเอกชน และหนวยงานรัฐบาล 
สามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือการบริหารภายในองคกร อาทิ งาน
การตรวจสอบจํานวนสินคาคงเหลือ การขายสินคา และงานการ
เบิก/จายครุภัณฑ เปนตน เทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญท่ี
สามารถสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกรใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และนอกจากน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศยังทํา
ใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลในการดําเนินงานไวเพ่ือนําไป
วิเคราะหใหเปนสารสนเทศท่ีสําคัญใหกับผูบริหารนําไปใชเพ่ือ
การวางแผน การกําหนดนโยบายหรือกลยุทธสําหรับการดําเนิน
ภายในองคกรท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ เพ่ือชวยใหหนวยงาน
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตัง้ไว หนวยงานทหารซึ่งเปน
หนวยงานภาครัฐไดมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน อาทิ นํามาชวยในดานการ
ติดตามเอกสาร ระบบการเบิกจายเงินเดือนและสวัสดิการของ
กําลังพล แตยังไมมีระบบเก่ียวกับการเบิกจายสิ่งอุปกรณซึ่งเปน
ยุทโธปกรณท่ีแตละหนวยงานมียุทโธปกรณท่ีดูแลเปนจํานวน
มาก ดังน้ันการจัดทําระบบการเบิก/จายสิ่งอุปกรณ จะชวยทําให

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 

Keyword:  Decision support, Disbursement 
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จัดเก็บ การเบิก/จาย การสงคืน มีระบบระเบียบมากข้ึนและ
สามารถทราบวาหนวยงานใตบังคับใดเบิกไปใชและสงคืน 
ตลอดจนทราบขอมูลเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และทําใหตรวจสอบ
จํานวนไดสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ียังสามารถทํารายงานเพ่ือ
นําเสนอตอผูบัญชาการของหนวยงานเพ่ือใหทราบจํานวนท่ีมี 
จํานวนท่ีมีการเบิกใชและสิ่งอุปกรณท่ีไมไดใชงานเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ดังน้ัน คณะผูจัดทําจึงไดพัฒนาระบบระบบคลังสิ่ง
อุปกรณ เ พ่ือสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหารของ 
กองบัญชาการชวยรบท่ี 2 คายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
เปนหนวยท่ีมีสิ่งอุปกรณท่ีสนับสนุนตอหนวยงานกองบัญชาการ
ชวยรบท่ี 2 และมีจํานวนคลังสิ่งอุปกรณจํานวน 27 คลังแตละ
คลังมีจํานวนสิ่งอุปกรณหลายประเภท ซึ่งอยากตอการดูแลของ
เจาหนาท่ี ซึ่งระบบท่ีพัฒนาจะชวยอํานวยความสะดวกในการ
จัดเก็บและเบิกจายใหกับเจาหนาท่ีและสามารถออกรายงาน
เก่ียวกับขอมูลการเปรียบเทียบการเบิกจายในรูปแบบกราฟ 
ใหกับผูบัญชาการของหนวยไดนําสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจได   
1.1  วัตถุประสงค 

  1.1.1   เพ่ือการพัฒนาแอพพลิเคช่ันคลังสิ่งอุปกรณเพ่ือ
การตัดสินใจของผูบริหาร ภายในหนวยงาน ของกองบัญชาการ
ชวยรบท่ี 2 
 1.1.2 เพ่ือการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันคลังสิ่งอุปกรณเพ่ือการตัดสินใจของผูบริหาร 
ภายในหนวยงาน ของกองกองบัญชาการชวยรบท่ี 2 
1.2  ขอบเขตการทํางาน  
 1.2.1  ผูใช (User) สามารถทําการตรวจสอบขอมูลสิ่ง
อุปกรณท่ีจัดเก็บอยูในคลังโดยจะแบงตามหมวดหมูของสิ่ง
อุปกรณท่ีรับผิดชอบได สามารถสืบคนขอมูลเพ่ือเบิก/จายสิ่ง
อุปกรณ และออกรายงานเก่ียวกับการเบิกจาย สิ่งอุปกรณ
คงเหลือ  เปนตน 
 1.2.2   ผูดูแลระบบ (Admin) สามารถจัดการขอมูล
ผูใช สามารถเพ่ิมขอมูลสิ่งอุปกรณในแตละคลัง จัดการขอมูลสิ่ง
อุปกรณไดและออกรายงานท่ีเก่ียวของกับสิ่งอุปกรณได 
 1.2.3  ผูบริหาร (Manager  ) สามารถตรวจเช็คขอมูลใน
ระบบได สามารถอนุมัติในการ เบิก /จายได  สามารถออกรายงาน
ในรูปแบบของกราฟสรุปการเบิกจายสิ่งอุปกรณในรูปแบบของ
กราฟตามความตองการได  
1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.3.1 มีโปรแกรมชวยในการเบิก/จายสิ่งอุปกรณ  

1.3.2 สามารถตรวจเช็คขอมูลสิ่งอุปกรณภายในคลังได 

1.3.3 สามารถออกรายงานสิ่งอุปกรณคงเหลอื รายงาน
การเบิกจายสิ่งอุปกรณในรูปแบบของกราฟท่ีชวยใหผูบริหารใช
ประกอบการตัดสินใจได 

 
2. ขัน้ตอนการดําเนินงาน 

การจัดทําระบบคลังสิ่งอุปกรณเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
ผูบริหารของ กองบัญชาการชวยรบท่ี 2 ไดพัฒนาและออกแบบ
ระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle) แบงออกเปน 7 ข้ันตอน [1] ดังน้ี 
2 .1  การกําหนดปญหา (Problem Definition) 
 ไดศึกษาการทํางานของระบบเดิม จากเอกสารท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหทราบถึงปญหาของการทํางานเกา และรวบรวม
ปญหาการทํางานเพ่ือนําไปออกแบบการทํางานตอไป  
2.2  การวิเคราะห (Analysis) 
 ไดรวบรวมความตองการจากการศึกษาเอกสาร และ
สัมภาษณการทํางานของเจาหนาท่ีคลังสิ่งอุปกรณ เพ่ือใหทราบ
ถึงความตองการทํางานของระบบจากผูใช ซึ่งประกอบดวย 
ผูบริหารระบบ เจาหนาท่ีคลังสิ่งอุปกรณแตละคลัง และความ
ตองการของผูบังคับบัญชาหนวย เพ่ือนํามาออกแบบอัลกอรึทึม
ตอไป 
2.3  การออกแบบ (Design) 
 ในการออกแบบระบบคลังสิ่งอุปกรณเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจสําหรับผูบริหารของ กองบัญชาการชวยรบท่ี 2 โดยการ
ใชเครื่องมือในการออกแบบ ประกอบดวย E-R/ Diagram, Data 
Flow Diagram, Use Case Diagram, Flowchart ดังตอไปน้ี 

2.3.1 Use Case Diagram ของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพท่ี 1 แสดงถึงการเขาถึงของระบบ 
 

ภาพที่ 1 Use Case Diagram 

2195



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

2.3.2  ผังงานระบบ(Flowchart) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.4  การพัฒนา (Development) 
 ใช VB.NET 2012 เพ่ือพัฒนาระบบ และใช MySQL 
ซึ่งเปนโปรแกรมการจัดการขอมูล 
2.5  การทดสอบ (Testing) 
 นําโปรแกรมท่ีพัฒนาเสร็จแลวไปทดสอบการใชงาน 
กับขอมูลจริงจากผูใชเพ่ือหาความถูกตองของการทํางาน และทํา
การแกไขใหตรงตามความตองการของผูใช 
2.6 การนําระบบไปใช (Installation) 
             นําโปรแกรมไปติดตั้งบนเซิฟเวอร แลวสราง URL 
เพ่ือใหผูใชไดสามารถใชงานระบบไดจริง  
2.7 การประเมินผล (Evaluation) 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบคลังสิ่งอุปกรณ
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร ของกองบัญชาการ
ชวยรบท่ี 2 โดยใชผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ตอบแบบสอบถาม
แบบแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 5 
ระดับ [2] แลวนําไปวิเคราะห เ พ่ือหาคาเฉลี่ย X� และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 

3. ผลการดําเนินงาน 
การพัฒนาระบบคลังสิ่งอุปกรณเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ของกองบัญชาการชวยรบท่ี 2  มีผลการดําเนินงานดังน้ี  
3.1 ผลการพัฒนาระบบคลังสิ่งอุปกรณเพ่ือสนับสนนุการ
ตัดสินใจสําหรับผูบริหาร ของกองบัญชาการชวยรบท่ี 2 
 ผลของการพัฒนาระบบไดแบงผูใชออกเปน 3 กลุม 
ดังน้ี  
 .13 .1 กลุมผูใช  สามารถตรวจสอบสิ่งอุปกรณในคลัง
และทําการเบิก/จายสิ่งอุปกรณไดตามสิทธ์ิ และออกรายงานการ
เบิก/จาย รายงานสิ่งอุปกรณคงเหลือ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 หนาจอแสดงแผนท่ีคลังสิ่งอุปกรท้ังหมด จํานวน 26 
คลัง โดยแสดงดังภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 

  
  

หนาจอแสดงการเบิกจายสิ่งอุปกรณของเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบคลัง โดยแสดงดังภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4 ภาพแสดงการเบิกจายส่ิงอุปกรณ 
 

  3.1.2  กลุมผูดูแลระบบ สามารถจัดการขอมูลผูใช 
สามารถตรวจสอบและเพ่ิมขอมูลสิ่งอุปกรณภายในคลังได และ
ออกรายงานเก่ียวกับ รายการเบิก/จายสิ่งอุปกรณ รายงานสิ่ง
อุปกรณคงเหลือ เปนตน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 หนาจอการจัดการขอมูลผูใช โดยผูดูแลระบบสามารถ 
สรางผูใช กําหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูล และกําหนดผูใชเพ่ือดูแล
คลังสิ่งอุปกรณ ดังภาพท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

3.1.3 กลุมผูบริหาร สามารถอนุมัติการเบิก/จายสิ่ง
อุปกรณ และออกรายงานในรูปแบบขอกราฟ และเปรียบเทียบ
จํานวนการจาย/เบิกได ดังภาพท่ี 6 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 หนาจอตรวจสอบผูใชงานและเพิ่มขอมูลผูใช 

ภาพที ่3 หนาจอแสดงแผนที่ในคลังส่ิงอุปกรณ  
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทําการงานของระบบงาน 

 
จากภาพท่ี 2 แสดงถึงระบบผังงาน ในรูปแบบโฟรชารต 
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3.2  ผลการปะเมินประสิทธิภาพระบบคลังสิ่งอุปกรณเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร ของกองบัญชาการชวย
รบท่ี 2 

 การประเมินประสิทธิของระบบคลังสิ่งอุปกรณเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร ของกองบัญชาการชวยรบ
ท่ี 2 จากผูเช่ียวชาญ 5 คน ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพ อยู 3 
ดาน ประกอบดวย ดานการออกแบบอยูในระดับมาก (x� =
4.08)  ดานการทําตามฟงกชัของแอพพลิเคช่ัน อยูในระดับมาก 
(x� = 4.00) และดานการทํางานท่ีตรงตามความตองการผูใช
แอพพลิเคช่ันอ๖ยูในระดับมาก (x� = 3.92) โดยผูเช่ียวชาญให
ความเห็นภาพรวมท้ัง 3 ดานอยูในระดับ มาก (x� = 4.00) 
แสดงใหเห็นวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาสามารถนําไปใชงานไดจริง
กับหนวยงานกองบัญชาการชวยรบท่ี 2 คายสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 
 

4. ขอเสนอแนะ 
4.1 ขอเสนอแนะ 
 การพัฒนาระบบควรมีการเพ่ิมการทํางานในสวนของการ
รับขอมูลและจายของคลังขอมูลตามระบบของผูใชใหสามารถ
ระบุตําแหนงของสิ่งอุปกรณท่ีเพ่ิมเขามาในคลังไดอัตโนมัติ และ
บอกพิกัดตําแหนงแผนท่ีของคลังเพ่ือใหงายตอการเขาไปติดตอ 
 

เอกสารอางอิง 
 [1] โอภาส เอ่ียมสิริวงศ .การวิเคราะหออกแบบระบบ  .(2559) .

กรุงเทพฯ .ซีเอ็ดยูเคช่ัน.  
[2] ชูศรี  วงศรัตนะ เทคนิคการเขียนเคาโครงการวิจัย .(2549) .: 
แนวทางสูความสําเร็จ  .กรุงเทพฯ :  บริษัทไทเนรมิตกิจ  อินเตอร
โปรเกรสซิฟจํากัด.   
 

ภาพที่ 6 หนาจอแสดงการเปรียบเทียบการเบิก/จายส่ิงอุปกรณในคลัง
ของแตละเดือน 
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ระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเรือ่ง 
Storytelling Information Management System 
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บทคัดยอ 
การเก็บขอมูลความรูเชิงวัฒนธรรมในทองถ่ินน้ันบางครั้งเปนการ
บอกเลาตอกันมารุนตอรุน หรืออยูในรูปแบบเอกสารตามสถานท่ี
ตาง ๆ ดังน้ันจึงเปนการยากในการศึกษาขอมูลเชิงวัฒนธรรม 
เน่ืองดวยสถานท่ีตาง ๆ น้ันมีความหางไกล นอกจากน้ีวัฒนธรรม
เหลาน้ียังมีโอกาสสูญหายไดงาย บทความน้ีไดนําเสนอผลการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลการเลา เรื่ อง สวนของ 
Backend มีท้ังหมด 5 มอดูล  ไดแก จัดการเน้ือเรื่อง เพ่ิมเน้ือ
เรื่อง อานเน้ือเรื่อง ลบเน้ือเรื่อง และแกไขเน้ือเรื่อง ซึ่งระบบ
บริหารจัดการขอมูลการเลาเรื่องจะใชเก็บรวบรวมขอมูลเชิง
วัฒนธรรมอันมีคาท่ีเปรียบเสมือนหนังสือท่ีบันทึกขอมูลเชิง
วัฒนธรรม โดยใหปราชญชาวบาน ผูรูในทองถ่ิน หรือผูท่ีมีความรู
เ ก่ียวกับขอมูลเชิงวัฒนธรรมไดเขียนบอกเลาเรื่องราวผาน
ตัวอักษร รูปภาพ หรือสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือแบงปนองคความรูใน
ดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องเลา หรือประวัติศาสตรท่ีมีคา
ในทองถ่ินน้ัน ๆ ท่ีไมตองการใหสูญหายตามกาลเวลา โดยการ
วิเคราะห ออกแบบ และการพัฒนาระบบน้ี ไดใชภาษา HTML, 
CSS, SQL และ  JavaScript เ พ่ื อ ให ร ะบบมีประสิ ท ธิภาพ 
ขอผิดพลาดนอย และใชงานงาย โดยผูใชงานเรียกใชงานผานเว็บ
เบราวเซอรเทาน้ัน 
 
คําสําคัญ: การเลาเรื่อง เรื่องเลา วัฒนธรรม โบราณวัตถุ 
 

ABSTRACT 
In the collection of local cultural knowledge. 
Sometimes, local cultural knowledge is a story from the 
old generation to the new generation or documents. 
So, it is difficult to study cultural information because 
some places are far away and there is a chance of 
cultural information can easily be lost. this paper 
presents about Storytelling Information Management 
System in Backend part with 5 modules. Including 
manage the story, add story, read the story, delete 

story and edit the story. The Storytelling Information 
Management System use to collect cultural information 
like a book that records cultural information. Local 
people or people that had cultural knowledge written 
stories via text, images, or multimedia to share 
knowledge about Historic sites, antiquities or local 
history for not to lost by time. The Storytelling 
Information Management system is analyzed, design 
and developed with HTML, CSS, SQL and JavaScript 
languages to make an effective system, few errors and 
easy to use. The system can use on web browser only. 
 

Keywords: Storytelling, Narrative, Culture, Antiquities 

 
1. บทนํา 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเรื่อง จะเปนระบบ 
ท่ีจะเก็บขอมูลเชิงวัฒนธรรมอันมีคา ซึ่งเปาหมายสูงสุดของระบบ
คือ การเปนคลังขอมูลเชิงวัฒนธรรม หรือเปรียบเสมือนหนังสือ 
ท่ีบันทึกขอมูลเชิงวัฒนธรรม ท่ีผูคนท่ัวไปสามารถเขามาหาขอมูล 
หรือมาเขียนเรื่องราวในมุมมองท่ีผู น้ันรู เพ่ือแบงปนความรู  
ซึ่ งบางครั้ งในทองถ่ินน้ันมีโบราณสถาน หรือโบราณวัตถุ  
แลวมีเรื่องเลา หรือประวัติศาสตร ท่ีบอกเลาปากตอปากตอกัน
มาโดยผูท่ีมีความรูเชิงทองถ่ินเรียกวา ปราชญชาวบาน หรือ
ขอมูลบางครั้งถูกจัดเก็บกระจัดกระจายจึงยากตอการคนหา
ขอมูล การใชงานมีความยาก ซึ่งชาวบานอาจไมรูวาความรูใน
สวนน้ันมีคุณคาอยางมาก ดังน้ันผูจัดทําจึงไดมีแนวคิดในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเรื่อง เพ่ือใหปราชญ
ชาวบานสามารถบันทึกเรื่องเลาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตามทองถ่ิน 
และใหบุคคลท่ัวไปสามารถคนหาขอมูลเชิงวัฒนธรรมเหลาน้ีผาน
ระบบออนไลน เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมสูรุนถัดไป 

  
 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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2. ทฤษฎีและงานท่ีเกี่ยวของ 
บทน้ีผูจัดทําจะมีการอธิบายเก่ียวกับหลักการและองคความรู 
ท่ีเก่ียวของกับระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเรื่องท่ีผูจัดทําได
สืบคน หาความรู  และทําความเข า ใจ เ พ่ือให เข า ใจ ถึ ง
องคประกอบ สิ่งสําคัญ วัตถุประสงค และความหมายของ 
“Story telling” ท่ีผูจัดทําไดออกแบบและดําเนินการพัฒนา 
โดยหัวขอประกอบไปดวย บทความท่ีเก่ียวของระบบบริหาร
จัดการขอมูลการเลาเรื่อง ระบบสารสนเทศท่ีไดทําการศึกษาการ
ทํางาน ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของสําหรบันํามาเปนตนแบบใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเรื่อง และเครื่องมือ
และเทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนา 
 
2.1 การเขียนเร่ืองเลาดวยเทคนิคการเลาเร่ือง (Storytelling) 
การบอกเลาเรื่องราวความรูตาง ๆ ท่ีอยู กับตัวบุคคล )Tacit 
knowledge) จากประสบการณการดําเนินชีวิต เรื่องท่ีซาบซึ้ง 
ประทับใจ หรือไดจากการศึกษา การทํางานท่ีสั่งสมเปนทักษะ
แนวปฏิบัติท่ีดีหรือจากพรสวรรค ใหบุคคลอ่ืนฟง เพ่ือใหผูฟง
สามารถนําไปประยุกตใชกับการทํางานของตนเองได โดยไมตอง
เสียเวลาเริ่มตนศึกษาในเรื่องน้ันๆ ใหม โดยกระบวนการเลาเรื่อง
น้ีจัดเปนเครื่องมือ ดานการจัดการความรู ท่ีสามารถจัดเปน
ทรัพยสินทางปญญาท่ีสัมผัสไมได ซึ่งการถายทอดเรื่องราว
สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน รูปแบบการเขียนเรื่องเลา  
การเลาเรื่องผานสื่อตาง ๆ เปนตน (คลิปวิดีโอ สไลดนําเสนอ) [1] 

 

2.2 ระบบ NAVANURAK คลังขอมูลวัฒนธรรมดิจิทัล 
ศิลปวัฒนธรรม ถือไดวาเอกลักษณท่ีบงบอกความเปนชาติไทย
อยางชัดเจน และไดถูกถายทอดออกในรูปแบบและสื่อท่ีแตกตาง
กัน ไมวาจะเปนโบราณสถาน โบราณวัตถุ เอกสารตํารา ศิลา
จารึก ใบลานรวมถึงจิตรกรรมในแขนงตาง ๆ โดยเปนการบอก
เลาถึงประวัติศาสตร ประเพณี ศิลปะ วิถีชีวิต และความเปนอยู
ของชาติ  แต ด วยป จจั ยหลายสิ่ ง ไม ว าจะ เปนกาล เวลา 
สภาพแวดลอม วิธีชีวิตของผูคนท่ีเปลี่ยนไป กอใหเกิดการสูญ
สลายของมรดกไทย การประยุกตเทคโนโลยีในการจัดเก็บ 
บริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเผยแพรขอมูล และองคความรูใน
รูปแบบดิจิ ทัล โดยการอนุรักษขอมูลทางวัฒนธรรมโดย
เทคโนโลยีเชิงอนุรักษ ถือเปนสวนหน่ึงในการชวยดํารงให
วัฒนธรรมยังคงสามารถดําเนินอยูไดอยางยั่งยืน และสามารถ
เขาถึงไดอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน [2] 

 

2.3 ระบบ twinery.org 
ระบบท่ีทําในเรื่อง Storytelling โดยการเขียนเรื่องราวน้ัน  
จะสามารถเขียนแลวเช่ือมโยงตอไปเปนความสัมพันธในรูปแบบ
การเช่ืองโยงทางเสนเรื่อง หรือการทําเปนลิ้งกได โดยการ

เช่ือมโยงน้ัน จะเช่ือมโยง หรือลิงกไปท่ีเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเราตองการ 
ซึ่งเรื่องน้ันตองเปนเรื่องท่ีเราเขียนข้ึนเอง โดยเว็บแอปพลิเคชันน้ี
เปนหน่ึงในตัวอยางท่ีผูจัดทําไดทดลอง และศึกษาการทํางาน 
ตาง ๆ เปนตัวอยาง และนําไปปรับใชกับระบบบริหารจัดการ
ขอมูลการเลาเรื่อง [3] 
 
2.4 ระบบ infinite story 
เว็บแอปพลิเคชันท่ีชวยใหผูใชสามารถอานและเขียนเรื่องราว 
ท่ีไมมีท่ีสิ้นสุด โดยมีการจัดเรื่องราวเปนสาขา และสามารถเลือก
การอานตามแนวท่ีผู ใชตองการได  ซึ่ ง ท่ีรูจักกันในรูปแบบ 
เปนนวนิยายแบบโตตอบ นอกจากน้ียังสามารถใชเครื่องมือ 
ตาง ๆ เพ่ือสรางเวิรกโฟลวโตตอบกับแบบเมนูและการผจญภัย
ภาพของเน้ือเรื่อง โดยเว็บน้ีมีคุณสมบัติท่ีเปนเอกลักษณหลาย
อยางเชน การเขียนเลาเรื่อง การอัปโหลดภาพเรื่องสวนตัว 
สงตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล และการเช่ือมโยงแตละ Story [4] 
 

2.5 เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีใช 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเรื่อง  จําเปนตองมี
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสําหรับการพัฒนาทําใหมี
การจัดหาเครื่องมือท่ีหลากหลาย สามารถประยุกตใชงาน และมี
การคัดกรองเครื่องมือจึงไดเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาดังน้ี 

2.5.1 ซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนา 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเรือ่ง อาศัยเครื่องมือ
ท่ีชวยสนับสนุน หรือรองรับภาษาท่ีใชการพัฒนาซอฟตแวร เพ่ือ
ตอบทําใหระบบมีการตอบสนองตามเปาหมาย โดยการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเรื่อง ไดเลือกใชเครื่องมือ
สําหรับการพัฒนาซอฟตแวร ดังน้ี 

1) Atom Editor  
Atom Editor คือ โปรแกรมประเภท Text Editor จากคาย 

GitHub เปนโปรแกรมสําหรับการเปดสรางและแกไข Source 
Code ท่ีใชงานไดงาย โปรแกรมสามารถรองรับในการเขียนโคด
ไดหลากหลายภาษาพรอมท้ังรองรับการพิมพภาษาไทย [5] 

2) MySQL 

 MySQL คือ โปรแกรมจัดการฐานขอมูลท่ีรองรับคําสั่ง SQL 
โดยมีหนาท่ีจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล 

3) Visual Paradigm 
 การออกแบบระบบตามมาตรฐาน UML (Unified Modeling 

Language) แล ะ  ERD Tools (Entity Relationship Diagram 
Tool) สวนสําคัญของระบบและการออกแบบฐานขอมูล 
(Database) ซึ่ งประกอบด วยฟ เ จอรต าง  ๆ  ไม ว าจะเปน 
Resource Catalog, Transitor และ Nicknamer ท่ีชวยพัฒนา 
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การสรางตัวตนแบบ (System Modeling) ใหสามารถใชงานได
งายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนา 
การพัฒนาระบบท่ีผูจัดทําไดมีการศึกษาการพัฒนาซอฟตแวร 
และการจัดการขอมูลของระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเรื่อง 
ผูจัดทําไดศึกษาและเลือกเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนการพัฒนา
ซอฟตแวร โดยในการพัฒนาระบบน้ัน มีการเลือกใชเครื่องมือ
สําหรับการพัฒนาซอฟตแวร และการจัดการขอมูลของระบบ
ดังน้ี 

1) XAMPP 
 XAMPP คือ โปรแกรมสําหรับจําลองเครื่องคอมพิวเตอร 

สวนบุคคลใหทํางานในลักษณะของ WebServer โดยเครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องน้ันเปนท้ังเครื่องแมขายและเครื่องลูกขาย 
ในเครื่องเดียวกัน ทําใหผู พัฒนาโปรแกรมสามารถสราง 
และทดสอบเ ว็บแอปพลิ เค ชันได  โดย ท่ี ไมตอง เ ช่ือมตอ
อินเทอรเน็ต 

2) Codeigniter  

เฟรมวิรกท่ีถูกพัฒนาข้ึนดวยภาษา PHP เหมาะสําหรับพัฒนา
เว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชัน โดยไดวางโครงสรางในการพัฒนา
โปรแกรมอยางเปนระบบ และไดรวมเอาคําสั่งตาง ๆ ท่ีจําเปน 
ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันไวภายใน เรียกสั้น ๆ วา CI  
หรือซีไอ โดยมีรูปแบบของการพัฒนาซอฟตแวรคือ Model 
View Controller (MVC) โดยจะแบงการทํางานออกเปน 3 สวน 
ไดแก 

2.1).Model เปนสวนท่ีติดตอกับฐานขอมูล จัดการขอมูลท่ีเขา

และออกของฐานขอมูล โดยจะรับขอมูลจาก Controller 

2.2).View เปนสวนแสดงผล เปรียบเสมือน User Interface ของ

โปรแกรม 

2.3).Controller เปนเหมือนสื่อกลางของโปรแกรม มีหนาท่ีรับ
ขอมูลจากผูใชมาประมวล และติดตอกับ Model และ View  

3) Bootstrap  

 Bootstrap เ ป น  Front-End Framework ท่ี ช ว ย ใ ห ผู ใ ช
สามารถสรางเว็บแอปพลิเคชันอยางรวดเร็วและสวยงาม
Bootstrap มี ท้ั ง  CSS Component และ  JavaScript Plugin 
ให ผู ใ ช ไ ด เ รี ย ก ใ ช ง าน ไ ด อ ย า งหล ากหล าย  Bootstrap  
ถูกออกแบบมาใหรองรับการทํางานแบบ Responsive Web  
ซึ่งทําใหสามารถนําไปเรยีกใชงานผานเบราวเซอรไดท้ังบนมือถือ 
แท็บเล็ต และพีซีท่ัวไป  
 

3.วิธีดําเนินงาน 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเรื่อง เปนระบบ 
ท่ีจะเก็บขอมูลเชิงวัฒนธรรมอันมีคา ซึ่งเปาหมายสูงสุดของระบบ
ท่ีไดรับหมายหมาย คือ การเปนคลังขอมูลเชิงวัฒนธรรม  
โดยการวิเคราะห ออกแบบและการพัฒนาระบบมี ข้ันตอน 
ดังตอไปน้ี 
 

3.1 รายละเอียดแผนภาพยูสเคส )UseCase Diagram) 
สําหรับแผนภาพยูสเคสอธิบายถึงมอดูลตาง ๆ ท่ีอยูในระบบบริหาร
จัดการขอมูลการเลาเรื่อง ซึ่งมีการเช่ือมโยงกันโดยมีท้ังหมด 5 
มอดูล ประกอบไปดวย เมนูแสดงเน้ือเรื่อง เพ่ิมเน้ือเรื่อง อานเน้ือ
เรื่อง ลบเน้ือเรื่อง และแกไขเน้ือเรื่อง ดังภาพท่ี 1  

 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพยูสเคสระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเร่ือง 

 
1) รหัสยูสเคส ST001 จัดการเน้ือเรื่อง 

 มอดูลสําหรับจัดการขอมูลการแสดงสําหรับแสดง Story  
ท่ีผู เขียนไดเขียนลงระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเรื่อง  
โดยจะแสดงในรูปแบบของ Card โดยเรียงเปน 3 แถว ซึ่งจะเรียง
จากเรื่องแรก ๆ ท่ีผูเขียนไดทําการกรอกลงระบบกอน จนถึง 
Story เรื่องลาสุด โดยท่ีผูเขียนสามารถเขาไปอาน แกไข หรือลง 
Story เพ่ิมเติมได 
2) รหัสยูสเคส ST002 เพ่ิมเน้ือเรื่อง 

 มอดูลสําหรับเพ่ิมขอมูลการสําหรับผูเขียนท่ีตองการบอกเลา
หรือแบงปนเรื่องราวท่ีตนเคยไดยิน เคยรับรูจากแหลงความรู
ตางๆ หรือเปนองคความรูท่ีตนมี โดยผูเขียนสามารถกรอกขอมลู
หัวเรื่อง  ประเภทหัวขอ  สถานะการเผยแพร และบทความ  
โดยประเภทหัวขอน้ัน ระบบจะมกีารกําหนดหัวขอไวให 
3) รหัสยูสเคส ST003 อานเน้ือเรื่อง 

 มอดูลสําหรับแกไขขอมูลการสําหรับผูเขียนท่ีตองการอาน 
ในสิ่งท่ีผู เขียนบอกเลา หรือแบงปนเรื่องราวท่ีตนเคยไดยิน  
เคยรับรูจากแหลงความรูตาง ๆ หรือเปนองคความรูท่ีเจาของ
บทความน้ันมี โดยระบบจะแสดงเน้ือเรื่อง รูป และขอมูลตาง ๆ 
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4) รหัสยูสเคส ST004 ลบเน้ือเรื่อง 
มอดูลสําหรับลบขอมูลสําหรับผูเขียนท่ีตองการลบในสิ่งท่ี

ผูเขียนบอกเลา หรือแบงปนเรื่องราวท่ีตนเคยไดยิน เคยรับรู 
จากแหลงความรูตาง ๆ หรือเปนองคความรูท่ีผูเขียนมีโดยระบบ
จะแจงเตือน เพ่ือใหผูเขียนตรวจสอบการลบ 
5) รหัสยูสเคส ST005 แกไขเน้ือเรื่อง  

 สําหรับการแกไขเรื่องราว ท่ีผูเขียนตองการบอกเลา Story  
ในมุมมองตัวเอง โดยผูเขียนตองกรอกขอมูล ดังน้ี หัวเรื่อง  
ประเภทหัวขอ  สถานะเผยแพร และบทความ โดยประเภทหัวขอ
ทางระบบจะมีหัวขอกําหนดไวให  
 

4. ผลการดําเนินงาน 
ระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเรื่อง เปนระบบท่ีมีการเลาเรือ่ง 
โดยท่ีใหปราชญชาวบาน ผูรูในทองถ่ิน หรือผูท่ีมีความรูเก่ียวกับ
ขอมูลเชิงวัฒนธรรมไดเขียนบอกเลาเรื่องราวโดยผานตัวอักษร 
รูปภาพ หรือสื่อมัลติมีเดีย ท่ีผูเขียนนํามาประกอบการแบงปน
เรื่องราว เพ่ือแบงปนองคความรูในดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
เรื่องเลา หรือประวัติศาสตรท่ีมีคาในทองถ่ินน้ัน ๆ ท่ีไมตองการ
ใหสูญหายตามกาลเวลาไปโดยเปลาประโยชน เพ่ือเปนคลัง
ความรูทางด าน วัฒนธรรม ท่ีผู คนสามารถเข า ถึงได ง าย  
และเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรู จากการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขอมูลการเลาเรื่องท้ังหมด 5 มอดูลไดมีผลลัพธ ดังน้ี  
 

4.1 มอดูลจัดการเนื้อเร่ืองเนื้อเร่ือง  
มอดูลสําหรับจัดการขอมูลการแสดง สําหรับแสดง Story  
ท่ีผูเขียนเขียนลงระบบ โดยจะแสดงในรูปแบบการด )Card ( 
โดยเรียงเปนแถว ๆ ละ 3 การด ซึ่งจะเรียงจากเรื่องลาสุดลงไป 
ท่ีผู เ ขียนไดกรอกลงระบบกอน จนถึง Story เรื่ องลาสุด  

โดยท่ีผู เขียนสามารถเขาไปอานเน้ือเรื่องในแตละเรื่องราว 
ท่ีผูเขียนไดบันทึกลงในระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเรื่อง 
แกไขขอมูลเก่ียวกับขอมูลตาง ๆ ท่ีผูเขียนไดทําการบันทึกในหนา
เพ่ิมเน้ือเรื่อง หรือลง Story  โดยผูเขียนสามารถตั้งรูปท่ีไดทํา 
การอัปโหลดเปนรูปข้ึนปกไดจํานวนหลายรูป ซึ่งจะมีผลลัพธ
หนาจอดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 หนาจอจัดการเนื้อเร่ือง 

 

4.2 มอดูลเพ่ิมเนื้อเร่ือง 
เปนมอดูลสําหรับเพ่ิมขอมูลสําหรับผูเขียนท่ีตองการบอกเลา 
หรือแบงปนเรื่องราวท่ีผูเขียนเคยไดยิน เคยรับรูจากแหลงความรู
ตาง ๆ หรือเปนองคความรูท่ีผูเขียนตองการเผยแพร โดยผูเขียน
สามารถกรอกขอมูลหัวเรื่อง  ประเภทหัวขอ  สถานะการเผยแพร 
และบทความ โดยประเภทหัวขอ ระบบจะมีหัวขอกําหนดไวให  
มีผลลัพธหนาจอดังภาพท่ี 3 

 

 
ภาพที่ 3 หนาจอเพิ่มเนื้อเร่ืองของผูเขียนตอนบน 

 
4.3 มอดูลอานเนื้อเร่ือง 
เปนมอดูลสําหรับแกไขขอมูลการสําหรับผูเขียนท่ีตองการอานใน
สิ่งท่ีผูเขียนบอกเลา หรือแบงปนเรื่องราวท่ีตนเคยไดยิน เคยรับรู
จากแหลงความรูตาง ๆ หรือเปนองคความรูท่ีเจาของบทความ
น้ันมี โดยระบบจะแสดงเน้ือเรื่อง รูป ขอมูลตาง ๆ มีผลลัพธ
หนาจอดังภาพท่ี 4 

 

 
ภาพที่ 4 หนาจออานเนื้อเร่ืองของผูเขียนตอนบน 

4.4 มอดูลลบเนื้อเร่ือง  
เปนมอดูลสําหรับลบขอมูลการสาํหรับผูเขียนท่ีตองการลบในสิง่ท่ี
ผูเขียนไดบอกเลา หรือแบงปนเรื่องราวท่ีปราชญชาวบาน หรือ
ชาวบานท่ีรู ในเรื่อง น้ัน เคยรับรู จากแหลงความรูต าง ๆ  
หรือเปนองคความรูท่ีปราชญชาวบาน หรือชาวบานมี โดยระบบ
จะแจงเตือน เพ่ือตรวจสอบวาผูเขียนตองการลบจริง ๆ หรือไม  
มีผลลัพธหนาจอดังภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 หนาตางแจงเตือนลบขอมูล 

4.5 มอดูลแกไขเนื้อเร่ือง 
เปนการอธิบายการทํางานท่ีผูเขียนตองการแกไขเรื่องราว  

ท่ีผูเขียนตองการบอกเลา Story ในมุมมองตัวเอง โดยผูเขียนตอง
กรอกขอมูล ดังน้ี หัวเรื่อง  ประเภทหัวขอ  สถานะการเผยแพร 
และบทความ โดยประเภทหัวขอทางระบบจะมีหัวขอกําหนด 
ไว ให  และในหนาแก ไขผู เ ขียนสามารถเพ่ิมรูปภาพ และ
ภาพเคลื่อนไหวได มีผลลัพธหนาจอดังภาพท่ี 6 

 

 
ภาพที่ 6 หนาจอแกไขเนื้อเร่ืองของผูเขียนตอนบน 

 

 
ภาพที่ 7 หนาจอแกไขเนื้อเร่ืองของผูเขียนในสวนของการลบ VDO 

 

  
ภาพที่ 8 หนาจอแกไขเนื้อเร่ืองของผูเขียนในสวนของการต้ังรูปปก  

และการลบรูปภาพ 

จากภาพท่ี 7 ถึงภาพท่ี 8 เปนการแสดงหนาสําหรับตั้งคารูปภาพ 
และ VDO โดยการคลิกท่ีปุมสัญลักษณรูปเฟองสี เทาท่ีอยู
ทางดานขางของรูปภาพสําหรับการตั้งคารูปภาพ โดยจะสามารถ
ลบรูปภาพ รวมท้ังตั้งรูปปกเน่ือเรื่องได และดานบนของ VDO 
สําหรับการลบ VDO เทาน้ัน  
 

 
ภาพที่ 9 หนาจอแกไขเนื้อเร่ืองของผูเขียนในสวนของการบันทึก VDO 

 

 
ภาพที่ 10 หนาจอแกไขเนื้อเร่ืองของผูเขียนในสวนของการบันทึกรูปภาพ 

 
จากภาพท่ี 9 และภาพท่ี 10 เปนการแสดงหนาสําหรับอัปโหลด 
VDO และรูปภาพ โดยเมื่อผูเขียนคลิกปุม อัปโหลด VDO ระบบ
จะแสดงหนาตางในรูปแบบของภาพท่ี 9 และเมื่อผูเขียนคลิกปุม 
อัปโหลดรูปภาพ ระบบจะแสดงหนาตางในรูปแบบของภาพท่ี 
10 เพ่ือใหผูใชงานเลือกรูปภาพ หรือไฟล VDO สําหรับการ
อัปโหลดเขาสูระบบ 
 

5. สรุปผลการดําเนินงาน  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลการเลาเรื่องโดยระบบน้ี 
คือ ระบบท่ีจัดเก็บขอมูลเชิงวัฒนธรรม ในรูปแบบของการเลา
เรื่องผานตัวอักษร โดยเรื่องเลาน้ันอาจจะเปนสิ่งท่ีเลาตอ ๆ  
กันมา หรือเปนสิ่งท่ีผูเขียนรูแลวอยากแบงปนความรู ทําให
ผูใชงานท่ีเปนปราชญชาวบาน สามารถบันทึกขอมูลเรื่องเลา 
ตาง ๆ ท้ังขอความตัวอักษร รูปภาพ และสื่อมัลติมีเดีย ในระบบ
สารสนเทศทําใหบุคคลท่ัวไปสามารถคนหา อาน และทําความ
เขาใจไดงายซึ่งเปนการสืบสานและเผยแพรขอมูลวัฒนธรรม 
ของแตละทองถ่ินใหดํารงอยูตอไป ระบบบริหารจัดการขอมูล 
การเลาเรื่อง เปนระบบใหมจึงทําใหผูจัดทําออกแบบการทํางาน
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ของระบบและออกแบบรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน รวมท้ังการ
พัฒนาใหระบบมีการใชงานท่ีสะดวกตอผูใชงานมากท่ีสุด  
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ผูจัดทําขอขอบคุณศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ(NECTEC) 
ท่ีไดใหโอกาสในการเรียนรูฝกประสบการณในการทํางาน 
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ระบบจัดการการประมลูมังคุด ออนไลน  
The Online Mangosteen Auction Management System 

 
*พงศกร เวียงดอนกอ1 และ ธนพล พุกเส็ง1  
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บทคัดยอ 
ระบบจัดการการประมูลมังคุดออนไลน ไดศึกษาจากกลุมมังคุด
แปลงใหญ คิชฌกูฏจันทบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลืองาน 
กลุมมังคุดแปลงใหญ ในการอํานวยความสะดวกใหแกเกษตรกร
และผูประมูลในการใชงานในรูปแบบออนไลน และนําขอมูลไป
วิเคราะหผลผลิตของกลุม โดยระบบน้ีสามารถอํานวยความ
สะดวกใหกับกลุมมังคุดแปลงใหญ คิชฌกูฏจันทบุรี ในการบันทึก
และจดัการขอมูล เชน การประมูล การออกเอกสารตางๆ สําหรับ
ท้ังเกษตรกรและผูประมูล โดยท่ีระบบพัฒนาดวย ภาษา PHP 
และใชระบบจัดการฐานขอมูล MySQL 
 
คําสําคัญ: มังคุด, การประมูล, การจัดการ, ออนไลน 
 

ABSTRACT 
The objective of the online mangosteen auction 
management system study by Plangyai Mangosteen 
Group Khao Khitchakut District, Chanthaburi is to help 
farmers and bidders use the online system and use the 
data to analyze the group's production. Furthermore, 
the system can also make convenience for staff to 
input or manage data into a system such as auction’s 
data and auction’s document to a farmer and a bidder. 
The used tools in development are PHP Language and 
MySQL as the database management system. 
 
Keywords: mangosteen, auction, management, online 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. บทนํา 
ในระยะท่ีผานมาไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการ
การประมูลมังคุด [1] แตท้ังน้ีระบบท่ีไดพัฒนาน้ันเปนระบบท่ี
เปนการดําเนินการแบบติดตั้งในเครื่องเดียว ผูใชงานยังตอง
ติดตอหรือสอบถามขอมูลเปนประจํา หรือผูประมูลยังตอง
โทรศัพทมาประมูลอยู รวมถึงระบบปจจุบันน้ันยังไมมีการรองรับ
จํานวนมังคุดในปริมาตรมาก อาจจะไมสามารถจัดการประมูล
ครั้ ง เดียวตอวันได  ดั ง น้ันจึงได นํา เสนอการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการจัดการมังคุดออนไลนเพ่ือใหผู ใชงานท่ีเปน
เกษตรกรสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆ ทางระบบออนไลน รวม
ไปถึงผูประมูลสามารถแจงราคาประมูล ตรวจสอบขอมูลการ
ประมูลในระบบออนไลนได และ ผูจัดการประมูลยังสามารถ
จัดการประมูลในรูปแบบท่ีรองรับกรณีท่ีมังคุดท่ีมีปริมาตรมาก
โดยมีการจัดการเปนแบบ 2 ครั้งตอวัน 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการการประมูลมังคุดออนไลน 
2. แปลงใหญในการงคุดมัมเพ่ืออํานวยความสะดวกของกลุ
บันทึกขอมูลและเรียกใชในรูปแบบออนไลน  
3. เพ่ือใหเกษตรกรสามารถตรวจสอบราคาไดสะดวกในรูปแบบ
ออนไลน  
4. เพ่ือความสะดวกของผูประมูลในการเขาใชระบบ เพ่ือเลือก
เสนอราคารูปแบบออนไลนได  
 

3. วิธีการดําเนินการทดลอง 
การพัฒนาระบบประมูลมังคุดออนไลนไดใชแนวทางการพัฒนา
ตามแนวทางวงจรการพัฒนาระบบ (System Development  
Life  Cycle  : SDLC) ซึ่งประกอบดวย ข้ันตอนดังน้ี [2] 

1 .  การวา งแผน  ( Planning)   ศึ กษาข อมู ลการ
ดําเนินงานของระบบเดิมและความตองการของระบบใหมเพ่ือ
นํามาวางแผนการทํางาน   
 2 . การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Analysis) 
พิจารณาสิ่งท่ีควรปรับปรุงใหมจากระบบงานเดิมเพ่ือใหการ

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 
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ทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสรุปเปนแผนภาพแสดงการ
ทํางานดังภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 

3. การออกแบบ (Design)  ออกแบบการทํางานท้ังใน
สวนฐานขอมูล และสวนติดตอผูใชงาน โดยแสดงการออกแบบ
โมเดลเชิงสัมพันธไดดังภาพท่ี 3  

4 .  การพัฒนา  ( Implement)  ทําการพัฒนาดวย 
โปรแกรมภาษา PHP [3] และ ฐานขอมูล MySQL [4] ตรวจสอบ
ความถูกตอง และทําการทดสอบระบบและนําไปใหผูใชงานได
ทดลองใช  

5.  การ บํารุ งรักษา  (Maintenance)   ตรวจสอบ
ความถูกตองและการบํารุงรักษาเพ่ิมเติม รวมถึงการแกไข
ปรับปรุงโปรแกรม 

 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการวิเคราะหการสรุปการประมูล 

 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการวิเคราะหการปดประมูล 

 

 
ภาพที่ 3 โมเดลเชิงสัมพันธของระบบจดัการการประมูลมังคุด ออนไลน 

 

 
ภาพที่ 4 หนาล็อคอินเกษตรกร 

 

 
ภาพที่ 5 หนารายงานมูลคามังคุดประจาํวัน 

 

 
ภาพที่ 6 หนาล็อคอินผูประมูล 
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ภาพที่ 7 หนาบันทึกราคามังคุด 

 

 
ภาพที่ 8 หนารายงานการประมูลมังคุด 

 
ภาพที่ 9 หนาหลักระบบการประมูลมังคุด 

 

 
ภาพที่ 10 หนาตารางขอมูลสวนตัวเกษตรกร 

 

 
ภาพที่ 11 หนาตารางขอมูลสวนตัวผูประมูล 

 

 
ภาพที่ 12 หนาตารางขอมูลการประมูล 

 

 
ภาพที่ 13 หนาแสดงและเลือกผูชนะประมูล 

 

 
ภาพที่ 14 หนาประกาศผูชนะการประมูล 

 
4. ผลการทดลอง 

ระบบจัดการการประมูลมังคุดออนไลน ชวยใหการจัดการของ
กลุมมังคุดแปลงใหญ ทํางานไดรวดเร็ว และถูกตองมากข้ึน โดย
ไดนําเสนอผลการทดลองในสวนของเกษตรกรท่ีสามารถล็อคอิน
และดูขอมูลมูลคามังคุดไดดังภาพท่ี 5 และ ภาพท่ี 6 ในสวนของ
ผูประมูลท่ีสามารถล็อคอินและบันทึกขอมูลการประมูลไดดังภาพ
ท่ี 7 ถึง ภาพท่ี 9 และสําหรับกลุมมังคุดแปลงใหญท่ีสามารถดู
ขอมูลและดําเนินการประมูลมังคุดดังภาพท่ี 10 ถึง ภาพท่ี 14  
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5. สรุป 
ระบบจัดการการประมูลมังคุดออนไลน เปนระบบท่ีชวยในการ
จัดการขอมูลตางๆของ กลุมมังคุดแปลงใหญ โดยเกษตรกร
สามารถดูขอมูลการสงมังคุดและรายงานตางๆท่ีเก่ียวของได 
สําหรับผูประมูลสามารถบันทึกขอมูลการประมูล และดูรายงาน
การประมูลตางๆได และกลุมมังคุดแปลงใหญท่ีสามารถจัดการ
ประมูล และออกรายงานตางๆ ท่ีจําเปนเพ่ืออํานวยความสะดวก 
ในการทํางานได 
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บทคัดยอ 
งานน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการชองทางการเช่ือมตอ (API) 
บริการสืบคนขอมูลเบอรโทรฉุกเฉิน แบงข้ันตอนการดําเนินการ
ออกเปน 5 ข้ันตอน ไดแก 1 การรวบรวมขอมูลเบอรโทรฉุกเฉิน 
2 การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 3 การพัฒนาโปรแกรม
ใหบริการชองทางการเช่ือมตอ (API) บริการสืบคนขอมูลเบอร
โทรฉุกเฉิน 4 การเผยแพรชองทางการสื่อสาร (API) 5 การ
ทดสอบ ผลการดําเนินงานพบวา ไดบริการชองทางการเช่ือมตอ 
(API) บริการสืบคนขอมูลเบอรโทรฉุกเฉิน ซึ่งสามารถเขาไป
ศึกษาเรียนเพ่ือเรียกใชบริการไดท่ี shorturl.at/AGMSU และผล
การประเมินประสิทธิภาพในการใชบริการจากกลุมผูพัฒนาพบวา 
กลุมผูพัฒนาพึงพอใจในระดับดี ไดคาเฉลี่ยคิดเปน 4.57 
 
คําสําคัญ: เอพีไอ, เบอรโทรฉุกเฉิน, สายดวน 
 

ABSTRACT 
The purpose is to develop Application Programming 
Interface (API) for quick phone number service. there 
are 5 procedures, 1 collecting emergency telephone 
numbers, 2 analysis and design database, 3 develop 
Application Programming Interface (API) for quick 
phone number service, 4 disseminate of communication 
channels (API) and 5 Performance testing found that 
Application Programming Interface (API) for quick 
phone number service at shorturl.at/AGMSU And the 
results of evaluating the use of services from the 

developer group Satisfied with a good level, the fee is 
4.57 
 
Keywords: API, emergency call  
 

1. บทนํา 
ขอมูลเบอรโทรฉุกเฉินหรือเบอรโทรสายดวนตาง ๆ เปน
หมายเลขโทรศัพทขนาดเล็กท่ีมีเพียง 3-4 ตัวเลขเทาน้ัน โดยมี
เปาเหมายเพ่ือใหติดตอไดรวดเร็วมากข้ึนและเพ่ือใหชวยในจดจํา
ไดงายข้ึน หากมีเหตุการณเกิดข้ึนก็จะสามารถใชงานและโทร
ออกไดทันที ทําใหสามารถชวยเหลือหรือใหคําแนะนําเบ้ืองตนแก
ผูใชไดรวมท้ังสามารถชวยลดปญหาหรือผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนตอไปได แตปจจุบันหมายเลขฉุกเฉินมีจํานวนมาก ทําให
ผูใชไมสามารถจดจําไดหมด และมักไมไดบันทึกลงในโทรศัพท
ของผูใช  
 ถึงแมปจจุบันมีแอพพลิเคช่ันท่ีใหบริการขอมูลเบอร
โทรฉุกเฉิน หรือเบอรโทรดวนตาง ๆ และใชพ้ืนท่ีในการติดตั้ง
แตกตางกันไป ไดแก EmergencyCall ใชพ้ืนท่ีในการติดตั้ง 11 
MB, เบอรโทรฉุกเฉิน พ้ืนท่ีในการติดตั้ง 8.4 MB  สายดวน โทร
ฉุกเฉิน พ้ืนท่ีในการติดตั้ง 13 MB และเบอรฉุกเฉิน พ้ืนท่ีในการ
ติดตั้ง 11 MB ซึ่งการใชงานแอพพลิเคช่ันเหลาน้ีจําเปนตองติดตั้ง
ภายในเครื่องของผูใชกอนเสมอถึงแมวาโทรศัพทปจจุบันจะมี
พ้ื น ท่ี เก็บ บัน ทึกขอมู ล ท้ั งภ ายในตั ว เครื่ อ งเองและ พ้ืน ท่ี
หนวยความจําภายนอกมากข้ึน แตดวยพฤติกรรมผู ใชงาน
โทรศัพทมือถือ ผู ใชงานโทรศัพทมือถือมักจะลบหรือถอน 
แอพพลิเคช่ันท่ีมีโอกาสในการใชงานนอยออกไป เพราะผูใชงาน

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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โทรศัพทมือถือสวนใหญใหความสําคัญกับขอมูลรูปภาพและวีดี
มากกวา 
 แตถึงอยางไรก็ตาม เบอรโทรฉุกเฉินเปนหมายเลข
โทรศัพทท่ีผูใชมือถือทุกคนควรมี แตดวยพฤติกรรมของผูใช
ขางตน ดังกลาว งานน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนา API เพ่ือใหบริการ
สืบคนเบอรโทรฉุกเฉิน ซึ่งมีประโยชนกับกลุมผูพัฒนาเว็บไซต 
กลุมผูพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ัน ท่ีสามารถนําบริการสืบคนน้ี 
ไปใหบริการในเว็บไซตหรือในแอพพลิเคช่ันของตนได โดยเพียงรู
ชองทางติดตอพรอมกับกับเง่ือนไขการสงคา และลักษณะของ
ผลลัพธท่ีกลับมา ทําใหเว็บไซตหรือแอพพลิเคช่ันของตนมีบริการ
เพ่ิมข้ึน โดยท่ีไมตองพัฒนาเอง และเปนบริการท่ีแสดงถึงความ
หวงใย และใสใจสมาชิกของเว็บไซตหรือโมบายแอพพลิเคช่ันอีก
ดวย  
 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนา API บริการเบอรโทรฉุกเฉิน  

 

3. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงภาพการเปรียบเทียงแอพพลิเคชั่นแบบด่ังเดิมกับแบบ

สมัยใหม [9] 
 

API หรือ Application Programming Interface คือ 
ชองทางการเช่ือมตอ ชองทางหน่ึงท่ีจะเช่ือมตอกับเว็บไซต 
ผูใหบริการ API จากท่ีอ่ืน เปนตัวกลางท่ีทําใหโปรแกรมประยุกต
เช่ือมตอกับโปรแกรมประยุกตอ่ืน หรือเช่ือมการทํางานเขากับ
ระบบปฏิบัติการ 
 ภาษา  PHP คื อ  ภาษาคอม พิ วเตอร ในลั กษณ ะ
เซิรฟเวอรซด สคริปต โดยลิขสิทธ์ิอยูในลักษณะโอเพนซอรส 
ภาษาพีเอชพีใชสําหรับจัดทําเว็บไซต และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสรางคําสั่งมาจากภาษา 
ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิรล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี น้ันงาย
ตอการเรียนรู ซึ่งเปาหมายหลักของภาษาน้ี คือใหนักพัฒนา
เว็บไซตสามารถเขียน เว็บเพจ ท่ีมีความตอบโตไดอยางรวดเร็ว 

 MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลท่ีพัฒนา
โดยบริ ษัท MySQL AB มีหนา ท่ี เก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
รองรับคําสั่ง SQL เปนเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล ท่ีตองใช
รวมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนอยางบูรณาการ เพ่ือใหได
ระบบงานท่ีรองรับ ความตองการของผูใช เชนทํางานรวมกับ
เครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพ่ือใหบริการแกภาษาสคริปต
ท่ีทํางานฝงเครื่องบริการ (Server-Side Script) เชน ภาษา php 
ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เปนตน หรือทํางานรวมกับ
โปรแกรมประยุกต (Application Program) เชน ภาษาวิชวล
เบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชารป เปนตน โปรแกรม
ถูกออกแบบให สามารถทํางานไดบนระบบปฏิ บัติการ ท่ี
หลากหลาย และเปนระบบฐานขอมูลโอเพนทซอรท (Open 
Source)ท่ีถูกนําไปใชงานมากท่ีสุด 

 JSON ยอมาจาก คําวา JavaScript Object Notation 
เปนฟอรแมตสําหรับแลกเปลี่ยนขอมูลคอมพิวเตอร ฟอรแมต 
JSON น้ันอยูในรูปขอความธรรมดา (plain text) ท่ีท้ังมนุษย
และโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถอานเขาใจได 
 

4. วิธีดําเนินการ 
การดําเนินการแบงออกเปน 5  ข้ันตอน ไดแก  
 ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเบอรโทรฉุกเฉิน 
โดยรวบรวมเบอรโทรฉุกเฉินจากแหลงตาง ๆ และนํามาจัดกลุม
ได แบงได 6 หมวดหลัก  ดังตารางดานลางน้ี   
 

ตารางที่ 1 แสดงหมวดหลักขอมูลเบอรโทรฉุกเฉิน 

ลําดับ ชนิดขอมูล 
จํานวน
(เบอร) 

1 เหตุดวน เหตุราย 15 

2 รถพยาบาล แจงเหตุ กูชีพ กูภัย แจงผูปวย
ฉุกเฉิน 

7 

3 ขอมูลทางการแพทย สาธารณสุข 7 

4 ธนาคาร อายัดบัตร อายัดบัญชี ATM บัตร
เครดิต 

22 

5 ทางดวน แจงเหตุฉุกเฉิน สายดวนการขนสง 22 

6 สาธารณูปโภค ไฟฟาดับ น้ําประปาไมไหล 
แจงเหตุชลประทาน 

5 

 
 ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล ท้ังน้ีจาก
บริการสืบคนเบอรโทรฉุกเฉินและจากขอมูลเบอรโทรท่ีรวบรวม
มาในข้ันตอนท่ี 1 จึงออกแบบฐานขอมูล ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 แสดงภาพฐานขอมูลบริการสืบคนเบอรโทรฉุกเฉิน 

 
 ข้ันตอนท่ี 3 พัฒนาโปรแกรมใหบริการสืบคนเบอรโทร
ฉุกเฉิน ดังภาพท่ี  3 ท่ีตองตรวจสอบการรับคาใหครบถวนตาม
เง่ือนไข กลาวคือตองตรวจสอบรหัส API Token เพ่ือยืนยันวามี
สิทธิเขาใชบริการสืบคนเบอรโทรฉุกเฉินได จากน้ันนําคําคนไป
สืบคนในฐานขอมูล และสงผลลัพธกลับมาในรูปแบบ json   
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการทํางานของบริการสืบคนเบอรโทรฉุกเฉิน 

 
ท้ังน้ีบริการสืบคนเบอรโทรฉุกเฉินใชภาษา php และ

ใช mysql เปนฐานขอมูล ตัวอยาง code ตามภาพท่ี 4 และ
ภาพท่ี 5 เปนตัวอยาง code ของการสืบคนและคืนผลลัพธอยูใน
รูปแบบ json  
 

 
ภาพที่ 4 แสดงตัวอยาง CODE PHP ที่ใหบริการสืบคนเบอรโทรฉุกเฉิน 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงตัวอยาง ผลการคนคืนขอมูลเบอรโทรฉุกเฉินรูปแบบ JSON 

 

 ข้ันตอนท่ี 4 เผยแพรชองทางการสื่อสาร API ท้ังน้ีกลุม
ผู พัฒนา (Developer) หากสนใจนําบริการสืบคนเบอรโทร
ฉุกเฉินไปใช สามารถศึกษาไดจาก shorturl.at/AGMSU  โดยจะ
ใหขอมูลเก่ียวกับบริการ พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของตาง ๆ ไดแก 
ช่ือบริหาร url ขอมูลท่ีตองสงมา ดังภาพดานลางน้ี   

 

 
ภาพที่ 6 แสดงขอมูลชองทางการใหบริการสืบคนเบอรโทรฉุกเฉิน (API) 

 

 ข้ันตอนท่ี 5 ทดสอบการเรียกใชบริการสืบคนเบอร
โทรฉุกเฉิน (API) ดังภาพท่ี 6 เปนตัวอยางแอพพลิเคช่ันท่ีมี

if( $_POST['search'] != "" && $search  == "7" && 
$_POST['searchData'] == "" ){ 
          $sql = "SELECT * FROM `emergency`"; 
          $query = $con->query($sql); 
          $result = mysqli_query($con , $sql); 
          $arr = array(); 
            while($row = mysqli_fetch_assoc($result )) 
            {  
              $arr[] = $row; 
            } 
            echo json_encode($arr , JSON_UNESCAPED_UNICODE); 
} 
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ฟงกช่ันบริการสืบคนเบอรโทรฉุกเฉิน ซึ่งผลคําคนไปประมวลผล
ท่ี API และ API สงผลลัพธการสืบคนกลับมา และนํามาแสดงผล
ในรูปแบบแอพพลิเคช่ัน ท้ังน้ีใหกลุม Developer ของบริษัท 
Software House แหงหน่ึง ท่ีมีประสบการณการทํางานมา
มากกวา 3 ป พบวา มีจํานวน Developer 9 คน ท่ีเขารวม
ทดสอบการเรียกใชบริการสืบคน ดังตัวอยางการเรียกใชบริการ 
ภาพท่ี 7  
 

  
ภาพที่ 7 แสดงตัวอยางแอพพลิเคชั่นที่เรียกใชบริการสืบคนขอมูลเบอรโทร

ฉุกเฉิน (API) 
 

 หลังจากท่ีทดสอบแลว ใหกลุม  Developer ประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมใหบริการชองทางการเช่ือมตอ (API) 
สําหรับขอมูลเบอรโทรฉุกเฉิน ท้ังน้ีผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขางตน สรุปไดดังตารางท่ี 2 
 
   ตารางที ่2 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมใหบริการชอง

ทางการเชื่อมตอ (API) สําหรับขอมูลเบอรโทรฉุกเฉิน 
ดานการประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความถูกตองในการคนหาเบอรโทร
ทุกหมวด )ภาษาไทย(  

4.33 ดี 

2. ความถูกตองในการคนหาเบอรโทร
ในหมวดตาง ๆ พรอมเง่ือนไขการ
คนหา )ภาษาไทย(  

4.44 ดี 

3. ความถูกตองในการคนหาเบอรโทร
ทุกหมวด )ภาษาอังกฤษ(  

4.66 ดี 

4. ความถูกตองในการคนหาเบอรโทร
ในหมวดตาง ๆ พรอมเง่ือนไขการ
คนหา )ภาษาอังกฤษ(  

4.66 ดี 

5. ความถูกตองของรายละเอียดเบอร
โทรฉุกเฉิน 

4.77 ดี 

รวม .4 57 ดี 

5. สรุปผลและอภปิรายผลการศึกษา 
งานน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการชองทางการเช่ือมตอ (API) 
บริการสืบคนขอมูลเบอรโทรฉุกเฉิน แบงข้ันตอนการดําเนินการ
ออกเปน 5 ข้ันตอน ไดแก 1 การรวบรวมขอมูลเบอรโทรฉุกเฉิน 
2 การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 3 การพัฒนาโปรแกรม
ใหบริการชองทางการเช่ือมตอ (API) บริการสืบคนขอมูลเบอร
โทรฉุกเฉิน 4 การเผยแพรชองทางการสื่อสาร (API) 5 การ
ทดสอบ ผลการดําเนินงานพบวา ไดบริการชองทางการเช่ือมตอ 
(API) บริการสืบคนขอมูลเบอรโทรฉุกเฉิน ซึ่งสามารถเขาไป
ศึกษาเรียนเพ่ือเรียกใชบริการไดท่ี shorturl.at/AGMSU และผล
การประเมินประสิทธิภาพในการใชบริการจากกลุมผูพัฒนาพบวา 
กลุมผูพัฒนาพึงพอใจในระดับดี ไดคาเฉลี่ยคิดเปน 4.57 สําหรับ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา งาน API สวนใหญเปนการดึง API จาก
ผูใหบริการ Google Map ท้ังน้ีงานน้ียังมีขอจํากัดท่ีจะใหบริการ
สําหรับผู ท่ี ไดรับอนุญาตเทาน้ันไมไดเปดบริการสาธารณะ 
เน่ืองจากมีขอจํากัดเก่ียวกับ server ท่ีใหบริการ ในสวนของการ
พัฒนาตอยอดควรใหความสําคัญกับการสืบคนขอมูล เพราะ
บริการสืบคนขอมูลเบอรโทรฉุกเฉินน้ี ผูใชตองปอนคําสืบคนให
ถูกตองหรือตรงบางสวน ซึ่งหากผูใชปอนคําอ่ืน ๆ ท่ีผูใชรับรู
อาจจะทําใหสืบคนแลวไมพบขอมูลท่ีตองการได ดังน้ัน หาก
บริการน้ีสามารถสืบคนไดหลากหลายคํา หรือเปดบริการท่ีใหผูใช
ชวยกําหนดคําคนก็จะทําใหเปนบริการสืบคนท่ีมีประสิทธิภาพ
ตรงกับความตองการและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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การพัฒนารูปแบบเรียนการสอนกรณีศึกษาการประยุกตใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวชุมชน 

The Development of Instructional Model, Case Study of Application 
Information Technology to Support Community Based Tourism 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมในการเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวโดยชุมชนดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหนักศึกษาไดฝกการประยุกตใชองค
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณจริง และเพ่ือ
ศึกษาศักยภาพแหลงทองเท่ียวชุมชนในการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการของนักทองเท่ียว โดยเนนการจัดการเรียนการสอนดวย
รูปแบบการเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning: 
PBL) และฝกใหนักศึกษาทํางานดวยการเรียนรูแบบเปนทีม
(Team – based learning :TBL) ผลการวิจัยนักศึกษาสามารถ
คนหาปญหาจากพ้ืนท่ี และตอยอดการพัฒนาดวยการสราง    อัต
ลักษณชุมชน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาแผนท่ี
การทองเท่ียวและสื่อสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธใหแก
ชุมชน ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาใหในการสนับสนุนการทองเท่ียว
ไดตอไป 
 
คําสําคัญ: การทองเท่ียวชุมชน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การ
เรียนรูจากกรณีปญหา , การเรียนรูแบบเปนทีม 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to develop an 
appropriate teaching and learning model to increase 
the potential of community tourism by using 
information technology. Students are practice applying 
knowledge of information technology in real situations. 
And they can study the potential of community tourist 
attractions in managing tourism information that is 
appropriate and in line with the needs of tourists. By    

focusing on teaching and learning with learning styles 
from problem cases (Problem-based Learning: PBL) and 
train students to work with team- based learning:  TBL) 
Research results, Students can search for problems 
from the area.  And expanding the development by 
creating Community identity that it uses information 
technology to develop tourism maps and information 
media for public relations to the community. Which can 
be developed to truly support tourism. 
 
Keywords: community tourism, Information 
technology, Problem-based Learning: PBL, Team – 
based learning: TBL 
 

1. บทนํา 
จากการกระตุนภาคการทองเท่ียวเมืองรองของประเทศไทยตาม
แผนนโยบายของภารรัฐและยุทธศาสตรชาติ ทําใหอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวไทยเติบโตแบบกาวกระโดด สงผลใหในป 2561 ท่ี
ผานมาประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวรวม 3.08 ลานลาน
บาท ซึ่งสูงเปนอันดับ 4 ของโลก และเปนการเติบโตในเชิง
คุณภาพ ดูไดจากอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดท่ีสูงกวาอัตราการ
เพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว [11]  นอกจากการทองเท่ียวใน
เมืองหลักแลวยังมีการกระจายตัวไปยังเมืองรองตางๆ ตาม
นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรอง กระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา [2] ไดใชการทองเท่ียวแบบ "วิถีไทย" เปนตัวขับเคลื่อน
ดานการทองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงการลด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม กระจายจํานวนนักทองเท่ียวและ
รายไดสู ชุมชนให ท่ัว ถึง เนนการสรางความเ ช่ือมั่นใหแก
นักทองเท่ียวดวยการสงเสริมภาพลักษณดานความปลอดภัย 
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อํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศ  
 จากการศึกษาขอมูล พบวา การทองเท่ียวในเมืองรองยัง
มีการรองรับท่ีต่ํามาก ขาดการสนับสนุนท้ังในแงขีดความสามารถ 
สาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ทองเท่ียว[6]เมืองรองในบางพ้ืนท่ียังขาดความรู ความเขาใจใน
การพัฒนาแหลงทองเท่ียวในชุมชม ขาดทักษะในการนําเสนอ
ขอมูลท่ีทันกับยุคสมัย รวมถึงขาดบุคลากรคนรุนใหมในพ้ืนท่ี
ชุมชนท่ีจะเขามาพัฒนาและตอยอดแหลงทองเท่ียวชุมชน  

 ท้ังน้ี ชุมชนบานหนองหลุม ตําบลหนองหลุม อําเภอ  
วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เปนอีกพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีศักยภาพทางการ
ทองเท่ียว ซึ่งอุดมไปดวยธรรมชาติท่ีเขียวขจีของทุงนา มีกิจกรรม
ศูนยการเรียนรูของชุมชนท่ีนักทองเท่ียวสามารถมาสัมผัสวิถีชีวิต
ท่ีใกลชิดธรรมชาติ อีกท้ังยังมีชาวไททรงดําซึ่งเปนชาติพันธเกาแก
ในพ้ืนท่ี โดยในชุมชนจะจัดกิจกรรมและใหนักทองเท่ียวสามารถ
เขามาเรียนรู ท้ังการแตงกาย วัฒนธรรม และอาหารการกิน 
นอกจากน้ันชุมชนบานหนองหลุมยังมีสถานท่ีทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตรดวยวัดหนองหลุมอันเกาแก และมีกลุมชุมชน
พัฒนาสินคา OTOP ท่ีผลิตของดีเมืองพิจิตร อันไดแก ผลิตภัณฑ
แปรรูปจากสมโอ งานจักสาน รวมไปถึงงานขนมไทยทองถ่ิน ท่ี
สําคัญการเดินทางสะดวกสบาย เพราะมีพ้ืนท่ีตั้งอยูติดกับถนน
หมายเลข 117 ซึ่งเปนเสนทางหลักในการเช่ือมโยงจังหวัดสําคัญ 
เชน จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค จากเหตุผล
ยุทธศาสตร ดานนโยบาย และศักยภาพของชุมชน คณะผูวิจัย
มองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนารูปแบบเรียนการสอนกรณีศึกษา
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว
ชุมชน คณะผูวิจัยเช่ือวาการวิจัยครั้งน้ีจะสามารถเปนแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา เพ่ือให
นักศึกษามีแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวชุมชน
บานเกิด และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพดานนวัตกรรมการ
ทองเท่ียวในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในการเพ่ิม
ศักยภาพการทองเท่ียวโดยชุมชนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกการประยุกตใชองคความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานการณจริง 
3. เพ่ือศึกษาศักยภาพแหลงทองเท่ียวชุมชน และหาแนวทางใน
การบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว 
 
 
 

3. วิธีการวิจัย 
3.1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ัง ไดแก อาจารย และ
นักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน จํานวน 10 
คน 
3.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก ชุมชนบานหนองหลุม ตําบลหนอง
หลุม อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
3.3 ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก ขอมูลสารสนเทศสําหรับการ
พัฒนาชุมชนบานหนองหลุม ตําบลหนองหลุม อําเภอวชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร ประกอบดวย 

1) แหลงทองเท่ียว  
2) กิจกรรมการทองเท่ียว 
3) แหลงรับประทานอาหาร 
4) การเดินทาง และเสนทางการทองเท่ียว 
5) ท่ีพัก และสถานท่ีจัดกิจกรรม 
6) จุดจําหนายของฝากและของท่ีระลึก 

3.4 ขอบเขตดานระยะเวลา  
 ระยะเวลาจากการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน ควบคูกับการลงพ้ืนท่ีชุมชนบานหนองหลุม ตําบล
หนองหลุม อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เปนเวลา 4 เดือน 
3.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีใชเครื่องมือตาม
กรอบการเรียนการสอนของศุภศิว สุวรรณเกษร [8]  
ระยะท่ี 1 การเก็บรวมขอมูล 

 1) ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ประกอบดวย 
  - สถานท่ีแหลงทองเท่ียว คณะผูวิจัยออกสํารวจ

ขอมูลภาคสนาม เพ่ือเก็บตําแหนงของแหลงทองเท่ียว สถานท่ี
แหลงกิจกรรม แหลงรับประทานอาหาร ท่ีพัก รวมถึงจุดจําหนาย
ของฝากและของท่ีระลึก โดยใชโทรศัพท Smartphone เพ่ือ
กําหนดตําแหนงพิกัดตําแหนงดังกลาวเบ้ืองตน 

-  กา รค นค ว า จ าก อิน เ ต อร เ น็ ต  คณะผู วิ จั ย
ทําการคนควาขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือกําหนดจุดสถานท่ีสําคัญของ
ชุมชนจากเ ว็บไซดบริการแผนท่ี Google Earth เ พ่ือใหได
ตําแหนงท่ีสามารถระบุไดอยางชัดเจน โดยจะระบุใหสอดคลอง
กับการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม และทําการตรวจเช็คความถูกตองของ
สถานท่ีเหลาน้ัน  

 2) ขอมูลชุมชน ประกอบดวย 
- ขอมูลสําคัญของสถานท่ีทองเท่ียว ไดแก ตํานาน

และความเปนมาของแหลงทองเท่ียว ขอมูลท่ัวไปของแหลง
ทองเท่ียว ขอมูลสถานท่ีสําคัญในแหลงทองเท่ียว ขอมูลแหลง
รับประทานอาหาร และของฝากของท่ีระลึก เปนตน ซึ่ ง
ทําการคนควาขอมูลจากอินเตอรเน็ต และการสํารวจภาคสนาม
ดวยการสัมภาษณบุคคลท่ีอาศัยอยูรอบๆบริ เวณสถานท่ี
ทองเท่ียว  
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- ขอมูลเสนทางการทองเท่ียว ผูวิจัยไดทําการกําหนด
ตําแหนงของแหลงทองเท่ียวแรกไปจนถึงแหลงทองเท่ียวสุดทาย 
โดยวางแผนในรูปแบบของตารางการทองเท่ียว ประกอบไปดวย
การทองเท่ียวแบบ 1 วัน และการทองเท่ียวแบบ 2 วัน 1 คืน เพ่ือ
เปนการศึกษาตนแบบ ท้ังน้ีจะอยูในเสนทางภายใตเง่ือนไขตางๆ 
และสรางแบบจําลองเสนทางการทองเท่ียว 
ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสรางตนแบบ
การทองเท่ียวโดยชุมชนดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ผูวิจัยไดทําการกลั่นกรองและวิเคราะหขอมูล เพ่ือใชใน
การดําเนินการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือสราง
ตนแบบการทองเท่ียวโดยชุมชนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
แบงรายละเอียดการพัฒนาออกเปน 2 สวน ดังน้ี  
สวนท่ี 1 การเตรียมความพรอมการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการทองเท่ียวโดยชุมชนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) การเตรียมและคนหาขอมูลสําหรับการออกแบบการ
เรียนการสอน 
 2) การประสานงานอาจารยผูสอน รวมไปถึงชุมชนและ
ทองถ่ิน เพ่ือกําหนดสัดสวนการสอน และรายละเอียดเน้ือหาใน
การออกแบบการเรียนการสอน 
 3) การวิเคราะหแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ
วิธีการเรียนการสอนทําการสอนดวยวิธีสอนแบบทีม (Team 
Teaching Method) เนนใหผูเรียนมีการทํางานดวยการเรียนรู
แบบเปนทีม (Team – based learning:  TBL)  ในลักษณะ
กิจกรรมกลุม  
 4) การออกแบบใบงานและวิธีการนําเสนองาน Project 
สวนท่ี 2 การสรางตนแบบการทองเท่ียวโดยชุมชนดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1) การกลั่นกรองและวิเคราะหความเปนไปได เปนการ
นําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมในระยะท่ี 1 และ 2 มาทําการ
ประมวลผล เพ่ือหาเสนทางท่ีนาสนใจมากท่ีสุด 

 2) จัดทําแผนท่ีแผนท่ีเสนทางชุมชนบานหนองหลุม 
ตําบลหนองหลุม อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

 3) วิเคราะหศักยภาพแหลงทองเท่ียวภายในเสนทางการ
ทองเท่ียวชุมชนบานหนองหลุม ตําบลหนองหลุม อําเภอวชิรบาร
มี จังหวัดพิจิตร 

 4) สารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธผานชองทาง fan 
page Facebook 
 

4. การทบทวนวรรณกรรม 
เจียมใจ ศรี ชัยรัตนกูล  และสําลี  สําลี กุล [3] นําเสนอการ
ประยุกตใชแนวคิดของการสอนโดยใชปญหา(PROBLEM-BASED 
LEARNING: PBL) เพ่ือใหเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ในหัวขอเรื่องการ

ออกแบบการดูแลสุขภาพครอบครัว สําหรบันักศึกษาพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ช้ันปท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
ผลการจัดการเรียนการสอน พบวา นักศึกษาสนุก มีความ
กระตือรือรน ไดเรียนรู วิ ธีการคิดอยางเปนระบบ รูจักการ
แลกเปลี่ยนความรูและวิ ธีคิดกับเพ่ือนๆในกลุม รู จักการ                   
ทํางานเปนทีม นักศึกษาชอบการเรียนแบบน้ีมากกวาการ
บรรยาย เพราะมีอิสระทางความคิด ไดฝกการฟงผูอ่ืน และไดฝก
คิดแกปญหา ซึ่งเปนทักษะท่ีสอดคลองกับทักษะศตวรรษท่ี 21 
 ศศิธร นามวงออน ทิพรัตน สิทธิวงศ และประหยัด        
จิระวรพงศ [7] จากการศึกษาคนควาพบวาวิธีการท่ีสนับสนุน
การเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปควรจะมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรูปแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการเรียนรู
เปนทีม ซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีใหผู เรียนศึกษา
คนควาดวยตนเองจากท่ีบานหรือนอกหองเรียน แลวนํามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันในหองเรียน โดยมี
ผูสอนเปนผูช้ีแนะ และใหคําปรึกษา โดยเนนกระบวนการเรียนรู
ท่ีเนนการทํางานเปนทีม เพ่ือใหนิสิตมีสวนรวมกันในทีม และมี
ความรวมมือ ชวยเหลือการทํางาน  
         กนกวรรณ แกวเกาะสะบา และถนอม หอวงศสกุล[1]นํา
ขอมูลท่ีผานการวิเคราะหแลวมาออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอาวบานดอนโดยใช 
ADOBE PHOTOSHOP ในการออกแบบและตกแตงภาพ และใช
ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดานเน้ือหาภายใน
ระบบสารสนเทศ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนสําหรับ
นักทองเท่ียวประกอบดวยเน้ือหาอาวบานดอนท้ัง 7 อําเภอ โดย
มีขอมูลแหลงทองเท่ียว ท่ีพัก รานอาหารโปรแกรมนําเท่ียว และ
สวนการสนับสนุนการตัดสินใจทองเท่ียวเบ้ืองตน สวนท่ี 2 
สําหรับผูดูแลระบบ ประกอบดวย สวนของการจัดการอัลบ้ัมรูป 
ขอมูลอําเภอ แหลงทองเท่ียวท่ีพัก รานอาหาร โปรแกรมนําเท่ียว 
และกลุมนําเท่ียว ตอจากน้ันเผยแพรระบบสารสนเทศเพ่ือ
ส ง เสริมการทองเ ท่ียวใน พ้ืน ท่ีอ าวบ านดอน ผ าน URL : 
TRAVEL.SRU.AC.TH 
 ประภัสศรี โคทส นาทิพย วิภาวิน สุนันทา ชูตินันท และ
โกวิท รพีพิศาล [5] สภาพการบริการสารสนเทศดานการ
ทองเท่ียวประเทศไทยเปนการบริการสารสนเทศพ้ืนฐานแบ
เผชิญหนา ไดแก บริการตอบคาถาม บอกเสนทาง ใหแผนท่ี 
สืบคนขอมูลออนไลน ซึ่งแนวปฏิบัติท่ีดีของการบริการสารสนเทศ
ดานการทองเท่ียวประเทศไทยและตางประเทศ มี 2 ดานไดแก 
การบริหารจัดการบุคลากรและดานการบริการสารสนเทศ 
ความสําเร็จของการบริการสารสนเทศดานการทองเท่ียวประเทศ
ไทย ไดแก  การคัดสรรสารสนเทศท่ีใหบริการเฉพาะกลุม 
โครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการบริการ
สารสนเทศดานการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยคือ 
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โมเดล SI- IS ประกอบดวย SI ไดแก  SHARING (S)  การใช
ทรัพยากรรวมกันและการบูรณาการความรูของบุคลากรของ
องคกรทองเท่ียวและชุมชนในทองถ่ิน และ INFORMATION (I) 
สารสนเทศเฉพาะกลุมซึ่ งเปนหัวใจสําคัญของการบริการ
สารสนเทศดานการทองเท่ียว INFORMATION SYSTEMS (IS) 
ระบบสารสนเทศดานการทองเท่ียว ประกอบดวย ระบบการ
ทองเท่ียวอัจฉริยะ การเช่ือมโยงบริการสารสนเทศแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ และมาตรฐานขอมูลทองเท่ียวท่ัวไทย 
 อาคีรา ราชเวียง [10] จัดทําระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมทองเท่ียวลุมแมนํ้าทาจีน เพ่ือ
การจัดทําแผนท่ีทองเท่ียวดิจิตอล ผลการศึกษาทําใหสามารถ
ทราบการ ขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ท่ีสําคัญสามารถ
ทําใหนักทองเท่ียวทราบถึงสถานท่ีตั้งของท่ีทองเท่ียวไดชัดเจน
โดยระบุตําแหนงของ สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ลงในแผนท่ี
ทองเท่ียว ทําใหทราบถึงศักยภาพดานการทองเท่ียวลุมนํ้าทาจีน 
โดยการนําคาขอมูลพิกัดตําแหนงของสถานท่ีทองเท่ียวลงใน
โปรแกรม QGIS ทําให สามารถดูท่ีตั้งของสถานท่ีทองเท่ียวน้ันได
ดียิ่งข้ึน และเปนแนวทางในการวิเคราะหความคุมคาและความ
นาสนใจในการลงทุนของธุรกิจรีสอรทและโรงแรมขนาดเล็กและ
ธุรกิจเก่ียวเน่ืองการทองเท่ียวอ่ืนๆ 
 สรสินธุ ฉายสินสอน [9] ทําการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือ
บูรณาการขอมูลดานการทองเท่ียวของอําเภออูทอง โดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือการนําทางไปยังแหลงทองเท่ียวท่ี
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในการประมวลผล แอปพลิเคชันทํางาน
ไดตามคําสั่งของผูใชงาน และมีความถูกตองในการทํางาน 
นอกจากน้ันสามารถอํานวยความสะดวกนักทองเท่ียวในดาน
ขอมูลการทองเท่ียว และไดทําการการประยุกตใชโทรศัพทมือถือ
และเทคโนโลยีทางเครือขายอินเทอรเน็ตใหเกิดประโยชนตอการ
ทองเ ท่ียว นอกจากน้ันยังพบวา นักทองเ ท่ียวสามารถใช
ประโยชนจากการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ในการ
คนหาขอมูลการทองเท่ียวของอําเภออูทองไดรวดเร็วข้ึน ทําให
นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในการเขาถึงขอมูลแหลงทองเท่ียว 
ท่ีพัก และรานอาหาร ผานสมารทโฟนไดสะดวกข้ึน 
 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีเปนการพัฒนารูปแบบเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการทองเท่ียวโดยชุมชนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ: 
กรณีศึกษาชุมชนบานหนองหลุม ตําบลหนองหลุม อําเภอ     
วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ดวยขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลใน
ระยะท่ี 1 แสดงดังน้ี 

 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

(ดัดแปลงจากศุภศิว สุวรรณเกสร [8]) 

 
6. ผลการวิจัย 

6.1 ระยะท่ี 1 การเก็บรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลเพ่ือพัฒนารูปแบบเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การทองเท่ียวโดยชุมชนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษา
ชุมชนบานหนองหลุม ตําบลหนองหลุม อําเภอ     วชิรบารมี 
จังหวัดพิจิตร ทีมอาจารยผูสอนไดทําการออกแบบใบงาน และ
รูปแบบการเก็บขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลเบ้ืองตนใหกับนักศึกษา เพ่ือท่ีจะทําการสํารวจและบันทึก
ขอมูลจากท้ังการลงพ้ืนท่ีจริง และการคนควาขอมูลชองทางอ่ืนๆ 
และนํามาสูการกลั่นกลองและวิเคราะหขอมูลในการนําขอมูล
เหลา น้ันสูการเ พ่ิมศักยภาพการทองเ ท่ียวโดยชุมชนดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2216



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-6 สถานที่ทองเที่ยวและกจิกรรมของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 การคนหาอัตลักษณของชุมชน 

 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา ชุมชนบานหนองหลุม 
ตําบลหนองหลุม อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ถึงแมจะเปน
ตําบลขนาดเล็ก แตชุมชนบานหนองหลุมมีพ้ืนท่ีติดกับถนน
หมายเลข 117 ซึ่งเหมาะแกการเดินทางเขาสูตําบล อีกท้ังมี
ตนทุนทางวัฒนธรรมพอสมควร เปนชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตความ
เปนอยูท่ีมีเอกลักษณท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติ ประเพณี และวิถี
ชีวิตท่ีสามารถเปนแหลงทองเท่ียวในการพักผอนไดเปนอยางดี 
ชุมชนบานหนองหลุมมีสถานท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรม อันไดแก 
วัดหนองหลุมและสักการะหลวงพอสิงห อีกท้ังจะไดพบกับ
วัฒนธรรมประเพณีของชาวไททรงดําท่ีสามารถเรียนรูวิถีชีวิตท่ี
เกาแก นอกจากน้ันสถานท่ีทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ อันไดแก ทุง
นาเขียวขจี สระบึงบัว รวมไปถึงมีศูนยการเรียนรูทําเกษตรแบบ
ผสม เพ่ือรองรับการเขามาของนักทองเท่ียว นอกจากน้ันในพ้ืนท่ี
ชุมชนบานหนองหลุมยังมีสินคา OTOP ท่ีนาสนใจ เชน งาน     
จักสาร ขนม และอาหารแปรรูป เปนอีกแหลงชองทางในการ
สรางรายไดใหแกชุมชน  
 
6.2 ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
เ พ่ือสรางตนแบบการทองเ ท่ียวโดยชุมชนดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สวนท่ี 1 การเตรียมความพรอมการเรียนการสอนเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวโดยชุมชนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จากการเตรียมความพรอมการเรียนการสอน พบวา ท้ังน้ี
ทีมอาจารยผูสอนไดทําการกําหนดสัดสวน โดยแบงออกเปน การ
เรียนทางดานเศรษฐศาสตร ดานบริหารธุรกิจ และดานการ
ทองเท่ียว โดยแบงเทากับ 30 : 30 : 40 ตามลําดับ ซึ่งทางทีม
อาจารยไดดําเนินการประสานงานชุมชน เพ่ือใหนักศึกษาไดทํา
การลงพ้ืนท่ี เพ่ือเก็บขอมูลเบ้ืองตน ซึ่งพบวาชุมชนในแตละพ้ืนท่ี
ใหการตอบรับเปนอยางดี เน่ืองจากเปนแหลงพ้ืนท่ีจากชุมชน
บานเกิดของนักศึกษา เพ่ือใหเกิดการบูรณาและพัฒนาอยาง
แทจริง โดยทีมอาจารยผูสอนจะกําหนดโจทยการเรียนใหกับ
นักศึกษา ซึ่งการกําหนดโจทยดวยรูปแบบการเรียนรูจากกรณี
ปญหา (Problem-based Learning: PBL) เพ่ือใหนักศึกคนหา
แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับชุมชนดวยการเรียนรูแบบเปน
ทีม (Team – based learning :TBL)  และสามารถตอยอด
ตนแบบการทองเท่ียวโดยชุมชนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ท้ังน้ี พบวา นักศึกษารูสึกตื่นเตน และกระตือรือรน 
โดยเฉพาะเมื่อไดรับโจทยในการเรียน หรือโจทยในแตละกิจกรรม
หรือใบงาน นักศึกษาจะนําเอาปญหามาพูดคุยยกตัวอยาง
แลกเปลี่ยนกับกับเพ่ือนในกลุม ทําใหไดประเด็นสําคัญจากการ
วิเคราะหรวมกันสามารถนําไปตอยอดใชในการทํางานนําเสนอ 
Project  สงผลดีตอบรรยากาศในการเรียนการสอน 
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ภาพที่ 8-11 การเรียนการสอนในรายวชิา 
 

 สวนท่ี 2 การสรางตนแบบการทองเท่ียวโดยชุมชน
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทีมอาจารยผูสอนเนนใหนักศึกษาเรียนดวยรูปแบบการ
เรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning: PBL) ซึ่ง
ทําใหจากการเก็บขอมูลและลงพ้ืนท่ีในชุมชน นักศึกษาสามารถ
เรียบเรียงขอมูลของพ้ืนท่ีบานหนองหลุม ตําบลหนองหลุม 
อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยสรางตนแบบสําหรับการวาง
แผนการทองเท่ียว โดยนําเอาจุดเดน และเอกลักษณของชุมชน
จัดทําการนําเสนอในรูปแบบการทองเท่ียวชุมชนผานการจัดทํา
โปสเตอรประชาสัมพันธท้ังในชองทางออนไลน และออฟไลน 
เพ่ือนําเสนอและประชาสัมพันธกับนักทองเท่ียว อีกท้ังเปนการ
กระตุนและสรางการรับรูแหลงทองเท่ียวชุมชนใหเปนท่ีรูจักมาก
ยิ่งข้ึน  ไดดังภาพท่ี 12  

ภาพที่ 12 รูปแบบการทองเที่ยวชุมชน 
 

 เมื่อไดรูปแบบการทองเท่ียวของชุมชนแลว ทีมผูสอนได
เนนการฝกการประยุกตใชองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวยการพัฒนาแผนท่ีการทองเท่ียว โดยใช google map เพ่ือ
เปนการบริการแผนท่ีบนเว็ปไซตในการชวยอํานวยความสะดวก

ใหกับนักทองเท่ียว ซึ่งนักศึกษาไดทําการสํารวจเสนทางจริงใน
พ้ืนท่ี ควบคูกับการกําหนดจุดผาน google map เพ่ือใหสามารถ
ระบุจุดตาง ๆของสถานท่ีได และนําเอามาประยุกตกับการจัดทํา
แผนท่ีสําหรับการทองเท่ียว แสดงดังภาพท่ี 13 สําหรับการจัดทํา
แผนท่ีสําหรับการทองเท่ียว พบวา นักศึกษาฝกการวางแผน
ระบบทีมในการแบงหนาท่ีในการจัดทํา และสามารถเรียนรูองค
ความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกับการปฏิบัติติจริงใน
การลงพ้ืนท่ี เมื่อดํา เ นินการกําหนดจุดจาก google map 
นักศึกษาจะวางแผนเพ่ือสรางภาพแผนท่ีการทองเท่ียวและจัดทํา 
QR Code ตอไป 

ภาพที่ 13  แผนที่สําหรับการทองเที่ยวชุมชน 

 
 จากแผนท่ีสําหรับการทองเท่ียวชุมชนดงักลาว นักศึกษา
สามารถดําเนินการจัดทํารายละเอียดของขอมูล โดยแยก
องคประกอบของขอมูลตามแผนท่ีสําหรับการทองเท่ียวชุมชน ซึ่ง
ประกอบไปดวย ขอมูลเก่ียวกับประวัติความเปนมา แหลง
ทองเท่ียวในชุมชน กิจกรรมท่ีโดเดนในชุมชน อาหารและของท่ี
ระลึกท่ีสามารถซื้อได ตามชุดขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหนักทองเท่ียวได
นําเอาขอมูลดังกลาวประกอบการดูแผนท่ีสําหรับการทองเท่ียว
ชุมชน แสดงดังน้ี 
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ภาพที่ 14-16 รายละเอียดขอมูลการทองเที่ยวชุมชน 
 

ภาพที่ 17 สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธชุมชน 
 

 จากผลงานท้ังหมดของนักศึกษาจะถูกนําเสนอใหกับ
อาจารยผูสอน และวิทยากรพิเศษท่ีมคีวามเช่ียวชาญท้ังดานการ
ทองเท่ียว การสรางอัตลักษณ เพ่ือประประเมินผลงานท้ังหมด 
กอนนําช้ินงานสู ชุมชนพ้ืนท่ี และไดทําการทดสอบการใช
โทรศัพท สแกน QR-CODE พบวา สามารถนําทางไปยังจุดท่ี
ตองการไดท้ังหมด ท้ังน้ีอาจารยและนักศึกษาจะสงมอบช้ินงาน 
เพ่ือใหชุมชนสามารถนําไปใชในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตอไป  
 

7. ขอเสนอแนะ 
7.1 การพัฒนารูปแบบเรียนการสอนควรมีการศึกษารูปแบบการ
เรียนการสอน โดยยึดผูเรียน และชุมชนเปนศูนยกลาง เพ่ือให
สามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และ
สามารถนําการเรียนไปประยุกตใชตอยอดกับการพัฒนาชุมชนได
ในเชิงประจักษ  อีกท้ังศึกษาองคความรู ท่ี ใช ในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวชุมชนท่ีรองรับ

กับนักทองเท่ียว และเกิดการใชงานท่ีมีประสิทธิภาพตอศักยภาพ
ของชุมชนอยางแทจริง  
7.2 การสงเสริมหรือพัฒนาการทองเท่ียวชุมชน ควรมีการศึกษา
ชองทางการทําสื่อประชาสัมพันธท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวมีความ
สนใจในแหลงทองท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับการคนหาขอมูล และ
ชองทางการเขาถึงแนวทางการทองเท่ียว เชน การจองท่ีพัก การ
สอบถามขอมูล เปนตน อีกท้ังควรมีการพัฒนาสื่อใหมีคุณภาพ 
และประชาสัมพันธใหท่ัวถึง โดยใชสื่อหลากหลายประเภทตาม
ยุคสมัยและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป 
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การพัฒนาระบบจองตัว๋รถตูประจําทาง กรณีศึกษา จักราชทัวร 
Online Reserving Van Ticket System Development : 

Case Study Chakkarat Tour 
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บทคัดยอ 
การจัดทําระบบจองตั๋วรถตูประจําทาง กรณีศึกษา จักราชทัวร มี
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบจองตั๋วสายรถตูประจําทาง 
กรณีศึกษา จักราชทัวร และ 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบจองตั๋วสายรถตูประจําทาง กรณีศึกษา จักราชทัวร ได
พัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ และใช MySQL เปน
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล ใชภาษา PHP และ JavaScript ใน
การพัฒนา การประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ทาน ตอบแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ แลวนําไปวิเคราะหเพ่ือหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการดําเนินงาน พบวา ระบบการจองตั๋วรถตู
ประจําทาง ผูโดยสารสามารถจองตั๋วรถตูแบบออนไลนและ
สามารถระบุพิกัดตําแหนงรับ-สงได สามารถคนหาเสนทางเดินรถ
ของรถตูแตละคันรถได เมื่อนําระบบไปประเมินประสทิธิภาพจาก
ผูเช่ียวชาญพบวา ระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ( X� = 
4.42 ) แสดงใหเห็นวาระบบจองตั๋วสายรถตูประจําทาง สามารถ
ใหบริการกับผูโดยสารไดรับความสะดวกในการจองตั๋วผานระบบ
ออนไลน และลดการเดินทางมายังสถานี 
 
คําสําคัญ: ระบบจองตั๋วรถตูประจําทาง 
 

ABSTRACT 
The objective of this study are 1) to develop reserving 
van ticket system development Case Study : Chakkarat 
Tour and 2) to evaluate the efficiency of the reservation 
line ticket system case study :  Chakkarat Tour.  This 
developed  system uses the system development 
cycle, and use MySQL as a database management 
program.  Use PHP and JavaScript to develop the 
system.  The performance evaluation used the 

questionnaire with using Likert scale 5 levels, The data 
analysis using mean and standard deviation. 
 The results found that the passengers can 
book van ticket via online and can specify the pick-
up location. Moreover, they can search the route of 
each van.  The results of the system performance 
evaluation from the experts found that the Van 
reserving ticket system can provide services for 
passengers with the convenience of online ticket 
booking and reducing travel to the station.  
 

Keywords: Reserving System, Van 
 

1. บทนํา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ไดกําหนด
ภารกิจในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการใหบริการคมนาคม
ขนสง เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของระชาชน ตลอดจนความมั่งคั่งของประเทศ [1] 
ระบบการขนสงจากยุทธศาสตรชาติท่ีมุงพัฒนาประเทศไทยสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กระทรวงคมนาคมจึงเรงเดินหนาพัฒนา
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง ซึ่งเปนหัวใจใน
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันและขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ โดยการลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท้ังทางบก 
ราง นํ้า อากาศ ใหเช่ือมโยงกันอยางครอบคลุม เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการเดินทางและการขนสงสูมาตรฐานสากล [2] และใน
จังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ 

 ทําให มีจํานวนผูโดยสารท่ีใชบริการสถานีขนสงนครราชสีมา 
เฉลี่ย 30,000 คน/วัน มีเท่ียวรถใหบริการท่ีมีตนทางท่ีสถานีเฉลีย่ 
1,669 เท่ียว/วัน ดวยมีผูโดยสารใชบริการสถานีขนสงจังหวัด
นครราชสีมาเปนจํานวนมาก [3] ระบบการขนสงและเทคโนโลยี
มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเปนอยางมาก 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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เน่ืองจากผูโดยสารจะตองซื้อตั๋วท่ีสถานีทําใหเกิดการแออัด  
จากเดินทางไปยังสถานี และใชเวลาในการรอรถตูประจําทาง 
ดังน้ันถามีระบบการจองตั๋วรถออนไลน จะทําใหผูโดยสาร 
สามารถจองตั๋วไดโดยไมตองเดินทางมาท่ีสถานีเพ่ือซื้อตั๋ว 
 จากปญหาดังกลาว ผูจัดทําโครงงาน จึงไดพัฒนา
ระบบจองตั๋วรถตูประจําทางข้ึนมาเพ่ือใชงานกับจักราชทัวร เพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหผูโดยสารท่ีใชบริการรถตูจักราชทัวร 
สามารถตรวจสอบเสนทางการเดินทางและจองตั๋วรถตูออนไลน 
ซึ่งผูโดยสารสามารถระบุพิกัดตําแหนงจุดรับ/สง เพ่ือข้ึนรถตูตาม
จุดนัดได 
 
1.1  วัตถุประสงค 

1.1.1 เพ่ือพัฒนาระบบจองตั๋วรถตูประจําทาง กรณีศึกษา 
จักราชทัวร 
1.1.2  เ พ่ือประเมินประสิท ธิภาพระบบจองตั๋ ว รถตู 
ประจําทาง กรณีศึกษา จักราชทัวร 
 

1.2  ขอบเขตการทํางาน 
กา ร พัฒนา ระบบจอ งตั๋ ว ร ถตู ป ร ะ จํ า ท า ง  ก รณี ศึ กษ า 
จักราชทัวร มีหลักการทํางานดังน้ี 
 1.2.1  เจาหนาท่ี (Admin) 
  1. สามารถจัดการตารางเดินรถของสายรถตูได 
  2. สามารถจัดการขอมูลพนักงานขับรถได 
  3. เจาหนาท่ีสามารถสืบคนสายรถตูท่ีตองการได 
  4. กําหนดเสนทางการเดินทางของรถตูแตละคันได 
  5. ตรวจสอบการจองตั๋วของผูโดยสาร และคนหา 
  พิกัดตําแหนงจุดรับ-สง ของผูโดยสารได 
 1.2.2  ผูโดยสาร (User) 
  1. สามารถคนหาสายรถตูท่ีตองการได สามารถ
เรียกดูขอมูลรถตู และพนักงานขับรถได 
  2. สามารถจองตั๋วรถตูออนไลนได 
  3. สามารถแจงการชําระเงินคาตั๋วผานระบบ
ออนไลนได 
  4. สามารถระบุตําแหนงจุดรับ-สงได 
 
1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.3.1 ระบบชวยอํานวยความสะดวก และลดทรัพยากร 
ในการจัดเก็บขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 
 1.3.2 ระบบชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสาร 
ในการจองตั๋วรถไดทุกท่ี ทุกเวลา 
 1.3.3 ระบบมีความถูกตอง แมนยํา และทันสมัยมากข้ึน 
 
 

3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ในการพัฒนาระบบจองตั๋วรถตูประจําทาง กรณีศึกษา จักราช
ทัวร ไดพัฒนาระบบตาม วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle) มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี   
 3.1 ศึกษาปญหา (Problem Recognition)  ได ทํา
ความเขาใจเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานเดิม เอกสารงาน
เดิม เพ่ือวิเคราะหหาปญหา พัฒนาระบบงานใหม 
 3.2 ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study)  ศึกษา
ความเปนไปไดท่ีจะทําระบบงานใหมข้ึน เพ่ือลดปญหา หรือเพ่ือ
พัฒนาระบบงานเดิม โดยคํานึงถึงปจจัยคาใชจาย การตอบสนอง
ความตองการของผูโดยสาร 
 3.3 การวิเคราะห (Analysis) เริ่มทําการศึกษาการใช
บริการของผูโดยสารวามีข้ันตอนอยางไร โดนการสังเกตการ 
 3.4 การออกแบบ (Design) การนําสิ่งท่ีไดจากการ
วิเคราะห มาออกแบบเปนระบบงาน ดวยแผนผังขอมูล (System 
flowchart) 
 3.5 การพัฒนาระบบ (Construction) สรางระบบงาน
ใหม หรือระบบงานจริง โดยใชภาษา PHP JAVA Script ใช My SQL ใน
การจําลองฐานขอมูล และใช Bootstrap เปนหนาเว็บไซตในการตดิตอ
กับผูโดยสาร 
 3.5 การทดสอบระบบ นําโปรแกรมติดตั้ง ทดลองใชดวย
ขอมูลจริง หาขอผิดพลาด และทําการแกไข 
 3 .6 ประเมินประสิท ธิภาพระบบ การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ใชผูเช่ียวชาญตอบแบบสอบถามโดยแบง
คําถามออกเปน 3 ดาน ประกอบดวย ดานการออกแบบระบบ 
ดานการใชงาน ดานความถูกตองของระบบ และวิเคราะหขอมลู
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือ
นําไปหาคาเฉลี่ย (X�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 
3.2 การศึกษาระบบงานเดิม 
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณและจากระบบงานเดิม พบวา  
ผูโดยสารจําเปนท่ีจะตองมาท่ีสถานีเพ่ือจองตั๋วและรอรถประจํา
ทางเทาน้ัน ทําใหเกิดความแออัดท่ีสถานี เน่ืองจากผูโดยสารทุก
คนอยูท่ีสถานีเพ่ือซื้อตั๋วในเวลาเดียวกัน ดัง System Flowchart 
ตอไปน้ี 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทํางานของระบบงานเดิม 

 
3.3 การออกแบบระบบงานใหม 
จากปญหาดังกลาว จึงไดทําการออกแบบและพัฒนาระบบจอง
ตั๋วรถตูประจําทาง กรณีศึกษา จักราชทัวร ดังน้ี 

 
3.3.1  ผังงานระบบงานใหม 

ระบบสามารถอํานวยความสะดวกใหผูโดยสารสามารถตรวจสอบ
เสนทางการเดินทาง จองเท่ียวรถตามท่ีผูโดยสารตองการ และ
ระบุพิกัดตําแหนงจุดรับ-สงผานระบบออนไลน ดังตอไปน้ี 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทํางานระบบงานใหม 

 เมื่อผูโดยสารเขามาท่ีระบบ จะทําการเลือกสถานีตน
ทางท่ีตองการ เลือกจุดหมายปลายทางท่ีตองการ และคนหา
รายละเอียดการเดินทางได โดยระบบจะแสดงเสนทางการ
เดินทางของสายรถตู โดยใชเทคโนโลย ี Google Map API 
หลังจากน้ันทําการจองตั๋วโดยเลือกตําแหนงท่ีน่ัง และชําระเงิน 
 

3.3.2 Use Case Diagram ระบบจองต๋ัวรถตูประจํา
ทาง กรณีศึกษา จักราชทัวร 
แผนภาพแสดงการทํางานของผูใชกับระบบการทํางานภายใน
ของการจองตั๋วรถตู ดังภาพตอไปน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 Use Case Diagram 
 

 ระบบจองตั๋วรถตูประจําทาง กรณศีึกษา จักราชทัวร 
แบงผูใชเปน 2 ระดับ ดังน้ี 
 เจาหนาท่ี (Admin) 
  1. สามารถจัดการตารางเดินรถของสายรถตูได 
  2. สามารถจัดการขอมูลพนักงานขับรถได 
  3. เจาหนาท่ีสามารถสืบคนสายรถตูท่ีตองการได 
  4. กําหนดเสนทางการเดินทางของรถตูแตละคันได 
  5. ตรวจสอบการจองตั๋วของผูโดยสาร และคนหา 
  พิกัดตําแหนงจุดรับ-สง ของผูโดยสารได 
 ผูโดยสาร (User) 
  1. สามารถคนหาสายรถตูท่ีตองการได สามารถ
เรียกดูขอมูลรถตู และพนักงานขับรถได 
  2. สามารถจองตั๋วรถตูออนไลนได 
  3. สามารถแจงการชําระเงินคาตั๋วผานระบบ
ออนไลน เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบการชําระได 
  4. สามารถระบุตําแหนงจุดรับ-สงได 
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4. ผลการดําเนินการ 
การพัฒนาระบบจองตั๋วรถตูประจําทาง กรณีศึกษา 

จักราชทัวร มีผลการดําเนินการ ดังน้ี 
4.1 ระบบจองตั๋ ว รถตู ป ระจํ าทา ง  กรณี ศึ กษา 

จักราชทัวร 
4.2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบจองตั๋ว 

รถตูประจําทาง กรณีศึกษา จักราชทัวร 
 
4.1 ระบบจองต๋ัวรถตูประจําทาง กรณีศึกษา จักราชทัวร 
 ผลการพัฒนาระบบ ไดจําแนกผู ใช เปน 2 ระดับ 

ประกอบดวย เจาหนาท่ี และผูโดยสาร ซึ่งไดผลลัพธ ดังน้ี 
 เจาหนาท่ี สามารถ จัดการการแสดงผลเสนทางการ

เดินทางได สามารถดูผลเสนทางการเดินทางได สามารถดู
รายละเอียดขอมูลการจองตั๋วของผูโดยสารได 

 4.1.1 เจาหนาท่ี เขาถึงขอมูลรายละเอียดรถตูประจํา
ทาง ไดโดย การคลิกท่ีเมนู รายละเอียดรถตูประจําทาง และทํา
การเลือกรถตูประจําทางท่ีตองการสืบคน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 หนาจอรายละเอยีดสายรถตูประจําทาง 

 
 ผู โดยสาร สามารถ ดูผลเสนทางการเดินทางได  

สามารถจองตั๋วรถตูประจําทางได ดังรายละเอียดหนาจอตอไปน้ี 
4.1.2 ผูโดยสาร สามารถดูรายละเอียดรถตูประจําทาง

ท่ีตองการ  
 

  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 หนาจอรายละเอยีดสายรถตูประจําทางสําหรับผูโดยสาร 
 

 4.1.3 ผูโดยสาร สามารถจองตั๋วรถตูประจําทาง ไดโดย 
เลือกสถานีตนทาง และจดุหมายปลายทางท่ีตองการ หลังจากน้ัน
ทําการเลือกรถตูท่ีตองการ เลือก จองตั๋ว 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 หนาจอจองต๋ัว 

 
5. สรุปผลการดําเนินการ 

กา ร พัฒนา ร ะบบจอ งตั๋ ว ร ถตู ป ร ะ จํ า ท า ง  ก รณี ศึ กษ า  
จักราชทัวร สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังน้ี 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 
คน เพ่ือประเมินการพํนาระบบจองตั๋วรถตูประจําทาง กรณีศึกษา 
จักราชทัวร ผลการประเมินประสิทธิภาพ พบวาการประเมิน
ประสิทธิภาพ ดานการออกแบบระบบ ดานการใชงาน และดาน
ความถูกตองของระบบ ท้ัง 3 ดาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลีย่ 
4.42 โดยดานการออกแบบระบบ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
4.40 ดานการใชงาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.40 และ
ดานความถูกตองของระบบ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.47 
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บทคัดยอ 
ระบบจัดการขอมูลของรานเบเกอรี่ ประกอบไปดวยผูใชงานสอง
กลุม ไดแก เจาของราน และลูกคา ในสวนของเจาของรานจะ
สามารถเพ่ิม  ลบ แก ไขขอมู ลสินค า ตรวจสอบคําสั่ งซื้ อ 
ตรวจสอบการชําระเงินของลูกคา และวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ได ในสวนของลูกคาจะสามารถสมัครสมาชิก สั่งซื้อสินคา แจง
ชําระเงิน นอกน้ีระบบยังมีการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระเบียบซึ่งมี
ผลดีตอลูกคาและเจาของราน ทําใหขอมูลถูกจัดเก็บอยาง
ปลอดภัย ชวยใหงายตอการใชงาน และสามารถชวยในการ
จัดการบริหารวัตถุดิบไดอยางเหมาะสม วัตถุประสงคในการ
พัฒนาระบบจัดการขอมูลรานเบเกอรี่ น้ี  เพ่ือเปนศึกษาการ
ทํางานของระบบฐานขอมูล วิเคราะหกระบวนการทํางานของ
ระบบตามขอบเขตการทํางานท่ีตั้งไว และสามารถนําระบบไป
ประยุกตใชงานไดจริง 
 
คําสําคัญ: เบเกอรี่, ระบบฐานขอมูล, สั่งซื้อออนไลน 
 

ABSTRACT 
The information management system of the bakery 
shop consists of two groups of users, namely owners 
and customers.  For an owner, they can add, delete, 
edit product information.  The owner also can check 
order, customer payments, and plan the purchase of 
raw materials.  In the part of customers, they will be 
able to apply for the member, order the products, 
and notify payment via the system. Furthermore, the 
system also collects information into the database 
which has a positive effect on customers and owners. 
The system can increase the safety of the data and 
help to manage raw materials properly. The objective 
of this information management system is studying 
the operation of the database system, analysis the 
workflow of the system, and utilizing the system in 

the real world. 
 
Keywords: Bakery, Database System, Online Purchase 

 
1. บทนํา 

ปจจุบันคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทและเก่ียวของกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันในดานตาง ๆ มากมายคอมพิวเตอรถูกนํามาใชกับ
งานดานธุรกิจ เชน การใชคอมพิวเตอรในการทําระบบบัญชี
สําเร็จรูป เพ่ือทํารายการซื้อและขายสินคา การตรวจสอบยอด
คงเหลือของสินคา ธุรกิจออนไลนนําคอมพิวเตอรมาใชงานใน
รูปแบบของการซื้อ และในปจจุบันเบเกอรี่ กําลังเปนท่ีนิยมมาก
ข้ึนไมวาจะเปนหางสรรพสินคาและตามแหลงชุมชนก็ตาม เบเกอ
รี่จะเปนท่ีรูจักของคนทุกเพศทุกวัย และไดเผยแพรจนกลายมา
เปนอาหารหลักประจําวัน มีการพัฒนารูปแบบของขนมออกเปน
อาหารเชา กลางวัน เย็น เคกและของหวานตางๆ และสามารถ
รับประทานรวมกับชากาแฟไดดวย และใหสามารถรับประทาน
ไดใน ทุกโอกาส ทุกเวลาและทุกสถานท่ี เราอาจจะกินเบเกอรี่
เปนของวางรองทองหรือเปนอาหารมื้อหน่ึง จากท่ีเคยเปนแค
อาหารหวานหลังมื้ออาหารเทาน้ันนอกจากน้ี เบเกอรี่ยังทดแทน
อาหารมื้อหนักในช่ัวโมงเรงดวนไดเปนอยางดี เบเกอรี่เปนอาหาร
อีกประเภทท่ีตอบโจทยกับผูบริโภคในยุคปจจุบัน เชนเดียวกับ
รานถาวรเบเกอรี่ท่ีมีขนมปงจะมีหลายแบบหลายรสชาติซึ่งทําให
ไมนาเบ่ือในการเลือกรสชาติและกลิ่นหอมหวานชวนรับประทาน  

รานถาวรเบเกอรี่ ตั้งอยูตําบลบานแปง อําเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงหบุรี อีกท้ังยังมีลูกคาประจําและลูกคาขาจร ซึ่ง
ลูกคาประจําจะสั่ งสินคาจํานวนมากโดยสวนใหญจะนําไป
จําหนาย เชน รานคา โรงเรียน ตลาดนัด เปนตน  เง่ือนไขของ
ทางรานตองสั่งลวงหนา 2 วัน และเน่ืองจากทางรานจะไมมีบิล
ใหลูกคาแตถาลูกคาตองการทางรานจะเขียนบิลให จงึตองมีการ
เก็บขอมูลลูกคาเพ่ือนํามาจัดทําบิล เน่ืองจากระบบเดิมจะใช
เอกสารเปนหลักทําใหมีการจัดการท่ียุงยากซับซอนและคนหาได
ยากและเกิดขอผิดพลาดจากเอกสารไดงาย เชน ขอมูลการสั่งซื้อ 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ขอมูลลูกค า ขอมูล เบเกอรี่  ทําใหการจัดการรานค าไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

จากปญหาดังกลาวขาพเจาทําจึงมีแนวคิดใหมีการนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินงาน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีเหลาน้ีจะชวยในการเก็บขอมูลตางๆ 
และสามารถชวยในการทํางานใหมีระเบียบ คนหาขอมูลไดงาย
ข้ึน เกิดขอผิดพลาดนอยลง มีความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง รวม
ไปถึงการบริหารจัดการภายในรานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 

    2. ทฤษฏีและวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.2 ซอฟตแวรท่ีใชพัฒนาระบบ 
พีเอชพีมายแอดมิน คือ โปรแกรมท่ีถูกพัฒนาโดยใชภาษาพีเอชพี 
เพ่ือใชในการบริหารจัดการฐานขอมูล มายเอสคิวแอล แทนการ
คียคําสั่ง [2] 

เว็บเซิรฟเวอรเปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีเปน
เครื่องบริการเว็บแกผูใชงานดวยโปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร
ท่ีใชขอมูลผานโปรโตคอลเฮชทีทีพี เครื่องจะสงขอมูลใหผูใชงาน
ในรูปแบบภาพ ขอความ เสียง หรือสื่อประสม [2] 

โปรแกรมซับไลม เท็ก เปนหน่ึงในโปรแกรมยอดนิยม
ของเท็ก อิดิเตอร ท่ีใชเขียนโคดโปรแกรมตางๆ สามารถรองรับ
ไดหลายภาษา เหมาะกับผูท่ีตองการปรับแตงการทํางานดวย 
และสามารถกําหนดหรือตั้งคาโปรแกรมไดอยางงาย เพราะเปน 
ฟรีแวร และถูกออกแบบมาใหทํางานกับโคด สําหรับเขียนเว็บ
หรือเขียนโปรแกรมตางๆ โดยเฉพาะ [1] 

อาปาเช หรือ อาปาเช เว็บเซอรเวอร เปนซอฟตแวร
เซิรฟเวอรท่ีใชกันอยางแพรหลาย อาปาเช พัฒนาและดูแลโดย  
อาปาเช ซอฟตแวร ฟาวนเดชัน ซึ่งเปนซอฟตแวรโอเพนซอรสท่ี
สามารถใชงานไดฟรี โดยมีการใชโดยรวมประมาณ 67% ของ
เว็บเซิรฟเวอรท้ังหมดในโลก  [2] 
2.3 วิจัยท่ีเกี่ยวของ 
E-Commerce การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส [6] การทําธุรกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขาย การ
โฆษณา และการโอนเงิน เปนตน จุดเดน คือ ประหยัดคาใชจาย 
ในการดําเนินธุรกิจ โดยไมตองเสียเวลาเดินทางไปถึงท่ีราน หรือ
หนาราน เปนตน 
 

3. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

3.1 แผนภาพความสัมพันธ (Use Case Diagram) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพความสัมพันธ (Use Case Diagram) 
 

3.2 แผนภาพบริบท (Context  Diagram) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท 

 
3.3 การทํางานของระบบ 

3.3.1 แอดมิน 
 
1) กรอกช่ือผูใช รหัสผานและกดตกลงเพ่ือเขาสูระบบ 

 

ภาพที่ 3 หนาเขาสูระบบ 
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3) กดตัวเลือกทางซายมือท่ีคําวา ขอมูลสินคา เพ่ือไปหนาขอมลู
สินคา  

 
ภาพที่ 4 หนาแสดงขอมูลสินคา 

 

3) กดตัวเลือกทางซายมือท่ีคําวา ขอมูลสินคา เพ่ือไปหนาขอมลู
สินคา  
 

 
ภาพที่ 5 หนาแสดงขอมูลสมาชิก 

 

ภาพที่ 6 แกไขขอมูลลูกคา 
 

6) กดตัวเลือกทางซายมือท่ีคําวา ขอมูลวัตถุดิบ เพ่ือไปหนา
ขอมูลวัตถุดิบ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 หนาแสดงขอมูลวัตถุดิบ 

 
 
 
 
 
 

3.3.2 ลูกคา 
1) กดปุมสมัครสมาชิก ตองสมัครสมาชิกเพ่ือทําการเขาสูระบบ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 สมัครสมาชิกของลูกคา 

 
2) หนาแรกของระบบลูกคาจะเปนหนาการสั่งซื้อ ลูกคาสามารถ
สั่งซื้อได โดยเลือกสินคาท่ีตองการระบุจํานวนและกดเพ่ิมลง
ตะกรา 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 หนาแรกของระบบลูกคา 
 

 
ภาพที่ 10 สรุปรายการส่ังซ้ือ 

 

 
ภาพที่ 11 ขอมูลการส่ังซ้ือ   

 

4. สรุปและขอเสนอแนะ 
ระบบการรานถาวรเบเกอรี่พัฒนาข้ึนเพ่ือใหในการซื้อขายเบเกอรี่
เปนไปดวยความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน มีลูกคาเพ่ิมมากข้ึน เปน
การเพ่ิมชองทางในการซื้อเบเกอรี่ของลูกคา ไมตองลําบากมาซื้อ
ดวยตนเองหรือโทรศัทพมาเพ่ือสั่งซื้อ อีกท้ังยังสามารถแจงการ
ชําระเงิน และดูสถานะการสงของ ทําใหทางรานมีรายไดเพ่ิมข้ึน
อีกชองทางหน่ึง และเปนการเพ่ิมความสะดวกสบายให กับ
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เจาของรานในการจัดเก็บขอมูล เน่ืองจากไดใชฐานขอมูล ในการ
จัดเก็บขอมูลลูกคา ขอมูลสินคา ขอมูลวัตถุดิบ ซึ่งสามารถเก็บ
ขอมูลไดอยางถูกตอง ทําใหหลีกเลี่ยงการทําขอมูลหายได  
 
4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
การประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานระบบ 10 คน ระดับความ
พึงพอใจอยู ในระดับพอใจมาก ดานการออกแบบและการ
จัดรูปแบบเว็บไซต มีคาเฉลี่ยสูงสุดท่ี 4.4 คาเฉลี่ยต่ําสุดท่ี 3.6 คา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดท่ี 0.83 คาสวนเบ่ียงเบน มาตรฐาน
ต่ําสุดท่ี 0.44 และดานประโยชนและการนําไปใชงาน คาเฉลี่ย
สูงสุดท่ี 4.5 คาเฉลี่ยต่ําสุดท่ี 3.9 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
สูงสุดท่ี 0.83 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่ําสุดท่ี 0.33 
 
ตารางท่ี 1 ตารางประเมินความพึงพอใจจากผูใชงาน 

ขอ   เร่ืองท่ีประเมิน คาเฉลี่ย 
สวน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

 1. ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเวบ็ไซต 
1. การจดัการรปูแบบในเว็บไซต

งายตอการอานและการใชงาน 
4.2 0.4 พอใจมาก 

2. หนาโฮมเพจมีความสวยงาม 
มีความทันสมัย นาสนใจ 

4.4 0.48 พอใจมาก 

3. สีสันในการออกแบบเว็บไซตมี
ความเหมาะสม 

3.6 0.66 พอใจมาก 

4. สีพ้ืนหลังกับสีตัวอกัษรมีความ
เหมาะสมตอการอาน 

3.9 0.83 พอใจมาก 

5. ขนาดตัวอกัษร และรูปแบบ
ตัวอกัษร มีความสวยงามและ
อานงาย 

4.1 0.7 พอใจมาก 

6. มีความรวดเรว็ในการแสดง
ภาพ ตัวอกัษร และขอมูล
ตางๆ 

4.0 0.44 พอใจมาก 

7. ความถกูตองในการเชือ่มโยง
ภายในเว็บไซต 

4.0 0.63 พอใจมาก 

8. ภาพไอคอนสวยงามนาสนใจ
ส่ือความหมายไดชัดเจน 

3.9 0.7 พอใจมาก 

2.  ดานประโยชนและการนําใช 
9. เนื้อหามีประโยชนตอผูใชงาน 

และสามารถนําไปประยุกตใช
ได 

4.5 0.5 พอใจมาก 

10. เปนส่ือในการเผยแพรขาว
ประชาสัมพันธและงานวิจัย 

4.1 0.3 พอใจมาก 

11. สามารถเปนแหลงความรูได 3.9 0.83 พอใจมาก 
12. เปนแหลงขอมูลที่ตรงกับ

ความตองการของผูใชงาน 
4.2 0.6 พอใจมาก 
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การพัฒนาเว็บไซตอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ 

Development of the Northern Science Park Uttaradit Rajabhat 
University Website 
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บทคัดยอ 
การพัฒนาเว็บไซตอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ทางผูบริหารไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
เทคโนโลยีมาใชในการเผยแพรขอมูลและการดําเนินงานของ
อุทยานฯ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พัฒนาเว็บไซตดวยภาษาพี
เอชพี (PHP) และบูทแตรป (bootstrap) ระบบฐานขอมูลมาย
เอสคิวแอล (MySQL) วัตถุประสงคหลักเพ่ือประชาสัมพันธขอมลู
ขาวสารท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน หลังจากพัฒนาเว็บไซตเพ่ือ
ทดสอบประสิทธิภาพตอผูใชงานจึงทําการประเมินดวยการแจก
แบบสอบถามจํานวน 4 ชุด กับบุคลากรท่ีเก่ียวของพบวาสวน
การทํางานตามความตองการของผูใชมีคะแนนเฉลี่ย 4.03 อยูใน
ระดับดี สวนการแสดงการทํางานของโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย 
4.13 อยูในระดับดี สวนการแสดงการใชงานของโปรแกรมมี
คะแนนเฉลี่ย 4.10 อยูในระดับดี สวนการแสดงความปลอดภัย
ของโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.69 อยูในระดับด ี
 
คําสําคัญ: การพัฒนาเว็บไซต, อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, เว็บไซต, อุทยานวิทยาศาสตร
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

ABSTRACT 
Development of the Northern Science Park Uttaradit 
Rajabhat University website for the director has 
foreseen the importance of technology for information 
dissemination for more efficiency.  This website 
development by PHP and bootstrap, MYSQL database 
system with the main objective to publicize news and 
information related to the Northern Science Park 
Uttaradit Rajabhat University.  After implementing the 
website in order to test the effectiveness of the website 

to actual users, the organizer can do the assessment by 
giving out 4 sets of questionnaires to relevant 
personnel found that the work according to the needs 
of users has an average score of 4. 03 is good.  The 
performance of the program has an average score of 
4. 13 at a good level.  As for the program usage, the 
average score is 4. 10, which is in a good level.  The 
program security rating has an average score of 4. 69 at 
a good level 
 
Keywords:  Development of website, Northern Science 
Park, Uttaradit Rajabhat University, Website, Northern 
Science Park Uttaradit Rajabhat University  

 
1. บทนํา 

อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ได
ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน โดยทํางานรวมกับ
อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือท่ีมี 7 มหาวิทยาลัยรวมกัน  
เปนหนวยงานในการทําหนาท่ีใหบริการดานการวิจัยพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี สงเสริมผูประกอบการในการนําวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใชในการแกไขปญหาและพัฒนา 
ขีดความสามารถใหมีศักยภาพดานการแขงขันทางธุรกิจท้ังใน
ระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีการบริหารจัดการใหเกิดการ
เ ช่ือมโยงหนวยงานวิจัยเอกชน สถาบันวิจัยของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดการเช่ือมโยงงานวิจัยกับ
ความตองการของตลาด ดวยการถายทอดแลกเปลี่ยนความรู 
เทคโนโลยีและการจับคูธุรกิจ นอกจากน้ียังมีการสงเสริมธุรกิจ
เทคโนโลยี โดยผานกระบวนการบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 
(Technology Business Incubation) หรือกระบวนการจัดตั้ง
หนวยงานใหมแยกออกจากหนวยงานเดิม (spin-off) หรือ

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 
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กระบวนการอ่ืน เพ่ือทําใหเกิดธุรกิจซึ่งใชนวัตกรรมเปนฐาน
เพ่ิมข้ึนในประเทศอยางตอเน่ือง 

เว็บไซตหรือระบบงานในปจจุบันของหนวยงานอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ น้ัน
ระบบงานบางระบบอาจไมสามารถแกไขไดและยังไมตอบสนอง
ตอความตองการของผูใชงานมากนัก 

ดังน้ันผูวิจัยจึงไดพัฒนาเว็บไซตอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถข้ึนมาใหม ซึ่งจะสามารถ
ใช งานผ านระบบเครือข าย อินเทอร เ น็ต  ในรูปแบบเ ว็บ
แอพพลิเคช่ันเพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาวและเขาถึงเว็บไซต
ใหไดทุกแพลตฟอรม โดยระบบน้ีพัฒนาโดยใชมายเอสคิวแอล 
(MySQL)[1] เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล และใชภาษาพีเอชพี 
(PHP)[2] ในการพัฒนาโดยนําบูทแตรปสาม (Bootstrap 3)[3][4] ท่ี
เปนเครื่องมือชวยตกแตงการแสดงผลเว็บไซตชวยพัฒนาเว็บไซต
ใหรองรับทุก Smart Device หรือเรียกวา Responsive Web 
 

2. วัตถุประสงค 
1) ศึกษาปญหาและความเปนไปไดในการจัดทําระบบ 
2) รวบรวมขอมูลและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการพัฒนาระบบ 
3) ทําการวิเคราะหระบบ 
4) ออกแบบระบบ 
5) พัฒนาและจัดทําเอกสาร 
6) ทดสอบ ปรับปรุงแกไขและติดตั้งระบบ 
7) จัดทําคูมือ/รูปเลมโครงงาน 

 
3. วิธีดําเนินงาน 

ในการทํางานตาง ๆ น้ันควรจะตองมีการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ [5]งานกอนท่ีจะทําการพัฒนาระบบเพ่ือความถูกตอง  
ตรงเปาหมายท่ีตองการและลดความผิดพลาด อีกท้ังยังทําใหเกิด
ความเขาใจในการทํางานของระบบน้ันเปนไปไดดีและมี
ประสิทธิภาพ การวิเคราะหและออกแบบระบบเปนข้ันตอนท่ี
จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูพัฒนาและผูเก่ียวของกับระบบมีความเขาใจท่ี
ตรงกันในดานขอบเขต ขอจํากัด ข้ันตอน วิธีการ เครื่องมือ และ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําโครงงาน ดังน้ันผูพัฒนาไดใช
วิธีการจัดการเก่ียวกับกระบวนการทํางานของโปรแกรมกับขอมูล
ของระบบในรูปแบบของไดอะแกรม เพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน
ของการพัฒนาระบบงานน้ี ผูพัฒนาจะขออธิบายข้ันตอนและ
เครื่องมือสําหรับการพัฒนาไวดังตอไปน้ี 
 
3.1 ระบบการทํางานปจจุบัน (Work Flow System) 
ระบบงานในปจจุบันบางฟงกชันอาจไมสามารถปรับปรุงแกไขได
และยังไมตอบสนองตอความตองการของผูใชงานมากพอ ทําให
การนําเสนอและเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ยังตองปรับปรุง 

3.2 ระบบงานใหม (Work Flow New System) 
การทํางานของระบบงานใหม จะมีการแบงกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ
กับระบบการทํางานแบงเปน 4 กลุม ซึ่งในแตละกลุมจะทําหนาท่ี
แตกตางกัน โดยจะขออธิบายหลักการทํางานไวของแตละกลุม
เปนดังน้ี 1) ผูใชท่ัวไป 2) เจาหนาท่ี 3) ผูบริหาร และ 4) ผูดูแล
ระบบ ซึ่งจะมี 3 กลุมท่ีตองเปนสมาชิกท่ีอยูในระบบ เพ่ือแบง
หนาท่ีหรือสิทธ์ิตาง ๆ ในการใชงานระบบ 

 
3.3 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
แผนภาพแสดงสภาพแวดลอมและขอบเขตของการพัฒนา
เว็บไซตฯ ท่ีกลาวถึงการเขามาเก่ียวของของกลุมบุคคลท้ังหมด
ทําหนาท่ีในการนําเขาขอมูลและรับขอมูลหรือสารสนเทศไปใช
ประโยชนแตกตางกันดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพบริบทการพัฒนาเว็บไซตฯ 

 
3.4 แผนภาพกระแสขอมลู (Data Flow Diagram) 
แผนภาพกระแสขอมูลเปนแผนภาพในระดับท่ีแสดงเหตุการณ 
ตั้งแตกระบวนการในระดับถัดจากแผนภาพบริบท จนกระท่ัง
แผนภาพในระดับยอยสามารถเห็นกระบวนการทํางานของระบบ
ท้ังหมด 
 
3.5 คําอธิบายกระบวนการ (Process Description) 
คําอธิบายกระบวนการเปนการแสดงรายละเอียดภายในของ
โปรเซส มีกระบวนการทํางานอยางไร จึงตองจัดทําคําอธิบาย
กระบวนการ เพ่ือใหเกิดความเขาใจกับผูใชและผูศึกษาระบบ 
 
3.6 โมเดลขอมูลเชิงสมัพันธ (ER Diagram: Entity Relationship) 
แบบจําลองท่ีใชอธิบายโครงสรางของฐานขอมูลโดยนําเสนอใน
รูปแบบแผนภาพหรือไดอะแกรม ใชสื่อสารกับผูใชใหเกิดความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผูดูแลระบบ ผูบริหาร 

เจาหนาท่ี ผูใชท่ัวไป 

- รายงานคํานําหนาช่ือ 
- รายงานสมาชิก 
- รายงานสิทธ์ิการใชงานระบบ 

- ขอมูลคํานําหนาช่ือ 
- ขอมูลสมาชิก 
- ขอมูลสิทธ์ิการใชงานระบบ 

- ขอมูลสายตรงถึงผูบริหาร 

- รายงานขาวสารประชาสัมพันธ 
- รายงานเก่ียวกับเรา 
- รายงานผูประกอบการ 
- รายงานบริการอุทยาน 
- รายงานผลการดําเนินการ 
- รายงานภาพกิจกรรม 
- รายงานดาวนโหลดเอกสาร 
- รายงานหนวยงานสนับสนุน 
- รายงานสถิติผูเขาชม 

- ขอมูลรายงานสายตรงท่ีอานแลว 

- ขอมูลรายงานสายตรง 
- รายงานสถิติผลการลงขาวของ
เจาหนาท่ี 
- รายงานสถิติการลงภาพกิจกรรมของ
เจาหนาท่ี 

- ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ 
- ขอมูลเก่ียวกับเรา 
- ขอมูลบริการอุทยาน 
- ขอมูลผลการดําเนินการ 
- ขอมูลภาพกิจกรรม 
- ขอมูลดาวนโหลดเอกสาร 
- ขอมูลหนวยงานสนับสนุน 

- รายงานขาวสารประชาสัมพันธ 
- รายงานเก่ียวกับเรา 
- รายงานผูประกอบการ 
- รายงานบริการอุทยาน 
- รายงานผลการดําเนินการ 
- รายงานภาพกิจกรรม 
- รายงานดาวนโหลดเอกสาร 
- รายงานหนวยงานสนับสนุน 

- ขอมูลผูประกอบการ 
- ขอมูลนักวิจัย 
- ขอมูลนิติบุคคล 
- ขอมูลแพลตฟอรม 
- ขอมูลโครงการ 
- ขอมูลผลิตภัณฑ 
- ขอมูลคณะ 
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เขาใจตรงกันในเรื่องของขอมูลและความสัมพันธของขอมูลท่ีมีอยู
ในระบบ ทําใหมองเห็นภาพระบบไดงายข้ึนดังแสดงในภาพท่ี 2 
 
3.6 โมเดลขอมูลเชิงสมัพันธ (ER Diagram: Entity Relationship) 
แบบจําลองท่ีใชอธิบายโครงสรางของฐานขอมูลโดยนําเสนอใน
รูปแบบแผนภาพหรือไดอะแกรม ใชสื่อสารกับผูใชใหเกิดความ
เขาใจตรงกันในเรื่องของขอมูลและความสัมพันธของขอมูลท่ีมีอยู
ในระบบ ทําใหมองเห็นภาพระบบไดงายข้ึนดังแสดงในภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 โมเดลขอมูลเชิงสัมพันธ 

 

3.7 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
พจนานุกรมขอมูลเปนเครื่องมือท่ีชวยในการจัดเก็บรายละเอียด
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกันใหเปนหมวดหมู ทําใหสามารถคนหา
รายละเอียดท่ีตองการไดโดยสะดวก เพ่ือใหสามารถอธิบาย
ความหมายของขอมูลตาง ๆ แกผูใชงานไดอยางถูกตองและเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
 
3.8 ออกแบบสวนนําเขาและแสดงผลขอมูล (Input Layout 
& Output Layout) 
การออกแบบหนาจอสวนนําเขาและแสดงผลขอมูล เปนสวนท่ีใช
สื่อสารกับนักพัฒนาระบบใหเกิดความเขาใจในช้ินงานท่ีจะ
พัฒนา ในเอกสารฉบับน้ีเรียงตามเมนูของสิทธ์ิผูใชงานดังแสดงใน 

 
4. ผลการดําเนินงาน 

ผลการพัฒนาโครงงานเปนผลจากการพัฒนาระบบหลังจากการ
วิเคราะหและออกแบบระบบเก็บขอมูลการประเมินประสิทธิภาพ
เว็บไซตอุทยานวิทยาศาสตรภาพเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ โดยผูศึกษาไดประเมินภาพรวมของระบบ เพ่ือใหทราบ
ถึงประสิทธิภาพของเว็บไซตท่ีมีตอผูใชงาน และแนวทางในการ
พัฒนาเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผลการพัฒนาจะแบง
ออกเปน 3 หัวขอดังตอไปน้ี 
 
4.1 ผลท่ีไดจากการทําโครงงาน 
หนาแรกของเว็บไซตแสดงขอมูลขาวประชาสัมพันธ ดังภาพท่ี 3 
และหนาจอจัดการขอมูลขาวประชาสัมพันธดังภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 3 แสดงหนาจอหลักของเว็บไซต 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงหนาจอจัดการขอมูลขาวประชาสัมพันธของเว็บไซต 

 
4.2 การทดสอบระบบและประเมนิผล 
เมื่อการพัฒนาระบบดําเนินการกําลังจะเสร็จสิ้น ผูพัฒนาจึงไดนํา
เว็บไซตอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถทําการทดสอบดวยวิธีดังตอไปน้ี 

1) การทดสอบแบบกลองดํา (Black-Box Testing) 
เปนการทําการทดสอบการทํางานของระบบโดยรวมท้ังหมดวามี
กระบวนการทํางานถูกตองตามวัตถุประสงคท่ีตองการหรือไม 

2) การทดสอบดวยผูเก่ียวของ ทําการทดสอบระบบ
ผานเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เกณฑท่ีใชให
คะแนนของแบบประเมิน แสดงในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 1 เกณฑการใหคะแนนแบบประเมิน 
ระดับเกณฑการให

คะแนน 
ความหมาย 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

ดีมาก 5 
ระบบโปรแกรมท่ีพัฒนาอยูในระดบัดี

มาก 
ดี 4 ระบบโปรแกรมท่ีพัฒนาอยูในระดบัดี 

พอใช 3 
ระบบโปรแกรมท่ีพัฒนาอยูในระดบั

พอใช 

ปรับปรุง 2 
ระบบโปรแกรมท่ีพัฒนาอยูในระดบั

ปรับปรุง 
ไม

เหมาะสม 
1 

ระบบโปรแกรมท่ีพัฒนาอยูในระดบัไม
เหมาะสม 
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ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบงาน 
ระดับเกณฑการให

คะแนน 
ความหมาย 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 

ดีมาก 4.60-5.00  
ระบบโปรแกรมท่ีพัฒนาอยูใน

ระดับดีมาก 

ดี 3.60-4.59  
ระบบโปรแกรมท่ีพัฒนาอยูใน

ระดับด ี

พอใช 2.60-3.59  
ระบบโปรแกรมท่ีพัฒนาอยูใน

ระดับพอใช 

ปรับปรุง 1.60-2.59  
ระบบโปรแกรมท่ีพัฒนาอยูใน

ระดับปรับปรุง 
ไม

เหมาะสม 
1.00-1.59  

ระบบโปรแกรมท่ีพัฒนาอยูใน
ระดับไมเหมาะสม 

 
4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต 
1) สวนการทํางานสามารถทํางานตามความตองการของผูใช 

ผลการประเมินอยู ในระดับดี  (คาเฉลี่ย = 4.03 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.00) 

2) สวนการแสดงการทํางานของโปรแกรม ผลการประเมินอยู
ในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.13 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.97) 

3) สวนการแสดงการใชงานของโปรแกรม ผลการประเมินอยู
ในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.10 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.00) 

4) สวนการแสดงความปลอดภัยของโปรแกรม ผลการประเมิน
อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.69 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.25) 

ผลการประเมินอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.17 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 1.03) 
 

5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษาและการพัฒนาโครงการ โดยผานกระบวนการ
ตาง ๆ ตั้งแตวิเคราะหความตองการ การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ การพัฒนาระบบ และการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 
5.1 สรุปผลการจัดทําโครงงาน 
การออกแบบและการพัฒนาระบบเว็บไซตอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยใชภาษาพีเอชพี 
(PHP) และระบบฐานขอมูล MySQL เปนเครื่องมือหลักในการ
พัฒนาระบบสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมีความ
เหมาะสมไดตลอดเวลาเพ่ือใหการประชาสัมพันธขาวสาร 
สามารถปรับปรุงขอมูลใหมีความเปนปจจุบันมากท่ีสุดอีกท้ังการ
เผยแพรขอมูลของอุทยานฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต 
การประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซตอุทยานวิทยาศาสตร
ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยการใชแบบสอบถาม 
จํานวน 4 ชุด ผูทําการตอบแบบสอบถามประกอบดวยเจาหนาท่ี
อุทยานฯ ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพแบงออกเปน 4 สวน ดัง
หัวขอท่ี 4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต ดังน้ัน
ภาพรวมของเว็บไซตอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถมีประสิทธิภาพตอการใชงานและสามารถใชงาน
ไดจริง 
 
5.3 ขอจํากัดและขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาเว็บไซตอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถครั้งตอไปผูพัฒนาควรศึกษาระบบดังน้ี 
1) การจัดการสิทธ์ิการใชงานของผูใช ซึ่งเปนระบบแบงสิทธ์ิ

การใชงานฟงกชันท่ีมีอยูในระบบ 
2) การเก็บขอมูลประวัติการแกไขขอมูลท้ังผูแกไข วันและเวลา 
3) การลงขาวประชาสัมพันธใหสามารถตั้งเวลาลงขาวไว

ลวงหนาไดตามผูใชตองการ 
4) การปองกันการอัพโหลดไฟลผิดประเภท 
5) การแกไขและลบขอมูล ควรจัดเก็บขอมูลเกาไวในระบบเปน

ประวัติการแกไขขอมูล 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งน้ีเปนการบูรณาการความรูในหองเรียนกับปญหาท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน โจทยสําคัญ คือ การสรางตนแบบการประยุกตใช
ระบบสะสมแตมดิจิตอลไลน เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวโดย
ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยทําการทดลองกับกลุมนักศึกษาจํานวน 8 คนและอาจารย
จํานวน 2 คน ซึ่งจากการสังเกต พบวา กลุมนักศึกษา สามารถ
กําหนดรูปแบบการทํางานไดอยางชัดเจน โดยเริ่มจากการคนหา
สถานท่ีสําคัญ หลังจากน้ันมีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนท่ีการทอง
ทอง และคัดเลือกเสนทางท่ีนาสนใจท่ีสุด    มาจัดทําเปนแผนท่ี 
Qr-Code หลังจากทําการทดสอบดวยการแสกนแผนท่ีดวย 
Smartphone พบวา สามารถนําทางไดอยางสมบูรณ นอกจากน้ี
ยังไดมีการพัฒนาระบบสะสมแตมดวยการประยุกตใช Line 
Reward Cards เพ่ือใหนักศึกษาทําการ Check-in จุดทองเท่ียว
สําคัญและสะสมเปนแตมเพ่ือแลกของรางวัลเมื่อ Check-in จุด
ตางๆจนครบตามกําหนด ซึ่งจากการทดสอบระบบน้ีสมารถใช
งานไดอยางสมบูรณเชนเดียวกัน 
 
คําสําคัญ: การทองเท่ียวโดยชุมชน, แผนท่ี Qr-code, ระบบ
สะสมแตมดิจิตอลไลน 
 

ABSTRACT 
This research is an Integration of Knowledge in the 
classroom to solve the problem in the community. The 
principal challenge is to create the prototype of the 
application of Digital- Point- Collection system to 
support the local tourism:  the case study is the Wang 

Thong Community, Wang Thong District, Province of 
Phitsanulok. Observing with 8 students and 2 instructors 
as the sample of the research, the research found that 
the students can set clear patterns of work by starting 
to find the important places, having a meeting to create 
the tourism map and choosing the most interesting 
route to create a Qr-Code map.  After testing the map 
via smartphone, it showed that the map can correctly 
navigate the route.  In addition, the map includes a 
Digital- Point- Collection system by using Line Reward 
Cards in order to let the students to check- in at 
important tourist destinations and to collect the points 
for exchanging with a reward when they finish check-in 
at every indicated destination. According to the testing, 
the system can function properly. 

 
Keywords: Community-based tourism, Google map QR 
code, Line reward cards 
 

1. บทนํา 
การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (blended learning) เปนการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย ซึ่งวิธีการหน่ึงท่ีนิยมใชแพรหลายใน
ปจจุบัน โดยมีจุดมุงหมายอยูท่ีการใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการ
เรียนรูเปนสําคัญ และสอดคลองกับการพัฒนาทักษะผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 [1] ผูเรียนทุกคนในศตวรรษท่ี 21 ตองสามารถคิด
แกปญหา คิดวิเคราะห สื่อสารได และตระหนักรูสิ่งตางๆไดท่ัว
โลก รวมท้ังมีความสามารถทางเทคนิค โรงเรียนตองกําหนดให
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ผูเรียนมีทักษะและความสามารถท่ีใหผูเรียนสามารถคิดสิ่งตางๆ
ไดดวยตัวเอง  มีทักษะดานความรูความเขาใจ ทักษะการมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคล และทักษะภายในตัวบุคคล ซึ่งทักษะเหลาน้ี
เปนสิ่งสําคัญสําหรับการทํางานและเปนพลเมืองท่ีมีชีวิตอยูใน
ศตวรรษท่ี 21 [2] 

ดังน้ันการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 ควรมีความยืดหยุน 
สรางสรรค ทาทาย และซับซอน เปนการศึกษาท่ีจะทําใหโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท่ีจะเต็มไปดวยสิ่งทาทาย และ
ปญหา  รวมท้ังโอกาสและสิ่งท่ีเปนไปไดใหมๆ ท่ีนาตื่นเตน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏในศตวรรษท่ี 21 จะเปนมหาวิทยาลัยท่ีมี
หลักสูตรแบบยึดโครงงานเปนฐาน (project-based curriculum) 
เปนหลักสูตรท่ีใหนักศึกษาเก่ียวของกับปญหาในโลกท่ีเปนจริง 
เปนประเด็นท่ีเก่ียวของกับความเปนมนุษย และคําถามเก่ียวกับ
อนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากลเปนสําคัญ[3] จาก
ความสําคัญดังกลาวคณะผูวิจัยจึงตองการท่ีจะสรางการเรียนรู
จากของจริง จึงใชโจทยการทองเท่ียวโดยชุมชนวังทองเปนฐาน
ในการเรียนรู และกําหนดใหนักศึกษาตองหาแนวทางการพัฒนา
โจทยดังกลาวดวยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ควบคูไปกับ
การเรียนการสอนในหองเรียน ผู วิจัยคาดหวังวาผลจากการ
ดําเนินการในครั้งน้ีจะสามารถสรางประสบการณ และเปน
ตนแบบสําหรับการสอนรูปแบบใหมตอไป  

 
2. วัตถุประสงคองการวิจัย 

 1. เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกการประยุกตใชองคความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณจริง 
 2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชนใหมีความ
นาสนใจมากยิ่งข้ึน 
 3. เ พ่ือฝกทักษะการคิด และการทํางานเปนทีมใหกับ
นักศึกษา 
 

3. วิธีการวิจัย 
 3.1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้ง ไดแก อาจารย และ
นักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน จํานวน 10 คน 
 3.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก ชุมชนวังทอง อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 
 3.3 ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแก ขอมูลสารสนเทศสําหรับการ
พัฒนาระบบสะสมแตมดิจิตอลไลน ชุมชนวังทอง อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย 

1) แหลงทองเท่ียว 
2) กิจกรรมการทองเท่ียว 
3) แหลงรับประทานอาหาร 
3) การเดินทาง และเสนทางการทองเท่ียว 
4) ท่ีพัก  

 3.4 ขอบเขตดานระยะเวลา  
 ระยะเวลาเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันเปน
เวลา 4 เดือน 
 3.5 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งน้ีประยุกตใชเครื่องมือการวิจัยตามกรอบการ
เรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน [4] 
 
ระยะท่ี 1 การเก็บรวมขอมูล 

1) ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ประกอบดวย 
 1.1 สถานท่ีแหลงทองเท่ียว คณะผูวิจัยออกสํารวจ

ขอมูลภาคสนาม เพ่ือเก็บตําแหนงของแหลงทองเท่ียว โดยใช
โทรศัพท  Smartphone เ พ่ือกําหนดตําแหนงพิกัดสถานท่ี
ทองเท่ียว 

1 . 2  การค นคว า จ าก อิน เทอร เ น็ ต  คณะผู วิ จั ย
ทําการคนควาขอมูลท่ีแสดงตําแหนงแหลงทองเท่ียว สถานท่ี
รับประทานอาหาร สถานท่ีพัก และสถานท่ีสําคัญของชุมชนจาก
เว็บไซตบริการแผนท่ี Google Earth เปนตน        

2) ขอมูลชุมชน ประกอบดวย 
2.1 ขอมูลสําคัญของสถานท่ีทองเท่ียว ไดแก ความเปนมา

ของแหลงทองเท่ียว ขอมูลท่ัวไปของแหลงทองเท่ียว ขอมูล
สถานท่ีสําคัญในแหลงทองเท่ียว เปนตน ซึ่งทําการคนควาขอมลู
จากอินเทอรเน็ต และการสํารวจภาคสนามดวยการสัมภาษณ
บุคคลท่ีอาศัยอยูรอบๆบริเวณสถานท่ีทองเท่ียว  

2.2 ขอมูลเสนทางการทองเท่ียว โดยกําหนดตําแหนงของ
แหลงทองเท่ียวแรกไปจนถึงแหลงทองเท่ียวสุดทายท่ีอยู ใน
เสนทางภายใตเง่ือนไขตางๆ และสรางแบบจําลองเสนทางการ
ทองเท่ียว 
 
ระยะท่ี 2 การสรางตนแบบการประยุกตใชระบบสะสมแตม
ดิจิตอลไลน เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวโดยชุมชน 

1) การกลั่นกรองและวิเคราะหความเปนไปได เปนการนํา
ขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมในระยะท่ี 1 และ 2 มาทําการ
ประมวลผล เพ่ือหาเสนทางท่ีนาสนใจมากท่ีสุด 

2) จัดทําแผนท่ีเสนทางชุมชนวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 

3) จัดทําระบบสะสมแตมดิจิตอลไลนสําหรับนักทองเท่ียว
ชุมชนวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 
4. การทบทวนวรรณกรรม 

ณัฏฐพัชร มณีโรจน (2560) สรุปวาการทองเท่ียวโดยชุมชนเปน
การทองเท่ียวท่ีสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการการ
ทองเท่ียว เพ่ือประโยชนตอชุมชน โดยกิจกรรมการทองเท่ียวมุง
สรางปฏิสัมพันธ และความผูกพันระหวางเจาบานกับผูมาเยือน
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ผานการมีสวนรวมในกิจกรรมทองเท่ียวซึ่งนําไปสูการเรียนรู 
เขาใจอยางลึกซึ้งถึงรากเหงาของชุมชนเนนความยั่งยืน และเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางทรัพยากรการ
ทองเท่ียว สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน 
รวมถึงสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับสมาชิกในชุมชน และกอใหเกิด
การเรียนรูประสบการณท่ีมีคุณคากับผูมาเยือน การจัดการการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ 
การนํา การประสานงาน และการควบคุม โดยทุก ๆ กระบวนการ
เนนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน รวมวางแผน รวม
ตัดสินใจ รวมพัฒนา รวมลงมือปฏิบัติ รวมแบงปนผลประโยชน 
และมีสวนรวมประเมินผล [5] 
 ณัฏฐินี ทองดี และ กนก บุญศักดิ์ (2560) พบวา  ชุมชน
มีศักยภาพดานการตลาดในระดับท่ีสูงข้ึน  นอกจากน้ีสมาชิกใน
เครือขายเกิดการพัฒนาใน 2 มิติ คือ มิติกลไกเครือขายการ
จัดการตลาด โดยเกิดเปนเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เครือขาย และมีแผนการดําเนินงานของ
เครือขาย ในมิติของการพัฒนาศักยภาพดานการตลาด มีการ
กําหนดวิสัยทัศนทางการตลาดรวมกันของเครือขาย คือ       
“เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสะทอนอัตลักษณและเอกลักษณของ
ทรัพยากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทองถ่ิน ไดแก วิถี
วัฒนธรรมอีสาน ความบริสุทธ์ิของคนอีสาน ท่ีสามารถจัดการ
ตอนรับผูมาเยือนไดอยางเปนเอกลักษณ เหมาะสม และมี
มาตรฐาน” [6] 
 นิสา บุญทะสอน สุดารัตน มานะ และบังอร พลเตชา
(2557) พบวา การนําคูมือการบริหารจัดการการตลาดและการ
ทองเท่ียว นําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
สามารถเปนแนวทางในการพัฒนาการตลาดของสินคาชุมชนได
เปนอยางดี ขอเสนอแนะควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนา
เครือขายของกลุม รัฐควรจัดสรรงบประมาณอบรมความรูเรื่อง 
E-COMMERCE ควรนําผลิตภัณฑสินคาชุมชนในทองถ่ินผสมกับ
วัฒนธรรมชุมชนประยุกตใชในเชิงธุรกิจทองเท่ียวเตรียมความ
พรอมของชุมชนในการเปนเจาของบานท่ีดีสรางจิตสํานึกในการ
บริการใหเกิดกับชุมชน [7] 
 สุรเดช สุเมธาภิวัฒน (2562) พบวา การพัฒนายอดขาย
สินคาหรือบริการรวมถึงการสรางความภักดีตอตราสินคาหรือ
บริการใหเกิดข้ึนกับผูบริโภคใหไดมากท่ีสุด โดยผานสื่อกลาง
อิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร (COMPUTER) โทรศัพทสมารท
โฟน (SMART PHONE) และโปรแกรมสําเร็จรปู (APPLICATION) 
ซึ่งกําลังเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน เน่ืองจากลูกคา
สามารถเขาถึงสื่อเหลาน้ีไดงาย และสามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุก
เวลาท่ีสามารถเช่ือมโยงอินเทอรเน็ตได แตละตราสินคาจึงมีการ
แขงขันทางดานการตลาดสูง โดยเฉพาะการทําสงเสริมการขาย
สินคาผานทางเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต การเพ่ิมประสิทธิผลใน

การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภคดวย“กลยุทธสงเสริมการขาย
มุงสูผูบริโภคในยุค DIGITAL MARKETING” จะทําใหเกิดอิทธิพล
ตอผูบริโภคดานโนมนาวความเช่ือดานเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ดาน
ความรูสึกและเรงพฤติกรรมการซื้อสินคาหรือบริการไดเร็วข้ึน
กวาปกติ รวมถึงการเลือกใชกลยุทธสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค 
จึงเปนสิ่งจําเปนพ้ืนฐานเพ่ือใชออกแบบการสงเสริมการขายไปสู
ผูบริโภคของตราสินคาผสมกับการใชความคิดสรางสรรคของ
นักการตลาดหรือผูประกอบการผานเครื่องมือสงเสริมการตลาด
มุงสูผูบริโภค 4 ประการคือ 1.การแถมคูปองแลกสินคา (GET 
COUPON MORE PRODUCT) 2. การลดราคา (PRICE- OFF 
DEALS) 3.การเลนเกมสสะสมแตม (GAME RATE) และ 4.การ
จัดกิจกรรมพิเศษ (EVENT- SPONSORSHIP) [8] 
 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีเปนการพัฒนาตนแบบการประยุกตใชระบบ
สะสมแตมดิจิตอลไลนเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวโดยชุมชน      
วังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดวยขอมูลท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลในระยะท่ี 1 แสดงดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
6. ผลการวิจัย 

การน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองท่ีบูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชาเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน สามารถแบงออกไดเปน 
2 ระยะ ดงัน้ี 
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6.1 ระยะท่ี 1 การเก็บรวมขอมูล 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
          
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-8 แสดงรูปแบบการนําเสนอของนักศึกษา 

 
จากการเก็บรวบรวมขอมูล สามารถสรางตัวอยางความ

เช่ือมโยงของแหลงทองเท่ียว กิจกรรมการทองเท่ียว แหลง
รับประทานอาหาร  การเดินทาง และท่ีพัก ไดดังภาพท่ี 9  

 
 
 
 
 
 
 
 

2236



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 ความเชื่อมโยงของสถานที่ตางๆ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 แสดงโลโกชุมชน และการใหความหมาย 

 
QR Code แสดงการบรรยายขอมลูพ้ืนท่ีของนักศึกษา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงการนําเสนอผลงาน Final Project 
 
 

 

6.2 ระยะท่ี 2 การสรางตนแบบการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวโดยชุมชน 
 

จากการเรียบเรียงขอมูลสามารถสรางเปนตนแบบสําหรับ
การวางแผนการทองเท่ียวไดดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงกําหนดการสําหรับการทองเที่ยว 1 วัน 

 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงกําหนดการสําหรับการทองเที่ยว 2 วัน 

 
และเมื่อนําขอมูลท้ังหมดมาสรางเปนแผนท่ีสําหรับการ

ทองเท่ียว ไดดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงแผนที่ QR-Code 

 
 

2237



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

จากแผนดังกลาวท่ีสามารถแยกแผนท่ีตามชุดขอมูลตางๆ
ไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 15 - 20 แสดงรายละเอยีดจุดทองเที่ยวสําคัญ 

 
จากการทดสอบการใช SMARTPHONE สแกน QR-CODE 

พบวา สามารถนําทางไปยังจุดท่ีตองการไดท้ังหมด 
 
     ข้ันตอนตอไปเปนการพัฒนาตนแบบการประยุกตใชระบบ
สะสมแตมดิจิตอลไลน นักทองเท่ียวสามารถสะสมแตมดวยการ 
CHECK-IN จากสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ หรือรานอาหารตาม
เสนทางการทองเท่ียว  
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ภาพที่ 21 แสดงตัวอยางจุด CHECK –IN จุดทองเที่ยว 
บนเสนทางการทองเที่ยว 

 

 
 

ภาพที่ 22 แสดงตัวอยางจุด CHECK –IN  
สถานที่รับประทานอาหารบนเสนทางการทองเที่ยว 

 

     จากการทดสอบการใช SMARTPHONE สแกน QR-CODE 
พบวา สามารถใชระบบสะสมแตมดิจิตอลไลนไดอยางสมบูรณ 
 

7. ขอเสนอแนะ 
1. ระบบ CHECK-IN ยังไมครอบคลุมสถานท่ีทองเท่ียวท้ังหมด  
2. นาจะเพ่ิมระบบแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวเสมือนจริง เชน 
ระบบ AR เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ 
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บทคัดยอ 
โครงงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันชุดดิน
สําหรับเกษตรกร สําหรับเรียกดูขอมูลดินในท่ีทํากินของตนเอง 
พัฒนาแอพพลิเคชันโดยใชโปรแกรมภาษาไพธอนและเฟรมเวิรค 
Kivy วิเคราะหและออกแบบระบบดวยหลักการออกแบบเชิงวัตถุ 
โดยแสดงแผนภาพ Use Case Diagram, Activity Diagram 
และ Class Diagrams แอปพลิเคชันสามารถสืบคนและแสดง
ขอมูลชุดดินรวมถึงการใหคําแนะนําในการปรับปรุงดินและการ
ปลูกพืชท่ีเหมาะสมของแตละชุดดินได และจากการทดสอบใช
งานแอปพลิเคชันพบวามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ท่ีสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 
 

คําสําคัญ: ชุดดิน, เกษตรกร    
 

ABSTRACT 
This research project has objectives to develop soil 
series applications for Agriculturist for viewing soil data 
in their own land. Develop applications using Python 
programming and Kivy frameworks. Analyze and design 
systems with object-oriented design principles. By 
showing the Use Case Diagram, Activity Diagram and 
Class Diagrams diagram, the application can search 
and display the soil set information, including giving 
advice on soil improvement and proper cropping of 
each soil set. And from testing the usage of the 
applications, it is found that the satisfaction levels are 
at a highest level which has an average of 4.59 
 
Keyword: Soil Series, Agriculturist 

1. บทนํา 
ปจจุบันโลกถูกขับเคลื่อนดวยขอมูล แมแตเกษตรกรระดับราก
หญาก็อาศัยขอมูลในการตัดสินใจเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
การดําเนินกิจกรรมดานเกษตร สําหรับภาคเกษตรกรรม 
เกษตรกรสวนใหญลงทุนกับการเพาะปลูกเพ่ือใหไดผลผลิตตามท่ี
คาดหวัง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับปจจัยหลาย ๆ ดาน เชน สภาพดิน พันธุ
พืชท่ีเหมาะสม ปริมาณนํ้า เปนตน สําหรับจังหวัดเพชรบูรณเปน
จังหวัดท่ีมีภูเขาลอมรอบ มีพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร เทากับ 
3,281,426 ไร จากท้ังหมด 7,917,760 ไร จากขอมูลการใชดิน
ทางการเกษตร พบวา ประมาณรอยละ 50.18 เปนการปลูกพืช
ไร 1,646,714 ไร รองลงมาเปนพ้ืนท่ีนา ท้ังน้ีเน่ืองจากลักษณะ
ดินในจังหวัดเพชรบูรณมีความหลากหลายมากถึง 30 กลุมดิน ซึ่ง
เหมาะกับการปลูกพืชท่ีแตกตางกันไป  ปจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ 
เกิดปญหาท่ีมีผลกระทบดานความแปรปรวนทางสภาพอากาศ 
ปริมาณฝนท่ีตกไมถูกตองตามฤดูกาล รวมถึงสภาพดินท่ีมีอยูน้ัน
เกษตรกรไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มท่ีเน่ืองจากปริมาณ
ธาตุอาหารในดินเสื่อมสภาพหรือหมดไปจากการใชประโยชนใน
ท่ีดินมาอยางยาวนาน ดังน้ันสงผลใหผลผลิตภาคเกษตรมีปริมาณ
และคุณภาพลดลง จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการ
นําขอมูลจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ (ดิน พันธุพืช ขอมูลทาง
ภูมิศาสตร ขอมูลนํ้า) รวบรวมและพัฒนาเปนแอปพลิเคชันขอมูล
ดินเพ่ือสนับสนุนการใชประโยชนของดินสําหรับเพาะปลูกพืชท่ี
เหมาะสมใหกับเกษตรกร 
 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันขอมูลดินเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรไดใช
หลักการและทฤษฏดีังตอไปน้ี 
 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 
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2.1 ดิน   
ดินเปนตัวกลางทางชีวภาพท่ีมีรูพรุนซึ่งพัฒนาข้ึนในช้ันบนสุดของ
เปลือกโลก ดินเปนหน่ึงในรากฐานหลักของสิ่งมีชีวิตบนโลกท่ีทํา
หนาท่ีเปนแหลงกักเก็บนํ้าและสารอาหารและเปนสื่อกลาง
สํ าหรับการกรองและการสลายของเสีย อันตราย [5] ดิน
ประกอบดวยแรธาตุท่ีเปนของแข็ง อินทรียวัตถุ นํ้า และอากาศ 
ท่ีมีสัดสวนแตกตาง กัน ข้ึนอยูกับชนิดของดิน [1]   
2.2 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 
การพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี เปนการพัฒนา
โปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี โดยท่ีชวยตอบสนอง
ความตองการของผูใช ประโยชน ท่ีเห็นไดชัดของการพัฒนา
โปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ีประกอบดวย 2 ดาน คือ 1) การ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันเพ่ือสรางรายไดหรือทําเปนธุรกิจ 2) การ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันเพ่ือใชสนับสนุนภาพลักษณขององคกร 
ปจจุบันเกือบทุกองคกรมีแอพพลิเคช่ันเปนของตัวเองเพ่ือความ
สะดวกในการใหบริการขององคกร จึงทําใหสรางความประทับใจ
ใหกับลูกคาและสะดวกมากข้ึน ทําใหลูกคาใชบริการผลิตภัณฑ
ขององคกรมากข้ึน [3] 
2.3 ภาษาและเคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนา 
แอปพลิเคชันขอมูลดินเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร กรณีศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ พัฒนาโดยใชโปรแกรมภาษาไพธอนและติดตั้งเฟรม
เวิรคท่ีช่ือวา Kivy ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือพัฒนาแลวนําไปติดตั้งบน
อุปกรณเคลื่อนท่ี ซึ่งโปรแกรมภาษาไพธอนจัดอยูในกลุมภาษาระ
ดังสูงท่ีใชสําหรับการพัฒนาโปรแกรม ถูกสรางข้ึนในป ค.ศ. 
1990 โดย Guido van Rossum ในประเทศเนเธอรแลนด ซึ่ง
ดัดแปลงมาจากภาษา ABC ในป ค.ศ. 1995 Guido ไดพัฒนา
โปรแกรมภาษาไพธอนเพ่ิมเติมและไดแจกจายโปรแกรมออกมา
หลายเวอร ช่ัน ให กับ บุคคล ท่ั วไป  ภาษาไพธอนได ผนวก
ความสามารถท่ีโดดเดนของแตละภาษามาดัดแปลงและ
ประยุกตใช ทําใหไดรับความนิยมและใชงานกันอยางกวางขวาง 
การทํางานของโปรแกรมภาษาไพธอนตองใชตัวแปลภาษาท่ีเปน
อิน เทอรพรี เตอร  ทํ าหน า ท่ีแปลชุดคํ าสั่ งต นฉบับให เปน
ภาษาเครื่องกอนประมวลผล โดยทําการแปลและประมวลผลครั้ง
ละบรรทัดจนจบโปรแกรม ซึ่งแตกตางจากภาษาซีท่ีจะทําการ
แปลชุดคําสั่งตนฉบับใหเปนภาษาเครื่องท้ังหมดกอนเรียกใชงาน 
แตถ าตองการให โปรแกรมตนฉบับ ท่ี เขียน ข้ึนแปลงเปน
ภาษาเครื่องท้ังหมดก็สามารถทําได โดยการติดตั้งแพคเกจโมดูล
เพ่ิมเติมท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือแปลงชุดคําสั่งท้ังหมดใหเปนภาษาเครื่อง
ซึ่งแพคเกจโมดูล น้ีจะทําหนาท่ี เปนโปรแกรมคอมไพเลอร 
โปรแกรมภาษาไพธอนเปนโปรแกรมแบบเปดเผยรหัส สามารถ
ใชงานฟรีไมมีคาลิขสิทธ์ิและอนุญาตใหนักพัฒนาสามารถแกไข
ปรับปรุงใหโปรแกรมภาษาไพธอนมีความสามารถสูงข้ึนไดอีก [2] 
 

   3. วิธีดําเนินการ 
การดําเนินงานการพัฒนาแอปพลิเคชันขอมูลดินเพ่ือสนับสนุน
เกษตรกร กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ มีวิธีดําเนินงานดังน้ี 
3.1 การรวบรวมขอมูล 
สําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันขอมูลดินเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร 
ไดนําขอมูลกลุมชุดดิน เปนขอมูลจากกรมพัฒนาท่ีดินพัฒนาข้ึน
มา โดยการรวมชุดดินท่ีมีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการ
เพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินท่ีคลายคลึงกัน มาไวเปนกลุม
เดียวกัน เพ่ือประโยชนในการใหคําแนะนํา การตรวจสอบ
ลักษณะดิน การใชท่ีดิน และการจัดการดินท่ีเหมาะสมใหแก
เกษตรกร และผูสนใจท่ัวไป โดยจัดจําแนกเปน 62 กลุมชุดดิน 
ซึ่งเผยแพรผานเว็บไซต  https://data.go.thg ซึ่งเปนเว็บไซตท่ี
เกิดจากมติคณะรัฐมนตรีป  พ.ศ. 2556 เรื่อง แนวทางการ
ยกระดับการใหบริการประชาชน ผานบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ เพ่ือให เกิดการบูรณาการ การเช่ือมโยงท่ีสมบูรณ
ครอบคลุมการใหบริการแกภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และ
หนวยงานของรัฐดวยกันเอง[4]  
3.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
วิเคราะหและออกแบบระบบจากขอมูลท่ีไดรวบรวมโดยจัดทํา
เป น  Use Case Diagram, Activity Diagram แ ล ะ  Class 
Diagrams เพ่ือแสดงภาพรวมของระบบวาระบบมีหน า ท่ี
อะไรบาง ตัวอยาง Use Case Diagram แสดงดังรูปตอไปน้ี 
  

 
 

ภาพที่ 1 Use Case Diagram 
 

จากภาพท่ี 1 แสดง Use Case Diagram ของโมบาย
แอพพลิเคชันชุดดิน โดยผูใชงานแอปพลิเคชันจะสามารถคนหา
ขอมูลชุดดินดวยระบุตําแหนงท่ีตนอาศัยและแสดงขอมูลใน
รูปแบบแผนท่ี หรือระบุละติจูด/ลองติจูดเพ่ือแสดงขอมูลชุดดินท่ี
สัมพันธกัน  
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ภาพที่ 2  Class Diagrams 
 

จากภาพท่ี 2 แสดง Class Diagrams ของโมบายแอพ
พลิเคชันชุดดิน ซึ่งประกอบดวย 3 Class คือ ชุดดิน พืช และ
แนวทางการใชประโยชนของชุดดิน 
3.3 การพัฒนาระบบ  
ข้ันตอนน้ี เปนการพัฒนาแอปพลิเคชันดวยสภาพแวดลอมของ
โปรแกรมภาษาไพธอนและเฟรมเวิรค Kivy ซึ่งแสดงตัวอยาง
ชุดคําสั่งและผลการรันโปรแกรมดงัภาพตอไปน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 3  การพัฒนาแอพพลิเคชันดวยภาษาไพธอน 
 

 
 

ภาพที่ 4 การคอมไพลโปรแกรมที่เขียนดวยภาษาไพธอน 

 
จากภาพท่ี 3 เปนการเขียนชุดคาํสั่งภาษาไพธอนโดย

เรยีกใชเฟรมเวิรค Kivy และเมื่อรันโปรแกรมจะแสดงผลดังภาพท่ี 4    
 

4. ผลการดําเนินการ 
ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันขอมูลดินเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร 
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ปรากฏผลดังน้ี  
 

4.1 แอพพลเคชันขอมูลดิน 
การพัฒนาแอปพลิเคชันชุดดินเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร แสดง
ตัวอยางดังภาพตอไปน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 5 การแสดงแผนที่ของแอพพลิเคชัน 

 
จากภาพท่ี 5 เปนตัวอยางการใชงานแอพพลิเคชันชุด

ดินโดยผูใชระบุช่ือหมูบานท่ีตองการทราบวาดินท่ีตนเองไดทํา
เกษตรหรือท่ีตนอาศัยอยู น้ันมีลักษณะของดินเปนอยางไร 
หลังจากน้ันผูใชก็กดปุมตรวจสอบคุณภาพดิน เพ่ือดูคําอธิบาย
เก่ียวกับคุณภาพของชุดดิน และกรณีท่ีดินไมสามารถเพาะปลูก
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ไดก็สามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวกับคําแนะนําในการปรับ
สภาพดินไดดังภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพที ่6  คําแนะนําในการปรับสภาพดิน 

 
จากภาพท่ี 6 เปนสวนของการใหคําแนะนําในการปรับ

สภาพดินกรณีท่ีชุดดินท่ีตองการเพาะปลูกพืชน้ันมีปญหาสภาพ
กรดหรือดางท่ีไมเหมาะสมตอการปลูกพืชได 
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
จากการทดลองใชแอปพลิเคชันขอมูลดินเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร 
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยไดสํารวจระดับความพึงพอใจ
ตอการใชงานแอปพลิเคชันจากผูใชงานจากกลุมตัวอยางจํานวน 
30 คนปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชันขอมูลดิน

เพื่อสนับสนุนเกษตรกร กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ 
รายการ N=30 ระดับ

ความพึง
พอใจ 

x� SD. 

1) ความอยากงายในการใชงานแอป
พลิเคชัน 

4.47 0.5 มาก 

2) ประโยชนตอผูใชงานแอพพลิเคชัน 4.41 0.51 มาก 

3) ความเร็วในการเขาถึงแอพพลิเคชัน 4.54 0.48 มากที่สุด 

4) ความรวดเร็วในการแสดงผลขอมูล 4.48 0.5 มาก 

5) ความสะดวกในการใชงานโดยไม
ตองมีประสบการณมากอน 

4.35 0.51 มาก 

6) ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ
โตตอบของผูใช 

4.67 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.49 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยาง พบวาภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด (=4.59) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ความเร็วในการเขาถึงแอพพลิเคชัน
และความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบของผูใช มีระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือความรวดเร็วใน
การแสดงผลขอมูล ความอยากงายในการใชงานแอปพลิเคชัน มี
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 
 

5. สรุปผลการดําเนินงาน 
จากการพัฒนาแอปพลิเคชันขอมูลดินเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร 
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ สามารถแสดงขอมูลชุดดินไดอยาง
ถูกตองโดยการระบุหมูบานท่ีตองการทราบขอมูลชุดดินและ
สามารถบอกไดวาควรจะเพาะปลูกอะไรในท่ีดินท่ีตองการปลูก 
รวมถึงการแสดงขอมูลในลักษณะของแผนท่ีโดยสามารถสืบคน
ขอมูลจากตําบลและช่ือหมูบานได โดยอิงกับแผนท่ีจาก Google 
Map ไดอยางถูกตอง สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมพบวา ผูทดลองใชแอพพลิเคชันชุดดินมีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด เปนเพราะวาผูใชงานเห็นถึงประโยชนตอการทํา
เกษตรและแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนเปนระบบและข้ันตอน
รวมถึงมีความสอดคลองกับการเขาถึงขอมูลท่ีแปลกใหมของ
ผูใชงาน  
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การพัฒนาระบบจองคิวรถโดยสารประจําทาง 
Bus queue reservation system 
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บทคัดยอ 
การพัฒนาระบบจองคิวรถโดยสารประจําทาง มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาและพัฒนาระบบการจองคิวรถโดยสารประจําทางเชน รถ
บัสและรถตู  เ พ่ืออํานวยความสะดวกตอผู ใชบริการและผู
ใหบริการ  โดยนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูล 
และประมวลผลขอมูล ไดแก ลดความผิดพลาดของขอมูล 
ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ ซึ่งทําใหเกิดความ
สะดวกในการจัดการขอมูล การจัดเก็บขอมูล ขอมูลมีความ
ถูกตองสมบูรณ ทําใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยและสะดวก
ตอการนํามาวิเคราะห ผูจัดทําใชหลักการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ (SDLC) และ Unified Modeling Language (UML) ใช
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และภาษาพีเอชพี (PHP) ในการ
พัฒนาระบบจองคิวรถโดยสารประจําทาง เก็บขอมูลโดยใช 
ฐานขอมูลมายเอสควิแอล (MySQL) 

คําสําคัญ: ระบบจองคิว, รถโดยสารประจําทาง, ผูใหบริการ, 
ผูใชบริการ 
 

ABSTRACT 
Development of bus reservation system, the objective 
is to study and develop the system bus queue 
reservation system such as bus and van.  To facilitates 
the users and service providers. Computer systems was 
to store data and data process, including reducing data 
errors, respond to the needs of users, which makes it 
easier to manage information data storage.  The 
information is complete accuracy. Tidy and convenient. 
We was built the System Analysis and Design method 
( SDLC)  and Unified Modeling Language ( UML) .  HTML 
and PHP used to develop the bus reservation system. 
Mysql used to store and mange the Data in system. 
 
 
 

1. บทนํา 
การพัฒนาระบบจองคิวรถโดยสารประจําทางน้ีเปนการพัฒนา
ระบบเก่ียวกับการจองคิวรถโดยสารประจําทาง โดยการพัฒนาน้ี
จัดทําข้ึนเพ่ือบริการผูใชบริการท่ีตองการจองรถคิวรถโดยสาร
ประจําทาง ใหมีทางเลือกท่ีหลากหลาย มีความสะดวกรวดเร็ว 
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ระหวางสถานประกอบการท่ีใหบริการรถโดยสารประจําทาง จาก
ปญหาท่ีผูใชบริการพบเห็นในชีวิตประจําวันเมื่อตองเดินทางไป
ทองเท่ียวหรือทํางานในตางจังหวัดในระยะเวลาหน่ึง ในพ้ืนท่ีท่ี
ผูใชบริการไมสามารถนํารถสวนบุคคลไปได และระบบการขนสง
มวลชนสาธารณะ [1] ในปจจุบันท่ีมักมีปญหาดานความปลอดภยั 
ไมครอบคลุมการใหบริการทุกพ้ืนท่ี และสภาพรถโดยสาร
สาธารณะท่ีใชใหบริการท่ีไมไดมาตรฐานหรือเสื่อมสภาพตามการ
ใชงาน ซึ่งไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ
ได จึงทําใหผูใชบริการตองจองคิวรถโดยสารประจําทางในพ้ืนท่ีท่ี
ผูใหบริการ แตปญหาท่ีพบคือ ผูใชบริการตองไปจองคิวรถ
โดยสารประจําทางท่ีสถานีใหบริการ จึงทําใหในบางพ้ืนท่ีผูท่ีมา
ใชบริการมีจํานวนมากหรืออาจจะไดรถโดยสารประจําทางท่ีไมได
มาตรฐานและสภาพรถโดยสารประจําทางท่ีไมเหมาะกับการใช
งาน อีกท้ังผูประกอบการตองลดการใชทรัพยากรกระดาษและ
ลดความผิดพลาดของขอมูลท่ีอาจเกิดข้ึน ดังน้ัน ผูจัดทําจึงไดคิด
ระบบจองคิวรถโดยสารประจําทางข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับผูใชบริการและผูประกอบการ ใหมีความสะดวกในการ
ใหบริการรถโดยสารประจําทาง รองรับจํานวนผูใชการท่ีเพ่ิมข้ึน
ทุกป และยังสามารถตอบสนองความพึงพอใจและความตองการ
ของผูใชบริการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
การพัฒนาระบบจองคิวรถโดยสารประจําทาง มีวัตถุประสงคใน
การจองคิวรถโดยสารประจําทางโดยแบงออกเปน 4 ประการ 
ดังน้ี 1) เพ่ือใหไดระบบการจองคิวรถโดยสารประจําทาง 2) เพ่ือ
อํานวยความสะดวกและรวดเร็วของผูท่ีมาใชบริการจองคิวรถ
โดยสารประจําทาง 3) เพ่ือใหพนักงานสามารถตรวจสอบขอมูล

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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การเขาใชบริการจองคิวรถโดยสารประจาํทาง 4) เพ่ือใหพนักงาน
และผูมาใชบริการสามารถรับทราบเวลาท่ีแนนอน 
 

3. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
3.1 ระบบฐานขอมลู 
ระบบฐานขอมูล เปนการจัดเก็บหรือศูนยกลางของขอมูล ท่ีมี
ความเก่ียวของกันอยางเปนระบบ มีความเก่ียวของกันระหวาง
ขอมูลท่ีมีความชัดเจน ในระบบฐานขอมลูจะประกอบดวย ขอมูล
หลากหลาย ท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบและเปดโอกาสใหเขามา
ใชงานและดูแลรักษาขอมูลได โดยมีซอฟตแวรท่ีเปนจะเปน
สื่อกลางระหวาง ผู ใชและโปรแกรมเรียกวา ระบบจัดการ
ฐานขอมูล[2] มีหนาท่ีเขาถึงขอมูลไดงายและมีประสิทธิภาพ การ
เขาถึงขอมูล อาจเปนการสรางฐานขอมูล การแกไขฐานขอมูล 
หรือการตั้งคําถามเพ่ือนําขอมูลมาใชงาน 
3.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบโดยเคร่ืองมือ UML 
การวิเคราะหและออกแบบระบบโดยเครื่องมือ (UML)  เปน
เครื่องมือใหมท่ีไดรับการยอมรับกันมากข้ึน ใชกับระบบงานมาก
ข้ึน เพราะเปนเครื่องมือท่ีมีความหลากหลายในการแสดงแบบ
ซอฟตแวร เปนโมเดลมาตรฐานท่ีใชหลักการออกแบบ OOP 
(Object Oriented Programming) [3] แบบของภาษาท่ี เปน
สัญลักษณสําหรับสื่อความหมาย มีกฎระเบียบท่ีมีความหมายตอ
การเขียนโปรแกรม (Coding) สิ่งเหลาน้ีมีความจําเปนตอการ
ตีความการออกแบบ กอนนําไปดําเนินการในระบบงานจริง 
3.3 ภาษาพีเอชพี PHP 
ภาษาพีเอชพี (PHP) คือภาษาคอมพิวเตอร เปนเทคโนโลยีท่ี
สคริปตทํางานบนบนฝงเซิรฟเวอร โดยมีลิขสิทธ์ิอยูในลักษณะ
โอเพนซอรส (Open Source) ไดรับการพัฒนาและออกแบบมา 
เพ่ือใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML และสามรถทํางาน
รวมกับระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ไดมีสวนท่ีใชงานในการ
คํานวน ประมวลผล เก็บคา และทําตามคําสั่งตาง ๆ อยาง เชน 
รับคาจากแบบฟอรม จากภาษา HTML ท่ีเราทําการ รับคาจาก
ชองคําตอบของเว็บบอรดและเก็บไวเพ่ือนํามาแสดงผลตอไปโดย
มีคําสั่งในการเรียกใชฐานขอมูล [4]   ดังแผนภาพตอไปน้ี 

 
ภาพที่ 1 คําส่ังที่ใชในการเรียกใชฐานขอมูล 

จากภาพท่ี 1 เปนคําสั่งท่ีใชในการเรียกใชงาน
ฐานขอมูล mysqlของระบบ 
 
3.4 ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) 
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)  คือภาษาคอมพิวเตอรท่ีใชในการ
แสดงผลของเอกสารบน เว็บและเปนอีกภาษาหน่ึงท่ีใชเขียน
โปรแกรมได มีโครงสรางการเขียนโดยอาศัย tag ในการควบคุม
การแสดงผลของขอความ ภาพ หรือวัตถุอ่ืน ๆ แตละ tag อาจจะ
มีสวนขยาย เรียกวา แอททริบิวท สําหรับจัดแบบเพ่ิมเติมและมี
คําสั่งในการใชงานโดย การรับคาจากแบบฟอรม [5] ดังแผนภาพ
ตอไปน้ี 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวอยางคําส่ังสําหรับการออกแบบหนา FROM 

 

3.5 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC 
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC  คือ การศึกษา 
วิเคราะห และแยกแยะถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบ พรอมท้ังเสนอ
แนวทางเสนอแนวทางแกไขตามความตองการของผูใชงานและ
ความเหมาะ สมตอสถานะทางการเงินขององคกร การออกแบบ
ระบบ (System Design) คือ การสรางแบบพิมพเขียวของระบบ
ใหมตามความตองการในเอกสารความตองการระบบ กําหนดสิ่ง
ท่ีจําเปน เชน Intput/Output สวนตอประสานผูใช และการ
ประมวลผล เพ่ือประกันความนาเช่ือถือ ความถูกตองแมนยํา 
การบํารุงรักษาได และความปลอดภัยของระบบ [6] 

<?PHP 
$MYSQLI = 
MYSQLI_CONNECT("LOCALHOST","ROOT","123456789", 
"WEBAPP"); 
IF (MYSQLI_CONNECT_ERRNO($MYSQLI)){ 
  ECHO "FAILED TO CONNECT TO MYSQL: 
".MYSQLI_CONNECT_ERRNO(); 
} 
$MYSQLI -> QUERY ("SET NAMES UTF8"); 
?> 

<FORM ACTION="ใหทําที่ไหน" METHOD="POST"></FORM> 
 
<INPUT TYPE ="ชนิดขอมูล" NAME="ซ่ือขอมูล"> 
 
<SELECT NAME ="ซ่ือขอมูล"></SELECT> 
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3.6 ระบบจองต๋ัวรถทัวรออนไลนและแจงเตือนผานแอนดรอยด 
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบจองตั๋วรถทัวรออนไลนโดย
ผูโดยสารสามารถเลือกเท่ียวรถและท่ีน่ังไดตามตองการ สามารถ
ชําระเงินไดทันทีผานกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส(E-Wallet)ของ 
PaySbuy พรอมท้ังจะไดรับตั๋วอิเล็กทรอนิกส(E-ticket)ทางอีเมล
ทันทีเพ่ือใชเปนหลักฐานในการข้ึนรถนอกจากน้ีเพ่ือเปนการ
อํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสาร[7] 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
จากการดําเนิน ผูจัดทําไดระบบจองคิวรถโดยสารประจําทางได
ดําเนินการโดยการใชทฤษฎี วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน 
(System development Life Cycle : SDLC) จากกระบวนการ
ทํางานดังกลาว ผูจัดทําแสดง กระบวนการทํางานดังแผนภาพ
แอคทิวิตี้ไดอะแกรม (Activity diagram) 
 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพแอคทิวิต้ีไดอะแกรม (Activity diagram) 

จากภาพท่ี 3 แผนภาพแอคทิวิตี้ไดอะแกรม (Activity 
diagram)ของระบบระบบจองคิวรถโดยสารประจําทางแสดงการ
ทํางานของผูดําเนินงานผานระบบ ไดแกลูกคา กับ พนักงาน โดย
ใชหลักการออกแบบเชิง วัตถุเขาชวยออกแบบการวิเคราะหการ
ทํางานของระบบเปนแผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use case 
diagram) 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use case diagram) 

จากภาพท่ี 4 ยูสเคสไดอะแกรม (Use case diagram) 
ของระบบจองคิวรถโดยสารประจําทาง แสดงบทบาทการทํางาน
ของผูดําเนินงานผานระบบ ไดแก ผูดูแลระบบ ผูใชบริการ ผู
ใหบริการขับรถ ดําเนินการและออกแบบและพัฒนาระบบใน
แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (ER diagram) 
 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (E-R diagram) 

จากภาพท่ี 4 แสดงความสัมพันธระหวางขอมูล(Entity 
Relationship Diagram) โดยมีความสัมพันธระหวางขอมูลระบบ
จองคิวรถโดยสารประจําทางแสดงบทบาทการทํางานของผู
ดําเนินงานผานระบบ  

 
5. ผลการดําเนินงาน 

การพัฒนาระบบจองคิวรถโดยสารประจําทางดวย ภาษาพีเอชพี 
ของระบบจองคิวรถโดยสารประจําทาง ผูจัดทําไดดําเนินงานตาม
ข้ันตอนการดําเนินงาน ตามภาพตอไปน้ี 
 

 
ภาพที่ 5 หนาจอดูรายละเอียดตารางเวลาแลวทําการจอง 

จากภาพท่ี  5  เปนส วนของหนาจอหลักสําหรับ
รายละเอียดตารางเวลาแลวทําการจองคิวและสามารถไป
ตรวจสอบสถานะในการจองคิวได 
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ภาพที่ 6 หนาจอจัดการสถานะการอนมุัติ 

จากภาพท่ี 6 เปนการแสดงหนาจอของผูใหบริการมา
ทําการอนุมัติคําสั่งจากผูมาใชบริการท่ีมาทําการสั่งจองคิว 

 

 
ภาพที่ 7 หนาจอสรุปผลทั้งหมด 

จากภาพท่ี 7 เปนการแสดงหนาจอของผูใหบริการดู
สรุปผลจากผูท่ีมาใชบริการท่ีมาทําการสั่งจองคิวแลวท้ังหมด 

6. สรุปและอภิปรายผลการดําเนินงาน 
การพัฒนาระบบจองคิวรถโดยสารประจําทาง ผูจัดทําจัดทําข้ึน
โดยใชหลักทฤษฎีวัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (SDLC)และ
Unified Modeling Language (UML) ใชภาษาเอชทีเอ็มแอล 
(HTML) ในการพัฒนาสวนของผูใชและใชภาษาพีเอชพี (PHP) 
ในการพัฒนาสวนของผูพัฒนา และในการจัดเก็บขอมูลใช 
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล(MySQL)ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกใน
การจัดการขอมูล ใหมีความถูกตองสมบูรณ และสะดวกตอการ
นํามาวิเคราะห ทําใหระบบมีการทํางานท่ีถูกตองรวดเร็ว อํานวย
ความสะดวกใหกับผูใชบริการและผูประกอบการและมุงเนนให
ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการพัฒนาระบบในข้ันตอไปน้ัน 
อาจจะเพ่ิมเติมความสามารถและขอบเขตของระบบใหทํางานได
ดีข้ึน ซึ่งผลการทดสอบ ยังมีขอผิดพลาดของตัวระบบอยู ซึ่งกําลัง
อยูในข้ันตอนการพิจารณาดําเนินการแกไขและการพัฒนาของตัว
ระบบ และกําลังดําเนินการ ตามขอเสนอแนะท่ีไดจากคําแนะนํา
ตาง ๆดังน้ี 1)ควรคํานึงถึงการอัพโหลดภาพรถประจําทาง ภาพ
พนักงานขับรถและ ประวัติสวนตัวเบ่ืองตนของพนักงานขับรถ 2)
ควรคํานึงถึงประเด็นการชําระเงินผานทางระบบออนไลน 3) ควร
คํานึงถึงประเด็นการจัดตารางเวลาของพนักงานในกรณีท่ี 
พนักงานขาดหรือลาเพ่ือใหสามารถดําเนินงานตอไปได 4) ควร

คํานึงถึงประเด็นการแจงเหตุตาง ๆ เชน การขับรถไมสุภาพ การ
บริการไมสุภาพหรืออ่ืน ๆ 
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ระบบซื้อหนังสือออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านดอกหญ้า 
Online book purchase system, case study of Dok Ya shop 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบซื้อหนังสือออนไลน์ กรณีศึกษาร้านดอกหญ้า มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาวิเคราะห์และออกแบบระบบซื้อหนังสือ
ออนไลน์ เพื่อท าให้การจัดเก็บข้อมูลหนังสือของร้านดอกหญ้า 
อยู่ในรูปแบบออนไลน์ได้ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายหนังสือ 
โดยน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และ
ประมวลผลข้อมูล ได้แก่ เพิ่มข้อมูลหนังสือ ปรับสถานะข้อมูล
หนังสือ สืบค้นข้อมูลหนังสือ ซึ่งท าให้เกิดความ สะดวกในการ
จัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ มี
ความเป็นระเบียบของข้อมูล สะดวกในการจัดเก็บข้อมูล  ผู้จัดท า
ได้ใช้หลักการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบโดยใช้วงจรการ
พัฒนาระบบ (SDLC)  และ  Unified Modeling Language 
(UML) ในการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ และใช้ฐานข้อมูล 
MySQL ในจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาระบบด้วยภาษา พีเอชพี 
(PHP)  ร่วมกับ HTML 
 
ค ำส ำคัญ: การพัฒนาระบบซื้อหนงัสือออนไลน์,ฐานข้อมลู,การ
จัดการข้อมลู,การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 

ABSTRACT 
purchasing book online system, a case study of Dokyao 
shop, purpose 1)  To develop, analyze, and design 
online book purchasing systems, 2)  make the store of 
Dokya Books can be online.  And 3 )  increase the 
distribution channels for books.  The system check 
computer systems to store data and process, including 

adding book data adjust book information status search 
for book information, system that developed, was 
convenient for data management, data storage, 
complete and accurate data.  There is orderliness of 
information and easy convenient for a data collection. 
We use system development life- cycle ( SDLC)  and 
Unified Modeling Language ( UML)  for system analysis 
and design.  MySQL database use to store data. 
development of the system use PHP and HTML  
 

1. บทน า 
การพัฒนาระบบซื้อหนังสือออนไลน์กรณีศึกษาร้านดอกหญ้า 
โดยการพัฒนาระบบซื้อหนังสือออนไลน์นี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้
ผู้ใช้งานสามารถหาข้อมูลของหนังสือต่างๆ เช่น รายละเอียดของ
หนังสือ ส านักพิมพ์ที่ท าการตีพิมพ์ และซื้อหนังสือออนไลน์ เป็น
ต้น เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ ของหนังสือท่ีถูกลิขสิทธิ์ และเป็น
การส่งเสริมการอ่านหนังสือ ซึ่งการท างานอยู่ในระบบออนไลน์
ร้านหนังสือดอกหญ้า เป็นร้านที่ยังไม่มีระบบซื้อหนังสือออนไลน์ 
จึงท าให้ผู้ที่ต้องการซื้อหนังสือต้องท าการเดินทางไปที่ร้านดอก
หญ้าเพื่อท าการสั่งซื้อหนังสือ และในการสืบค้นหนังสือได้ยาก
เนื่องจากจ านวนหนังสือที่มีจ านวนมาก ไม่เป็นระเบียบต่อการ
ค้นหา ท าให้ใช้เวลาในการสืบค้นหนังสือเป็นเวลานาน จึงท าให้
จ านวนผู้ที่สนใจท่ีจะท าการซื้อหนังสือลดลง จากปัญหาที่ได้กล่าว
มา ผู้จัดท าจึงน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบซื้อหนังสือ
ออนไลน์ ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูล ค้นหา
ข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ และยังอ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่
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สนใจซื้อหนังสือ สามารถหาข้อมูลของหนังสือที่สนใจ และ
สามารถท าการสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ เพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อ ท า
ให้สามารถลดเวลาในการค้นหา และเพิ่มยอดของการขายของ
หนังสือของร้านดอกหญ้า  
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
การพัฒนาระบบซื้อหนังสือออนไลน์ กรณีศึกษาร้านดอกหญ้า มี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา
ระบบซื้อหนังสือออนไลน์ ให้สามารถใช้ได้จริงและมีประสทิธิภาพ 
2) เพื่อได้ฐานข้อมูลระบบการซื้อหนังสือออนไลน์ 3) เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการสั่งซื้อซื้อหนังสือออนไลน์ 
 

3. ทฤษฎีและการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การพัฒนาระบบซื้อหนังสือออนไลน์ ปัจจุบันได้มีการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาระบบซื้อหนังสือ
ออนไลน์ โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
3.1.ภาษาพีเอชพี ( PHP )  
โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาใช้ส าหรับท าหน้าต่างเว็บไซต์เข้ามาใช้
งานระบบการซื้อขายหนังสือออนไลน์ โดยระบบท างานร่วมกับ
ระบบจัดเก็บฐานข้อมูล My SQL [1]  ดังแผนภาพต่อไปนี ้
 

mysqli_connect() = ค าสั่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบ
ฐานข้อมูล โดยประกอบด้วย 

 localhost= ที่อยู่ที่เช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูล.  
Username = ไอดีที่ใช้ในการเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูล. 

Password = รหสัผ่านท่ีใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล. 
Database = ช่ือฐานข้อมูลที่ใช้ในการเช่ือมต่อกับระบบ

ฐานข้อมูล. 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างค าสั่ง PHP 

 

จากภาพที่ 1 เป็นสั่งที่ใช้ในภาษาพีเอชพีเพื่อสร้างหน้า
เว็บไซต์ 
3.2.ระบบจัดเก็บฐานข้อมูล MySQL 
เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาส าหรับเก็บข้อมูลที่ระบบระบุให้
เก็บ เช่น การเก็บข้อมูลรายช่ือสมาชิก การเก็บข้อมูลตัวเลขของ

ราคาหนังสือ รวมถึงการเก็บข้อมูลของหนังสือที่ถูกกรอกลงไปใน
ฐานข้อมูล [2] 
3.3.การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยเคร่ืองมือ UML 
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ ในการวิเคราะห์และออกแบบมีการน ายูสแคส
ไดอะแกรม (User Case Diagram) มาใช้ในการออกแบบการ
เข้าถึงของบุคคลของระบบ และก็ยังมี แอคทิวิตี้ไดอะแกรม 
(Activity Diagram) การท างานเป็นขั้นเป็นตอนในระบบ คลาส
ไดอะแกรม (Class Diagram) แสดงถึงคราสและความสัมพันธ์ 
ของข้อมูลและ กิจกรรมที่มีผลกับข้อมูลในแต่ละคราส มาช่วย
ออกแบบระบบ [3] 
3.4.กระบวนการพัฒนาระบบ SDLC 
ท ฤ ษ ฎี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ ( System 
development Life Cycle : SDLC ) มีการน า SDLC มาเป็น
แบบอย่างในการท าระบบ ท าให้การท างานอย่างเป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น ขั้นตอนแรก 1.การท าความเข้าใจกับปัญหา 2. การ
รวบรวมข้อมูล 3. การวิเคราะห์ระบบ4. การออกแบบระบบ 5. 
การพัฒนาระบบ และ จัดท าเอกสาร 6. การทดสอบและ
บ ารุงรักษาระบบ 7. การประเมินผลระบบ ทั้ง 7 ขัน้ตอนของการ
ด าเนินงาน SDLC  จะช่วยให้ลดปัญหาความผิดพลาดของการ
สร้างระบบได้มากขึ้น [4] 
3.5.การซ้ือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์  
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-commerce ในการช่วยพัฒนาและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อ-ขายออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจ โดยจะน า
ผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการบริการ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของวิสาหกิจ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ยกระดับองค์ความรู้ และทักษะผู้ประกอบการทางด้านการตลาด
ทั่วไป [5] 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ผู้จัดท าได้ด าเนินการโดยการใช้ SDLC จากกระบวนการท างาน
ดังกล่าวผู้จัดท าแสดงกระบวนการท างานดังแผนภาพแอคทิวิตี้
ไดอะแกรม (Activity diagram) 
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ภาพที่ 2 แผนภาพแอคทิวิตี้ไดอะแกรม (Activity diagram) 
 

จากภาพที่ 2 แอคทิวิตี้ไดอะแกรม (Activity Diagram) 
การวิเคราะห์ระบบซื้อหนังสือออนไลน์ โดยมีผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน ได้แก่ ผู้ใช้งานระบบ ผู้จัดส่งหนังสือ ผู้ให้บริการ และ
ผู้ดูแลระบบ โดยใช้หลักการออกแบบเชิง วัตถุเข้าช่วยออกแบบ
การวิ เคราะห์การท างานของระบบเป็นแผนภาพยูสเคส
ไดอะแกรม (Use Case diagram) 

 

 
ภาพที่ 3  แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use Case diagram) 

 

จากภาพที่  4 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม เป็นการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบซื้อหนังสือออนไลน์ได้แก่ 1) 
ผู้ใช้บริการ 2) ผู้ให้บริการ 3) ผู้ดูแลระบบ 4) ผู้จัดส่งหนังสือ จาก
ด าเนินการและออกแบบและพัฒนาระบบในแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER diagram) 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงความสัมพันธ ์(ER diagram) 

 

จากภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity 
Relationship Diagram) โดยมีตารางทั้งหมด 9 ตาราง 

 
5. ผลการด าเนินงาน  

การพัฒนาระบบด้วย ภาษาพีเอชพี เรื่องการจัดเก็บข้อมูลสินค้า 
ผู้จัดท าได้เริ่มด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินงานมาแล้วระบบ
ซื้อหนังสือออนไลน์ สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา แผนภาพต่อไป 
 

 
ภาพที่ 5 หนา้เร่ิมต้นของระบบซื้อหนังสือออนไลน์ 

 

จากภาพที่ 5  หน้าเริ่มต้นของระบบ (ผู้ใช้สามารถหา
ข้อมูลหนังสือได้ แต่ผู้ใช้ต้องท าการเข้าสู่ระบบถึงสามารถท าการ
ซื้อหนังสือ) เป็นส่วนของการแสดง รายการสินค้าทั้งหมดที่ผ่าน
การบันทึกรับเข้าสู่ระบบ หลังบันทึกเรียบร้อย  

 

 
ภาพที่ 6 หนา้ยืนยันการสั่งซ้ือสินค้า 
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จากภาพที่ 7  หน้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้ระบบ 
เป็นส่วนของการแสดง รายการสินค้าท่ีผู้ใช้ต้องการสั่ง เพื่อให้ผู้ใช้
ตรวจสอบรายการสินค้า และ ท าการกดยืนยันการสั่งซื้อ 

 

  
ภาพที่ 7 หนา้รอการอนุมัติืสินค้า 

 

จากภาพท่ี 7  หน้ารอการอนุมัติสินค้าของผู้ใช้ระบบ เป็น
ส่วนของการแสดง รายการของการสั่งซื้อสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการสั่ง 
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการหนังสือที่ผู้ใช้
สั่งซื้อ 

 

 
ภาพที่ 8 หนา้การอนุมัติสินค้า 

 

จากภาพที่ 8 หน้าการอนุมัติสินค้า เป็นส่วนของการ
แสดง รายการที่ผู้ใช้สั่ง เพื่อเก็บไว้เป็นประวิติการสั่งซื้อสินค้าของ
ผู้ใช้งานระบบ และผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของระบบสามารถยืนยัน
สินค้าให้ผู้สั่งซื้อ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ตารางประเมินความพึงพอใจ 

 

จากตารางที่ 1 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างการใช้งานระบบเป็นจ านวน 10 คน โดยประเมินจาก
กลุ่มตัวอย่าง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ความสามารถของซอฟต์แวร์
มีฟังก์ชันการท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.3 และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.67 ด้านที่ 
2 ความสามารถของซอฟต์แวร์ถูกเข้าใจและเรียนรู้วิธีการใช้งาน
ได้ง่ายโดยผู้ใช้ระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3 และค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานเท่ากับ 0.46 ด้านที่ 3 ความสามารถของซอฟต์แวร์มี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.2 และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.6 ด้านที่  4 
ความสามารถของซอฟต์แวร์รักษาการท างานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2 และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 
0.4 ด้านที่ 5 คุณภาพซอฟต์แวร์โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3 
และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.64 

 
6.สรุปและอภิปรายผลการด าเนินงาน  

จากการพัฒนาระบบซื้อหนังสือออนไลน์ กรณีศึกษาร้านดอก
หญ้า โครงงานนี้ได้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือให้ระบบมีการท างานท่ีถูกต้อง
รวดเร็ว มีระบบระเบียบมากขึ้นรวมถึงยังช่วยให้ร้านดอกหญ้า 
สามารถเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายหนังสือ และเป็นประโยชน์ต่อ
การใช้งานของผู้ใช้งาน ระบบได้มีการพัฒนา เพื่อให้ระบบมีความ
ต่อเนื่องในการท างานที่จะเกิดขึ้นในการ จัดเก็บข้อมูล และ
มุ่งเน้นให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการพัฒนาระบบในขั้น
ต่อไปนั้น อาจจะเพิ่มเติมความสามารถ และขอบเขตของระบบ
ให้ท า งานได้ดี ขึ้ น  ดั งนี้  1) ระบบต้อง ใ ช้การ เ ช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต ตลอดเวลาหากไม่ท าการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต จะไม่

หัวข้อการประเมินการพัฒนาระบบซ้ือหนงัสือ
ออนไลน์ กรณศีึกษา ร้านดอกหญ้า 

Mean 

(�̅�) 

S.D. ผลประเมิน 

1. ความสามารถของซอฟต์แวร์มีฟังก์ชันการ
ท างานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 3.5 0.67 ปานกลาง 
2. ความสามารถของซอฟต์แวร์รักษาการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ 3.2 0.45 ปานกลาง 
3. ความสามารถของซอฟต์แวร์ถูกเข้าใจและ
เรียนรู้วิธีการใช้งานได้ง่ายโดยผู้ใช้ระบบ 3.4 0.60 ปานกลาง 
4. ความสามารถของซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพท่ี
เหมาะสมกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไป 3.3 0.40 ปานกลาง 
5. คุณภาพซอฟต์แวร์โดยภาพรวม 3 0.64 ปานกลาง 
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สามารถท าการใดในระบบได้ 2) ควรสร้างความน่าสนใจให้กับ
ผู้ใช้มากยิ่งข้ึน เช่นปรับรูปแบบให้มีความสนใจ  
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ระบบแนะนําการทองเท่ียว จังหวัดสระแกว 
Travel Guiding in Sakaeo 

 

 

บทคัดยอ 
ระบบแนะนําการทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว มีวัตถุประสงค
เพ่ือสรางความสะดวกแกนักทองเท่ียวท่ีสนใจทองเท่ียวท่ีจังหวัด
สระแกว โดยระบบมีการแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว การใหขอมูล
สถานท่ีทองเท่ียว การใหขอมูลท่ีพัก รานอาหาร บริเวณใกลเคียง 
โดยมีการนําเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดเก็บ
ขอมูลของผูใชงานและประมวลผล ตัวอยาง เชน การเพ่ิม-ลด 
แกไขขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวของผูดูแลระบบ การเขาไปจองท่ีพัก
ของผูใชบริการ เปนตน นอกจากน้ียังมีการใช กระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  ดวยวิ ธี  SDLC มาชวยในการวิเคราะห 
ออกแบบ และพัฒนาระบบ ใชภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และ 
CSS มาชวยในการพัฒนาสวนติดตอผูใชใหมีความสวยงามและ
นาสนใจมากยิ่งข้ึน 
 
คําสําคัญ : การทองเท่ียว, การจัดการขอมูล, แนะนําสถานท่ี
ทองเท่ียว 
 

ABSTRACT 
The objective of Travel Guiding in Sa kaeo is to develop 
a system that convenience for tourists visiting Sa Kaeo 
province.  Which the system will suggest tourist 
attractions providing various tourist information, 
providing accommodation, restaurants nearby. With the 
system implement the computer systems for help to 
store user information and process, for example adding, 
deleting and editing the tourist information from 
administrator, booking services for customer, etc.  In 
addition to develop system by using information 
system development method ( SDLC)  help to analysis, 
design and develop the system.  HTML language and 
CSS use to create user interface that beautiful and 
interesting. 
 
 

1. บทนํา 
เน่ืองดวยปจจุบันรัฐบาล มีนโยบายในการสนับสนุนการเท่ียว
เมืองรอง เพ่ือสงเสริมและกระจายรายได จังหวัดสระแกว เปน
หน่ึงในเมืองรองท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย แตสิ่งหน่ึงท่ีขาด
ไป คือ ระบบท่ีจะมาชวยแนะนํา หรือสนับสนุนการทองเท่ียว ไม
วาจะแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว การใหขอมูลเก่ียวสถานท่ี การเขา
ไปคนหาท่ีพัก รานอาหารบริเวณใกลเคียง ทางผูพัฒนาจึงมี
แนวคิดท่ีจะจัดทําระบบแนะนําการทองเท่ียวข้ึนเพ่ือมาทําใหการ
ทองเท่ียวสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน โดยท่ีทางระบบจะมีขอมูลของ
สถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือทําใหสถานท่ีทองเท่ียวน้ันนาสนใจมาก
ยิ่งข้ึน เปรียบเสมือนมีไกดนําทางตลอดเวลา และก็จะมีขอมูล
สําหรับท่ีพักในบริเวณใกลเคียง และก็แนะนํารานอาหารบริเวณ
โดยรอบสถานท่ีทองเท่ียวน้ันอีกดวย นอกจากจะทําใหการ
ทองเท่ียวสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนแลว ยังเปนการชวยสนับสนุน
ผูคนในพ้ืนท่ีหารายไดพิเศษจากการมาเยือนของนักทองเท่ียวอีก
ดวย 
 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
วัตถุประสงคของโครงงานน้ี คือ 1) จัดทําข้ึนเพ่ือสรางความ
นาสนใจแกการทองเท่ียวในจังหวัดสระแกว 2) เพ่ิมจํานวน
นักทองเท่ียวโดยทางผูพัฒนาจะเล็งไปยังกลุมของคนยุคใหม 
เน่ืองจากกลุมวัยรุนสมัยน้ีนิยมกันไปเท่ียวหางสรรรพสินคาเปน
สวนใหญ ทําใหจํานวนของนักทองเท่ียวลดลง 3) เพ่ือลดการแจก
แผนพับแนะนําการทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ และลด
ปริมาณการผลิตแผนพับเน่ืองจากใชคาใชจายจํานวนมาก  
 

                     3. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
ระบบแนะนําการทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว ไดมีการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการพัฒนาระบบ โดยเน้ือหาจะ
กลาวถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ดังตอไปน้ี 
3.1 ระบบฐานขอมลู  
ระบบท่ีเก็บขอมลู [1] คือ ระบบท่ีรวบรวมขอมลูตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกันเขาไวดวยกันอยางมรีะบบ มีความสัมพันธระหวาง

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 

และ พงชศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ1   *พุทธิพงษ พิพรรธพงษ1 
 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแกว 
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ขอมูลตาง ๆ ท่ีชัดเจน โดยมีการนํามาใชในการ เก็บขอมูลของ
สถานท่ีทองเท่ียว ขอมูลของสมาชิก ขอมลูท่ีพัก 

3.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบโดยเคร่ืองมือ UML 
มีการนํา Use Case Diagram มาใชในการออกแบบหนาท่ี
สําหรับผูใชระบบ และ มีการนํา ER diagram มาใชในออกแบบ
การทํางานโครงสรางของระบบเบ้ืองตน และมีไดอะแกรมอ่ืน ๆ 
เชน คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) แอคทริวิตี้ไดอะแกรม 
(Activity Diagram) 

3.3 ภาษาพีเอชพี  
ภาษาพีเอชพี (PHP) [2] เปนภาษาสคริปต (Scripting 
Language) คําสั่งตาง ๆ จะเก็บในรูปของขอความ (Text) อาจ
เขียนแทรกอยูภายในภาษา HTML หรือใชงานอิสระก็ได แตใน
การใชงานจริงมักใชงานรวมกับภาษา HTML 
 คําสั่งในการเรยีกใชขอมูลจาก mysql โดยมีคําสั่งในการสรางดัง
ภาพท่ี 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                ภาพท่ี 1 คําสั่งการเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูล 

 
3.4 ภาษาเอชทีเอ็มแอล 
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) [3] เปนภาษาหลักท่ีใชในการสราง
ไฟลเว็บเพจ โดยมีแนวคิดจากการสรางเอกสารไฮเปอรเท็กซ ซึ่ง
พัฒนาข้ึนมาจากภาษา SGML เปนภาษามาตรฐานท่ีใชพัฒนา
เอกสารในรูปแบบของเว็บเพจเผยแพรบนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
   คําสั่งในการสรางตาราง โดยมีคาํสั่งในการสรางดังภาพท่ี 2 
 
 

 
ภาพท่ี 2 คําสั่งในการสรางตาราง 

 

คําสั่งในการจัดรูปแบบตัวอักษร เชน สีของตัวอักษร ทําให
ตัวอักษรลิงคไปยังหนาเว็บอ่ืน ๆ 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3 กําหนดสีใหกับตัวอักษร 
 
 

 
                    

ภาพท่ี 4 สรางลิ้งคใหกับตัวอักษร 

 
3.5 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC  
SDLC [4] เปนวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท่ีทําใหการ
ทํางานอยางเปนระบบมากยิ่งข้ึน โดยมีข้ันตอนดังน้ี   
       1.) การทําความเขาใจกับปญหา   
       2.) การรวบรวมขอมูล   
       3.) การวิเคราะหระบบ  
       4.) การออกแบบระบบ  
       5.) การพัฒนาระบบ และ จดัทําเอกสาร  
       6.) การทดสอบและบํารุงรักษาระบบ   
       7 . )  ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ร ะ บ บ  
 
3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
1) การออกแบบระบบแนะนําขอมูลทองเท่ียวในประเทศไทย
โดยใชหลักการประเมินคาน้ําหนักคะแนนแบบหลายปจจัยและ
หลายมิติ [5] เปนระบบท่ีแนะนําการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวใน
ประเทศไทย โดยใชขอมูลความชอบจากผูใชอ่ืน ๆ มาวิเคราะห 
และนําเสนอผูใชทราบถึงสถานท่ีทองเท่ียท่ีใกลเคียงกับผูใชมาก
ท่ีสุด ซึ่งระบบน้ีชวยในการตัดสินใจท่ีจะไปยังสถานท่ีทองเท่ียว
น้ัน ๆ ซึ่งมีความเก่ียวของกับระบบของผูพัฒนาคือ มีการคนหา
สถานท่ีทองเท่ียว และพ้ืนท่ีท่ีนาสนใจบริเวณใกลเคียง 
หลักการทํางานของระบบ 

ภาพท่ี 5 หลักการทํางานของระบบ 
 

 

<TABLE>......สรางตาราง…….</TABLE> 

<body text="#รหัสสี">...........</body> 

<a href="ช่ือไฟลท่ีตองการจะลิ้งค
ไป">……..</a> 

<?php 
$mysqli = 
mysqli_connect("localhost","root","12345678","member"); 
 if(mysqli_connect_errno($mysqli)) { 
   echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_errn(); 
 } 
 $mysqli ->query("SET NAMES utf8"); 
 ?> 
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ผลลัพธท่ีได 
 
 
 
          
                   
 
 
 
  

ภาพท่ี 6 หนาจอแสดงผลการทํางาน 

2) ระบบแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวรายบุคคลโดยใชเทคนิคการ
จัดกลุมและกระบวนการลําดับชัน้เชิงวิเคราะห [6]   
วิจัยน้ีไดออกแบบและพัฒนาระบบแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว
รายบุคคล โดยนําเทคนิค การจัดกลุม (Clustering) และ
กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy 
Process)  มาประยุกตใชรวมกัน เพ่ือสรางแบบจําลองการ
จัดลําดับสถานท่ีทองเท่ียว โดยแบบจําลองน้ีถูกนําไป ใชในการ
คนหาสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเหมาะสมท่ีสุด อันดับ ใหกับ
นักทองเท่ียวแตละคน ตามความชอบ และเง่ือนไขบังคับท่ี
แตกตางกัน นอกจากน้ัน งานวิจัยน้ียังไดนําเสนอวิธีการ
ประเมินผลการจดัลําดับ 
 
                4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. หาระบบท่ีตองการจะทํา 
2. ศึกษาขอมูลและวางแผนการดาํเนินงาน   
3. ออกแบบระบบและหนาจอการทํางาน 
   3.1 ออกแบบยูเคสไดอะแกรม (Use case diagram) 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 แผนภาพยูเคสไดอะแกรม (Use case diagram) 

 
จากภาพท่ี 7 แผนภาพยูเคสไดอะแกรม ท่ีแสดงถึงกิจกรรมหลัก
ของระบบ แสดงถึง บุคคลท่ีเขาถึงการทํางานของระบบ มี 
ผูใชงาน (User) ผูดูแลระบบ (admin) ผูดูแลท่ีพัก 

 

3.2 ออกแบบ ER Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ภาพท่ี 8 แผนภาพอีอารไดอะแกรม (ER diagram) 
 
แสดงถึงขอมูลท่ีตองเก็บของ การทํางานตาง ๆ ของระบบ  
4. จัดทําเอกสารประกอบโครงงาน  
5. นําเสนอโครงงาน 
 
                         5. ผลการดําเนินงาน  
การพัฒนาระบบแนะนําการทองเท่ียวจังหวัดสระแกว ผูพัฒนาได
เริ่มดําเนินงานการทํางานบางสวน ดังตอไปน้ี 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 9 หนาจอเริ่มตนของระบบ 
 

ภาพท่ี 9 หนาจอเริ่มตนใชงานของระบบ ก็จะมเีมนูตาง ๆตาง
ระบบท่ีสามารถใหผูใชเขาไปใชงาน 
 
 

 
 
 
 
 

                         ภาพท่ี 10 หนาของการคนหาสถานที่ทองเที่ยว 
 

ภาพท่ี 10 หนาจอเมื่อผูใชกดเขามายังคนหาขอมูลสถานท่ี
ทองเท่ียวตรงเมนู จะสามารถหาขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว และก็มี
สถานท่ีทองเท่ียวแนะนําท่ีผูใชสามารถกดเขาไปไดเลย 
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ภาพท่ี 11 หนาของการเขามาจองที่พัก 
 

รูปท่ี 11 หนาจอเมื่อผูใชเลือกท่ีพักแลว จะมีขอมลูของท่ีพักตาง
เพ่ือชวยในการตัดสินใจ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                              ภาพท่ี 12 หนาจอขอมูลขาวสารของระบบ 
 

ภาพท่ี 12 เปนหนาจอเมนู ขอมลูขาวสาร จะมีการนําเสนอขอมลู
ขาวสารตาง ๆ เชน วีดีโอ สถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของสระแกว 
 
                      6. สรุปและเสนอแนะ 
การพัฒนาระบบแนะนําการทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว 
ผูจัดทําไดมีการนําวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC มา
ชวยในการวางแผนในการจัดทําระบบ มีการใช ระบบฐานขอมูล 
SQL ในการจัดเก็บขอมลู และใชภาษาพีเอชพี (PHP) และภาษา
เอชทีเอ็มแอล (HTML)  เปนหลักในการพัฒนาระบบทําใหระบบ
สามารถทํางานรวมกับฐานขอมูล ท้ังน้ีการทํางานท้ังหมดน้ีชวย
ทําใหระบบมีความถูกตองในการแสดงผลของขอมูลแกผูใชได
อยางถูกตอง ขอเสนอแนะ ระบบยังสามารถปรับปรุงและพัฒนา
ตอยอดไดอีก โดยอาจเพ่ิมขอมูลของจังหวัดใกลเคียง การระบุ
ตําแหนงของผูใชงาน การนํา machine learning เขามาชวยใน
การตัดสินใจหรือประมวลผลเพ่ือใหคําแนะนํา เปนตน รวมถึง
อาจมีการปรับสวนติดตอผูใชระบบใหมีความนาสนใจและ
ทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือสืบคนขอมูลการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชน
ดวยการอางอิงพิกัดและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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บทคัดยอ 
โมบายแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนมีจุดประสงคในการนําเสนอ
ขอมูลการทองเ ท่ียวใหแกผู ท่ีอยู ระหวางการเดินทางโดย
ยานพาหนะรวมไปถึงนักทองเท่ียวทุกประเภท โดยแอปพลิเคชัน
จะนําเสนอขอมูลการทองเท่ียวตามหมวดหมูและเปนขอมูลท่ี
อางอิงจากพิกัดผูใชงานภายในรัศมีท่ีผูใชงานสามารถเดินทางไป
จับจายหรือเขาใชบริการไดอยางสะดวกขณะท่ีกําลังสัญจร ถือ
เปนการสนับสนุนแหลงทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถ
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน ท้ังน้ีจากการสํารวจความพึงพอใจจาก
กลุมตัวอยางพบวาโมบายแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึง
พอใจในระดับมาก(X� = 4.40, S.D. = 0.58) และมีความเห็นวามี
ความนาเช่ือถือสามารถชวยใหผูใชงานตัดสินใจไดดีมากยิ่งข้ึน 
 

คําสําคัญ: โปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ี, เทคโนโลยี
การระบุพิกัดตําแหนง, แอปพลิเคชันดานการทองเท่ียว 
 

ABSTRACT 
The main purpose of this mobile application is 
presenting information of travel and community 
product for traveler who are traveling by vehicle 
Including all types of tourists.  This mobile application 
will present tourism information by category and refer 
to  longitude and latitude of the user within the radius 
that the user can travel to go shopping and take an 
interesting service conveniently.  This can lead to 
support tourist attractions and community products to 
be self- sufficient and sustainable.  The satisfaction 
survey from the sample group found that this mobile 
applications have high levels of satisfaction ( X� =  4.40, 

S.D.  = 0 .58)  and believe that mobile applications are 
reliable and can help users make better decisions. 
 

Keywords: Mobile Application, Local Base System, 
Travel Application 
 

1. บทนํา 
ในระบบเศรษฐกิจปจจุบันเปนท่ีทราบดีวาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวซึ่งรองรับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศน้ัน
สามารถสรางมูลคาเงินมหาศาลและเปนหน่ึงในระบบเศรษฐกิจท่ี
หลอเลี้ยงประเทศไทยมาอยางยาวนานและไดรบัการสนับสนุนท้ัง
จากภาครัฐและเอกชน โดยกิจกรรมหน่ึงกิจกรรมท่ีไดรับความ
นิยมมากท่ีสุดคือการสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว
และผลิตภัณฑจากชุมชน หากแตวามีปญหาหน่ึงท่ียังไมไดรับการ
แกไขคือนักทองเท่ียวไมวาจะเปนชาวตางชาติหรือนักทองเท่ียว
ชาวไทยไมสามารถสืบคนขอมูลของแหลงทองเ ท่ียวและ
ผลิตภัณฑของชุมชนท่ีมีอยูหรือเปนท่ีนิยมได เน่ืองจากไมสะดวก
ในการใชงานระบบสารสนเทศขณะเดินทางในรูปแบบเดิม หรือ
ไดขอมูลท่ีไมเพียงพอ เชน รูช่ือแหลงทองเท่ียวหรือผลิตภัณฑแต
ไมทราบวาจะซื้อหาหรือเดินทางไปยังท่ีท่ีตองการได หรือไม
ทราบวา ณ บริเวณท่ีตนเองอยูมีแหลงทองเท่ียวหรือผลิตภัณฑ
อะไร ท่ีมี ช่ือเสียงบาง ทีมงานผู พัฒนาจึ งได พัฒนาระบบ
สารสนเทศในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันช่ือ ”คําโปม” ซึ่ง
สามารถระบุพิกัดปจจุบันผูใชงานแอปพลิเคชันเพ่ือคนหาขอมูล
ของ แหลงทองเท่ียว ผลิตภัณฑชุมชน กิจกรรม ท่ีมีอยูในบริเวณ
รัศมีท่ีตองการ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความสนใจในแหลงทองเท่ียว
หรือผลิตภัณฑท่ีอยูในแตละทองถ่ินในระหวางการเดินทาง ทําให
ผูทองเท่ียวสามารถตัดสินใจแวะทองเท่ียวและจับจายสินคาและ
บริการขณะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งในแตละครั้ง

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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อาจจะใชเวลานานหรือมีระยะทางการเดินทางท่ียาวไกล นับวา
เปนการสงเสริมและสนับสนุนการตัดสินใจใหเกิดการจับจายโดย
นักทองเท่ียวขณะเดินทางซึ่งเปนการเพ่ิมโอกาสทางการคาใหแก
ชุมชนและทองถ่ินไปในตัว ท้ังน้ีทีมงานผูพัฒนามีความหวังเปน
อยางยิ่งวาโมบายแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนจะสามารถชวย
สนับสนุนใหนักทองเท่ียวสามารถตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
ดานการทองเท่ียวไดมากข้ึนนํามาสูการสงเสริมอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวในระดับทองถ่ินไทยใหมีความมั่งคั่งยั่งยืนตอไป 
 

2. เทคนิคหรือเทคโนโลยีท่ีใช 
2.1 เทคโนโลยีฐานขอมูล  เปนระบบการเก็บขอมูลในลักษณะ
ของตารางท่ีสัมพันธกันใชเพ่ือเก็บขอมูลแหลงทองเท่ียว และ
ผลิตภัณฑหรือผูประกอบการทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูล
พิกัดละติจูดและลองติจูดเพ่ือใชในกระบวนการนําทางไปยัง
สถานท่ีท่ีผูใชแอปพลิเคชันตองการตอไป [1] 
2.2 ตัวแบบบริการเชิงเว็บ หรือ เว็บเซอรวิซ เปนระบบการ
ใหบริการโดยมีการทํางานเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลผานโปรโตรคอล
เอชทีทีพี ซึ่งในแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนเปนการใหบริการสืบคน
ขอมูลดานแหลงทองเท่ียว และผลิตภัณฑหรือผูประกอบการใน
ทองถ่ิน เพ่ือทําการสงขอมูลจากฐานขอมูลในรูปแบบของ เจซัน
(JSON : JAVA SCRIPT OBJECT NOTATION)เพ่ือสงขอมูลไปยงั
แอปพลิเคชัน ทําใหแอปพลิเคชันนําขอมูลไปใชงานไดสะดวกข้ึน 
อาจกลาวไดวาตัวแบบบริการเชิงเว็บ หรือ เว็บเซอรวิซ ทําหนาท่ี
เปนตัวกลางในการเช่ือมตอไปยังฐานขอมูลกับแอปพลิเคชัน เพ่ือ
ประมวลผลขอมูลท่ีผู ใชตองการ ท้ังน้ีเ น่ืองมาจากอุปกรณ
เคลื่อนท่ีน้ันไมสามารถเช่ือมตอกับฐานขอมูลไดโดยตรง [2] 
2.3 สัญกรณวัตถุจาวาสคริปต หรือ เจซัน เปนรูปแบบสาย
อักขระชนิดหน่ึงท่ีถูกจัดเก็บในรูปแบบท่ีสามารถอานและเขาใจ
ไดงายเปรียบเสมือนรูปแบบของ อาเรยชนิดหน่ึงท่ีใชรับสงขอมูล
ผานโปรโตคอลเอชทีทีพี ซึ่งขอมูลลักษณะดังกลาวสามารถนําไป
แสดงบนอุปกรณเคลื่อนท่ีไดอยางสะดวกมากข้ึน [3] 
2.4 เทคโนโลยีการระบุพิกัดตําแหนง คือ การบริการการบอก
ตําแหนงทางภูมิศาสตร โดยใชอุปกรณพกพาผานสัญญาณ
เครือขายของผูใหบริการตางๆ ทําใหบุคคล องคกร หรือแอป
พลิเคชัน สามารถระบุตําแหนงท่ีอยูของผูใชหรือนําทางโดย
อุปกรณไรสายไดอยางแมนยํา โดยแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึน
สามารถนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชไดทันทีเ น่ืองจากเปน
คุณสมบัติพ้ืนฐานโดยท่ัวไปของอุปกรณประเภทสมารทโฟน [4] 
2.5 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด คือ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือใหสามารถทํางาน
และตอบสนองความตองการของผูใชโมบายแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดซึ่งเปนระบบปฏิบัติการท่ีไดรับความ
นิยมสูงสุดสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี โดยโปรแกรมประยุกตจะ

สามารถพัฒนาไดโดยอาศัยเครื่องมือในการพัฒนาระบบไดแก
โปรแกรมแอนดรอยดสตูดิโอ โปรแกรมอีคลิปสเปนตน โดยการ
พัฒนาโปรแกรมจําเปนตองใชทักษะการพัฒนาโปรแกรมข้ันสูง 
และการประยุกตใชชุดคําสั่งท่ีมีประโยชน ซึ่งปจจุบันสามารถใช
ชุดคําสั่งท่ีถูกกฎหมายเพ่ือพัฒนาโมบายแอพท่ีมีประสิทธิภาพได
สะดวกมากข้ึน ยกตัวอยางไลบรารีเหลาน้ันไดแก วอลลียซึ่ง
สามารถทํางานในการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับเจซันไดเปนอยาง
ดี หรือชุดคําสั่งของระบบแผนท่ีกูเก้ิลแมปซึ่งสามารถทํางาน
รวมกับระบบแผนท่ีไดอยางสมบูรณแบบ [5]  
 

3. เคร่ืองมือในการใชพัฒนาระบบ 
3.1 ภาษาจาวา เปนภาษาคอมพิวเตอรซึ่งไดรับความนิยมท่ีสุด
เพ่ือใชในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ีและ
เปนภาษาท่ีทีมงานผูพัฒนาระบบเลือกใชในการพัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชัน เน่ืองจากสามารถทํางานรวมกับระบบบอกพิกัดได
เปนอยางดี [6] 
3.2 ภาษาพีเอชพี เปนภาษาคอมพิวเตอรในลักษณะการ
ประมวลผลท่ีเครื่องแมขายหรือเซิรฟเวอรไซดสคริปตลักษณะ
โอเพนซอรส ใชสําหรับจัดทําเว็บไซต และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบท่ีผูพัฒนาตองการเชนเอชทีเอ็มแอลหรือเจซัน [7] 
3.3 โปรแกรมแอนดรอยดสตูดิโอ เปนโปรแกรมท่ีพัฒนาโดย
กลุมบริษัทกูเก้ิล เปนโปรแกรมซึ่งใชพัฒนาโปรแกรมประยุกตบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดดวยภาษาจาวาซึ่งสามารถนํามาใช
งานไดฟรีโดยไมมีคาใชจาย [8] 
3.4 โปรแกรมฐานขอมูลมายเอสคิวแอล เปนระบบจัดการ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธโดยใชภาษาเอสคิวแอล ท้ังน้ีโปรแกรม
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล [9] 
3.5 โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน เปนซอฟตแวรติดตอ
ฐานขอมูลท่ีสรางโดยภาษาพีเอชพี ซึ่งใชจัดการฐานขอมูลมาย
เอสคิวแอลผานเว็บเบราวเซอร  
 

4.สถาปตยกรรมของระบบ 
สถาปตยกรรมและการทํางานของระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีการ
ออกแบบการทํางานเปนลําดับข้ัน ซึ่งสามารถอธิบายดวยภาพ
ตางๆ ไดดังน้ี 
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ภาพที่ 1 แสดงสถาปตยกรรมของระบบ 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงขอมูลเจซันที่แปลงมาจากฐานขอมูลการทองเที่ยว 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงสวนติดตอผูใช 

 
4.1 ฐานขอมูลการทองเท่ียว ผูพัฒนาระบบไดทําการออกแบบ
ฐานขอมูลเพ่ือจัดเก็บขอมูลการทองเท่ียวใหอยูในรูปแบบของ
ตารางท่ีสัมพันธ กัน โดยขอมูลการทองเ ท่ียวท่ีจัดเ ก็บจะ
ประกอบดวยขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว ขอมูลพิกัดละติจูดและ

ลองจิจูด ขอมูลผลิตภัณฑจากชุมชน ขอมูลกิจกรรม และขอมูล
ตางๆท่ีเก่ียวของ โดยขอมูลเหลาน้ีจะเปนแหลงขอมูลหลักของ
แอปพลิเคชันในการใหบริการขอมูลการทองเท่ียว และถูกเรียกใช
งานในข้ันตอนการแลกเปลี่ยนขอมูลดวยเว็บเซอรวิซในขอ 4.2 
เพ่ือใหขอมูลอยูในลักษณะเจซัน  
4.2 ระบบแลกเปลี่ยนขอมูลดวยเว็บเซอรวิซ เน่ืองดวยโมบาย
แอปพลิเคชันไมสามารถเช่ือมตอกับฐานขอมูลไดโดยตรง และ
ตองสื่อสารกันผานเครือขายอินเตอรเน็ตเทาน้ัน การทํางานใน
สวนน้ีจะทําการอานขอมูลตางๆท่ีเก็บอยูในฐานขอมูลการ
ทองเท่ียวในขอ 4.1 แลวทําการแปลงขอมูลจากตารางท่ีสัมพันธ
ใหอยู ในรูปแบบเจซันซึ่ งจะทําใหแอปพลิ เคชันสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตไดสะดวกและมี
โครงสรางขอมูลท่ีชัดเจน 
4.3 การเชื่อมโยงขอมูลเจซัน ขอมูลเจซันท่ีถูกแปลงเรียบรอย
แลวจะถูกสงผานเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือนําไปแสดงบนโมบาย
แอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึน ท้ังน้ีการทํางานในสวนน้ีตองอาศัยการ
เช่ือมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต และจากการการทดลองใชงานจริง
พบวาโมบายแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนสามารถทํางานไดเปนอยาง
ดีในการเช่ือมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตจากผูใหบริการสัญญาณ
โทรศัพท 
4.4 ระดับโมบายแอปพลิเคชัน โมบายแอปพลิเคชันจะอาน
ขอมูลเจซันท่ีสงผานเครือขายอินเตอรเน็ต และแสดงผลสถานท่ี 
ผลิตภัณฑชุมชน กิจกรรมตางๆ ท่ีอยูใกลโดยมีการคํานวณ
ระยะทางในวงรัศมีท่ีผูใชตองการโดยอางอิงจากตําแหนงปจจุบัน
ท่ีผูใชงานอยู เชนการวัดระยะทางระหวางพิกัดของละติจูดลอง
ติจูดปจจุบันของผูใชแอปพลิเคชันกับสถานท่ีท่ีผูใชเลือก และ
ระบบนําทางไปยังปลายทาง ท่ี กําหนดเปนตน ท้ั ง น้ีการ
ประมวลผลและแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามตําแหนงละติจูดลอง
ติจูดท่ีผูใชงานแอปพลิเคชันใชงานอยูซึ่งเปนรูปแบบการทํางาน
แบบพลวัฒน ซึ่งการแสดงขอมูลจากพิกัดแผนท่ีจะมีการปกหมุด
ลงบนแผนท่ีโดยอาศัยไลบรารี่ของระบบบอกพิกัดท่ีติดตั้งมากับ
อุปกรณสมารทโฟน และกูเก้ิลแมพเพ่ือความสะดวกในการ
ดําเนินการทางดานแผนท่ี  
 

5. ผลการดําเนินงาน 
จากการสํารวจผูใชงานโมบายแอปพลิเคชันจํานวน 48 ราย 
พบวาผูใชมีความพึงพอใจในโมบายแอปพลิเคชันในระดับมาก 
โดยประเดน็ตางๆ สามารถสรุปดังตารางท่ี 1 ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของระบบ 

ปจจัยดานประสิทธิภาพของระบบ x� S.D. ความสําคัญ 

1. ขอมูลที่ไดมีความถูกตอง ครบถวน 4.11 0.62 มาก 
2. ขอมูลที่ไดตรงตามความตองการใชงาน 4.58 0.80 มากที่สุด 
3. สารสนเทศที่ไดสามารถนํามาใชประโยชนได
อยางมีประสิทธภิาพ 

4.27 0.51 มาก 

4. ขอมูลมีความทันสมัยและเปนปจจุบนั 4.68 0.66 มากที่สุด 
5. ระบบใชงานงาย ไมซับซอน 4.40 0.65 มาก 
6. สามารถเขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็ว 4.29 0.71 มาก 

7. มีการจัดระดับความปลอดภยัหรือกําหนดสิทธิ์
ในการเขาถึงสารสนเทศ 

4.16 0.54 มาก 

8. ระบบเสถียร การเชื่อมตอไมเกิดปญหา 4.71 0.56 มากที่สุด 

9. มีการทํางานและตอบสนองไดอยางรวดเร็ว 4.51 0.41 มากที่สุด 

10. การจัดหมวดหมู สะดวกตอการคนหา 4.49 0.32 มาก 

11. มีระบบการรักษาขอมูลที่เปนสวนตัว 4.21 0.71 มาก 

12. รูปแบบการแสดงผลมีความสวยงาม 4.41 0.46 มาก 

สรุป 4.40 0.58 มาก 

 
6. อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหแบบสอบถามพบวาประเด็นท่ีผูใชงานโมบาย
แอปพลิเคชันใหความสําคัญและมีความพึงพอใจในระดับมาก
ท่ีสุดมี 3 ประเด็น คือ ระบบเสถียร การเช่ือมตอไมเกิดปญหา
ขอมูลมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน และขอมูลท่ีไดตรงตาม
ความตองการใชงาน จากขอมูลเชิงสถิติดังกลาวสามารถสรุปได
วาโมบายแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนสามารถประมวลผลไดอยาง
รวดเร็วและใหขอมูลท่ีเปนประโยชนกับผูใชงาน ชวยใหผูใชงาน
ตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑทองถ่ิน หรือใชบริการในสถานท่ี
ทองเท่ียวซึ่งอยูในเสนทางการเดินทางโดยมีการประมวลผลแบบ
พลวัตเมื่อพิกัดของผูใชงานเกิดการเปลี่ยนแปลง และระบบมีการ
ตอบสนองท่ีรวดเร็วมีความเสถียรแมวาจะมีการประมวลผล
รวมกับระบบระบุพิกัดท่ีใชทรัพยากรสูงภายใตสภาวะการทํางาน
จริง และเห็นควรใหพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษยโดยใช 
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บทคัดยอ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษย โดยใช
สถาปตยกรรมแบบไฮบริดเอ็มวีซี มีวัตถุประสงคของโครงงานน้ี 
คือ นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการขอมูลบุคคล
ภายในองคกร ไดแก ขอมูลผูใช ขอมูลแผนก และขอมูลตําแหนง 
ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยและสะดวกตอการนํามาใชงาน 
รวมไปถึงการศึกษาจุด เดนของการพัฒนาระบบโดยใช
สถาปตยกรรมแบบไฮบริดเอ็มวีซี ผูจัดทําได วิเคราะหและ
ออกแบบระบบโดยใชยูเอ็มแอล Unified Modeling Language 
(UML) และใชฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งเปนขอมูล
เชิงสัมพันธในการจัดเก็บขอมูล ใชภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) 
ภาษาซีเอสเอส (CSS) ในการพัฒนาสวนของผูใช (Front-end) 
ใชภาษาพีเอชพี (PHP) รวมกับสถาปตยกรรมระบบแบบไฮบริด
เอ็มวีซี ในการพัฒนาสวนหลังบาน (Back-end) โดยมีจุดเดน คือ
การแสดงผลลัพธไดโดยไมตองทําการ Refresh หนาเว็บ ทําให
การแสดงผลมีความรวดเร็วข้ึน สวนจุดดอย คือ เว็บบราวเซอร
แตละตัวอาจรองรับการทํางานภาษาจาวาสคริปตแตกตางกัน ทํา
ใหผูพัฒนาตองเขียนสคริปตแตกตางกันดวย 
 

คําสําคัญ: ทรัพยากรมนุษย, บริหารจัดการขอมูล, ไฮบริดเอ็มวีซ ี
  

ABSTRACT 
Human Resources Information System Development  
By Hybrid MVC Architecture. The objective of this 
project is use computer systems to manage personal 
information within the organization. Including User 
information, department information, and position 
information to be orderly and convenient for use 
Including the study of the strengths of system 
development by hybrid MVC architecture. The 
organizer analyzed and designed the system by Unified 

Modeling Language (UML) And use the MySQL 
database. Which is relational data for data storage. Use 
HTML language, CSS language for user development 
Front-end, use PHP language. In conjunction with the 
hybrid MVC system architecture developed by the in 
the back-end development. The prominent point is that 
the results can be displayed without having to refresh 
the page, resulting in faster displays. The weak point is 
that each web browser may support different JavaScript 
functions. Causing developers to write different scripts 
as well. 
 

Keywords: Human Resources, Data management, 
Hybrid MVC Architecture 

 
1. บทนํา 

การพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษย โดยใช
สถาปตยกรรมแบบไฮบริดเอ็มวีซี จัดทําข้ึนเ พ่ือนําระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการขอมูลบุคคลภายในองคกร 
ไดแก ขอมูลผูใช ขอมูลแผนก และขอมูลตําแหนง ใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยและสะดวกตอการนํามาใชงาน เน่ืองจากการ
จัดเก็บขอมูลแบบเดิมใชเอกสารในการบันทึก ทําใหมีโอกาส
ผิดพลาด เกิดความซ้ําซอนของขอมูล รวมไปถึงผูจัดทําไดไปสห
กิจศึกษา ณ.สถานประกอบการซึ่งมีการพัฒนาสถาปตยกรรม
แบบไฮบริดเอ็มวีซีขององคกรข้ึนมาใชเอง จึงมีแนวคิดท่ีจะนํา
สถาปตยกรรมแบบไฮบริดเอ็มวีซีดังกลาวมาประยุกตใชในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษยสําหรับการบริหาร
จัดการขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษยโดยใช
สถาปตยกรรมแบบไฮบริดเอ็มวีซีมาใชในการบริหารจัดการขอมลู
บุคคลภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือศึกษาจุดเดน จุดดอยของการพัฒนาระบบสารสนเทศโดย
ใชสถาปตยกรรมแบบไฮบริดเอ็มวีซี 
 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
3.1 ภาษาพีเอชพี (PHP) 
พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอรท่ีใชในการเขียนโปรแกรม 
จําพวก scripting language ซึ่งแตละคําสั่งจะจัดเก็บอยูในไฟล 
script เมื่อใชงานตองแปลงเปนชุดคําสั่งในการใชงาน ภาษา 
PHP ไดออกแบบและพัฒนาเพ่ือรองรับการใชงาน การสราง
เอกสารแบบ HTML โดยแทรกเน้ือหาหรือแกไขชุดคําสั่งได
ตลอดเวลา [1]  
3.2 จาวาสคริปต (JavaScript) 
จาวาสคริปต (JavaScript) คือภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุแบบ 
Dynamic ท่ีประกอบดวยชนิดขอมูลและตัวดําเนินการ Object 
หลัก, และ Method ตางๆ ซึ่งรูปแบบการทํางานภาษาจาวา
สคริปต มาจากภาษาจาวา และภาษาซี โดยภาษาจาวาสคริปตไม
มีคลาส แตใช Object Prototype แทน และ Function ในจา
วาสคริปตถือวาเปน Object ประเภทหน่ึง ท่ีใชงานไดเหมือน 
Object แบบอ่ืนๆ [2] 
3.3 สถาปตยกรรมแบบไฮบริดเอ็มวีซี (Hybrid MVC 
Architecture) 
สถาปตยกรรมแบบไฮบริดเอ็มวีซี (Hybrid MVC Architecture)
ท่ีถูกพัฒนาโดยใชภาษา PHP ในสวนของ View ท่ีทําหนาท่ี
แสดงผล และ Model ท่ีทําหนาท่ีติดตอกับฐานขอมูล ซึ่งมี
จุดเดนในเรื่องของการเรียนรู ท่ีงายและมีการใชงานอยาง
แพรหลาย สวน Controller ท่ีทําหนาท่ีประสานงานระหวาง 
View และ Model ไดนําเอา Ajax (Asynchronous JavaScript 
and XML) ท่ีมีจุดเดนในเรื่องของการทํางานท่ีสามารถแสดง
ผลลัพธไดโดยไมตองทําการ Refresh หนาเว็บ โดยการทํางานจะ
เปลี่ยนไปอยูทางฉากหลังของหนาเว็บแทน ทําใหการแสดงผลมี
ความรวดเร็วข้ึนโดยท่ีไมจําเปนตองรอขอมูลสวนอ่ืน เมื่อทําการ 
Refresh [3] โดยมีองคตางๆ ประกอบดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 แผนสถาปตยกรรมแบบไฮบริดเอ็มวีซี (Hybrid MVC 

Architecture) 
 

3.4 ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
ฐานขอมูล MySQL เปนโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล รองรบั
คําสั่ง SQL เพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับจัดเก็บขอมูล ปจจุบันพัฒนา
เปน  MySQL 8.0 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีสําคัญ ดานความ
ปลอดภัยและดานการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ
นักพัฒนาเพ่ือใหสามารถใชงานเว็บ, มือถือ, ฝงตัวและคลาวด [4]  
3.5 ระบบการจัดการบุคลากรภายในองคกร กรณีศึกษา บริษัท
เอาทซอรสซิฟาย จํากัด 
บริษัท เอาทซอรสซิฟาย จํากัด ประสบปญหาในการจัดการกับ
บุคลากรภายในบริษัท ยังขาดการจัดการอยางเปนระบบ การ
จัดเก็บขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูลพนักงาน, ขอมูลเก่ียวกับการเงิน, 
ตารางวันหยุดและวันลาของพนักงานซึ่งเดิมอยูในรูปแบบเอกสาร 
ทําใหเกิดความผิดพลาดของขอมูล และการเรียกดูขอมูลตาง ๆ 
ยอนหลังจะทําไดยาก ระบบการจัดการบุคลากรภายในองคกร 
กรณีศึกษา บริษัท เอาทซอรสซิฟาย จํากัด น้ีมีรูปแบบเปนเว็บ
แอปพลิเคชันเพ่ือใหสามารถจัดการงานตาง ๆ ไดอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ชวยลดทรัพยากรและลดข้ันตอนการ
ทํางานลง ระบบน้ีพัฒนาโดยการนํา Symfony Framework , 
PHP, Bootstrap, NodeJS และ MySQL มาประยุกตใชในการ
พัฒนาระบบ และเมื่อนําระบบไปใชโดยผูบริหาร, ผูจัดการ และ
พนักงานภายในบริษัท เอาทซอรสซิฟาย ไดใช สรุปไดวาระบบ
สามารถทํางานไดตามขอบเขต ตรงตามความตองการของ
ผูใชงาน สามารถจัดการกับงานตาง ๆ ไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว รวมถึงชวยลดความผิดพลาดของขอมูลท่ีอาจเกิดข้ึนได
อีกดวย [5] 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ทางผูจัดทํางานวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหและออกแบบโดยการ
ใชทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบระบบ SDLC (System 
development Life Cycle) โดยแบงการทํางานออกเปน 6 
ข้ันตอน ดังตอไปน้ี 
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4.1 การวางแผน (Planning) 
การพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษย โดยใช
สถาปตยกรรมแบบไฮบริดเอ็มวีซี การศึกษาขอมูลและวาง
แผนการทํางานของระบบมาชวยในการแกไขปญหา ท้ังในดาน
เวลา ดานการปฏิบัติงานและเทคนิคท่ีใชในการพัฒนาระบบ
สามารถอํานวยความสะดวกใหการบริหารจัดการขอมูลบุคคล
ภายในองคกร ไดแก ขอมูลผูใช ขอมูลแผนก และขอมูลตาํแหนง 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4.2 การวิเคราะหความตองการ (Analysis) 
 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use Case diagram) 

 

4.3 การออกแบบ (Design) 
 

 
ภาพที ่3 แผนภาพคลาสไดอะแกรม (Class Diagram) 

 

4.4 การเขียนโปรแกรม (Development) 
ทางผูจัดทํางานวิจัยเขียนโปรแกรมโดยใช ภาษาพีเอชพี (PHP) 
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และ ภาษาซีเอสเอส (CSS) รวมกับ
สถาปตยกรรมระบบแบบไฮบริดเอ็มวีซี 
4.5 การทดสอบ (Testing) 
การทดสอบฟงกชันในการทํางานของระบบในสวนการจัดการ
ขอมูลตางๆ อาทิ ฟงกชันในการเขาสูระบบ จัดการขอมูลแผนก 
จัดการขอมูลตําแหนง จัดการขอมูลผูใชงาน แกไขขอมูลผูใชงาน 
เปนตน 
4.6 ประเมินความพึงพอใจของผูใช 
จากการดําเนินโครงงานการพัฒนาระบบสารสนเทศดาน
ทรัพยากรมนุษยโดยใชสถาปตยกรรมแบบไฮบริดเอ็มวีซี ทาง

ผูจัดทําไดดําเนินการทดสอบความพึงพอใจของโปรแกรมโดยใช
แนวคิดของแบบจําลองของไอเอสโอ 9126 (ISO 9126 Model) 
ซึ่ ง นําโปรแกรมไปติดตั้ ง กับกลุมตัวอยางผู ใช งานและใช
แบบสอบถามจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจกับกลุมตัวอยางในการ
ใชงานโปรแกรมจํานวน 11 คน แบงออกเปนเพศ ชาย 9 คน 
และ หญิง 2 คน ซึ่งผลนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) โดยจะ
สรุปไดดังภาพตอไปน้ี 
 

 
ภาพที่ 5 ตารางประเมินความพึงพอใจของผูใช 

 

สรุปผลการประเมินการพัฒนาระบบสารสนเทศดาน
ทรัพยากรมนุษยโดยใชสถาปตยกรรมแบบไฮบริดเอ็มวีซี จาก
กลุมตัวอยาง 5 ดาน ไดแก ดานท่ี 1 ความสามารถของซอฟตแวร
มี ฟ ง ก ชั นก า ร ทํ า ง านตร งต ามความต อ งก า ร ขอ ง ผู ใ ช  
(Functionality) คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และคาสวนเบ่ียงเบน 
มาตรฐานเทากับ 0.44 ดานท่ี 2 ความสามารถของซอฟตแวร
รักษาการทํางานใหมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ (Reliability) 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และคาสวนเบ่ียงเบน มาตรฐานเทากับ 
1.01 ดานท่ี 3 ความสามารถของซอฟตแวรถูกเขาใจและเรียนรู
วิธีการใชงานไดงายโดยผูใชระบบ (Usability) คาเฉลี่ยเทากับ 
4.10 และคาสวนเบ่ียงเบน มาตรฐานเทากับ 0.70 ดานท่ี 4 
ความสามารถของซอฟตแวรมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับ
ทรัพยากรท่ีถูกใชไป (Efficiency) คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และคา
สวนเบ่ียงเบน มาตรฐานเทากับ 0.70 ดานท่ี 5 คุณภาพซอฟตแวร
โดยภาพรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และคาสวนเ บ่ียงเบน 
มาตรฐานเทากับ 0.53 
 

5. ผลการดําเนินงาน 
จากผลการดําเนินการ ผูจัดทํางานวิจัยไดดําเนินการทดสอบการ
พัฒนาร ะบบสา รสน เทศด า นทรั พย ากรม นุษย โ ด ย ใช
สถาปตยกรรมแบบไฮบรดิเอ็มวีซี เพ่ือตรวจสอบปญหาในการใช
งานในข้ันตอนตางๆ และแกไขใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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ภาพที่ 4 หนาจอจัดการผูใชงาน 

 

 

ภาพที่ 5 หนาจอเพิ่มจัดการผูใช 
 

6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษยโดยใช
สถาปตยกรรมแบบไฮบริดเอ็มวีซี พบวาโครงงานน้ีไดถูกจัดทําข้ึน
เพ่ือบริหารจัดการขอมูลบุคคลภายในองคกร ไดแก ขอมูลผูใช 
ขอมูลแผนก และขอมูลตําแหนง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
พรอมท้ังศึกษาจุดเดน จุดดอย สถาปตยกรรมแบบไฮบริดเอ็มวีซี 
ดังน้ี จุดเดน ในเรื่องของการทํางานท่ีสามารถแสดงผลลัพธไดโดย
ไมตองทําการ Refresh หนาเว็บ โดยการทํางานจะเปลี่ยนไปอยู
ทางฉากหลังของหนาเว็บแทน ทําใหการแสดงผลมีความรวดเร็ว
ข้ึนโดยท่ีไมจําเปนตองรอขอมูลสวนอ่ืน เมื่อทําการ Refresh สวน
จุดดอย เน่ืองจาก Ajax ถูกพัฒนาข้ึนดวยภาษาจาวาสคริปต ซึ่ง

เว็บบราวเซอรแตละตัวอาจรองรับการทํางานภาษาจาวาสคริปต
แตกตางกัน ทําใหผูพัฒนาตองเขียนสคริปตแตกตางกันดวย 
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บทคัดยอ 
การพัฒนาระบบสินคาติดลัง กรณีศึกษาศูนยกระจายสินคา ABC 
มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาวิเคราะหและออกแบบระบบสินคาติด
ลัง เพ่ือทําใหการจัดเก็บขอมูลเก็บขอมูลสินคาของแผนกจัดสง
สินคาขาเขาของศูนยกระจายสินคา ABC อยูในรูปแบบออนไลน
ได เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานสําหรับเจาหนาท่ีและหัวหนา
พนักงาน นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูล และ
ประมวลผลขอมูล ไดแก เพ่ิมขอมูลสินคาติดลังเบรก รายงาน
สินคาติดลังเบรค ปรับสถานะสินคาติดลังเบรค ซึ่งทําใหเกิดความ
สะดวกในการจัดการขอมูล การจัดเก็บขอมูล ขอมูลมีความ
ถูกตองสมบูรณ ผูพัฒนาระบบไดใชหลักการวิเคราะหและการ
ออกแบบระบบโดยใชวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) และ 
Unified Modeling Language (UML) ในการวิเคราะหและการ
ออกแบบระบบ และใชฐานขอมูล Microsoft SQL Server ซึ่ง
เปนขอมูลเชิงสัมพันธในการจัดเก็บขอมูลพัฒนาระบบดวย
โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) รวมกับ CSS และ BOOTSTRAP 4   

คําสําคัญ: การพัฒนาระบบรับคืนสินคา,ฐานขอมูล,การจัดการ
ขอมูล,การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ABSTRACT 
Development of Crate Products return system, case 
study of ABC Public Company Limited. The aim is to 
develop, analyze, and design the next products system. 
In order to enable online data storage to store the 
product data of the inbound shipping department of 
the ABC distribution center. System increaseing the 
efficiency of staff and chief employees by using 
computer systems to store data and process of 
information, including adding information on the 
products that are braking, reporting. Adjusting the 
product status on the brake crate. which makes it easier 

to manage information, completly and accuralcy. we 
uses the principles of system analysis and design that 
we call system development life-cycle (SDLC) and 
Unified Modeling Language (UML) in system analysis 
and design. The project Microsoft SQL Server database, 
which is relational facts used to store data, develop the 
system using the PHP language program and css 
collaboration with BOOTSTRAP 4 

1. บทนํา 

การพัฒนาระบบสินคาติดลัง กรณีศึกษาศูนยกระจายสินคา ABC  
จัดทําข้ึนเพ่ือสรางระบบออนไลนสําหรับการจัดเก็บขอมูลสนิคาท่ี
ติดกลับมาตามลังสินคาของแผนกจัดสงสินคาขาเขาของศูนย
กระจายสินคา ABC  การจัดเก็บขอมูลสินคาท่ีติดกลับมากับลัง
เปนลักษณะงานท่ีใหเจาหนาท่ีหรือหัวหนาพนักงานในแผนก
จัดสงสินคาขาเขาเปนผูจัดเก็บหรือรวบรวมขอมูลของสินคา ซึ่ง
ทําใหกระบวนการมีขอผิดพลาด ขอมูลมีความหลากหลายของ
แหลงขอมูล มีความซ้ําซอนของขอมูลท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุกเมื่อ
และใชจํานวนกระดาษท่ีฟุมเฟอยถึงแมจะลดการใชการเปน
กระดาษหรือนํากระดาษกลับมาใชใหม  เชน การจัดการขอมูล
สินคา การคนหาขอมูลสินคา การตรวจสอบยอนหลังของขอมูล
สินคา เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะกอใหเกิดความลาชา เปนผลทําให
ขอมูลมีความเสียหาย ผิดพลาดเมื่อนําขอมูลไปใชงาน เพ่ือใหการ
จัดเก็บขอมูลสินคาท่ีติดกลับมากับลังใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ผูพัฒนาระบบจึงนําเอาเทคโนโลยีเท่ีเก่ียวของมาพัฒนาระบบ
สินคาติดลัง กรณีศึกษา ศูนยกระจายสินคา ABC ใหมีความ
สะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บขอมูล คนหาขอมูลในรูปแบบ
ออนไลน และยังอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีหรือหัวหนา
พนักงานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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2. วัตถุประสงค 
การพัฒนาระบบสินคาติดลัง มีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพ่ือพัฒนา
วิเคราะหและออกแบบระบบสินคาติดลัง 2)เพ่ือทําใหการจัดเก็บ
ขอมูลเก็บขอมูลสินคาของแผนกจัดสงสินคาขาเขาของศูนย
กระจายสินคา ABC อยู ในรูปแบบออนไลนได 3)เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานสําหรับเจาหนาท่ีและหัวหนาพนักงาน 

3. ทฤษฎีและการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
การพัฒนาระบบสินคาติดลัง ปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการพัฒนาระบบสินคาติดลัง  โดยเน้ือหาจะ
กลาวถึงทฤษฎีและการวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปน้ี 
3.1 ระบบฐานขอมูล (Database System) 
ระบบฐานขอมูล (Database System) คือ ระบบท่ีศูนยกลาง
ของขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกันเขาไวดวยกันอยางมีระบบมี
ความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ท่ีชัดเจน [1] ซึ่งในการพัฒนา
ระบบสินคาติดลังระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (mssql 
server)  มาประยุกตใชในการพัฒนาระบบ ดังแผนภาพตอไปน้ี 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางคําส่ังเพิ่มขอมูลในตารางขอมูลพนักงาน 

จากภาพท่ี 1 เปนการเพ่ิมขอมูลลงในฐานขอมูล ดวย
คําสั่ง INSERT INTO ของขอมูลพนักงาน รหัส 1234 สมศักดิ์ อิน
มา อิน เพศชาย ลงในตารางช่ือ INBOUND 
3.2 ภาษาพีเอชพี 
พีเอชพี (PHP) คือ เปนภาษาสําหรับเซิรฟไซด (Server-Side 
Scripting Language) โดยมีการทํางานและประมวลผลท่ีเครื่อง
เซิรฟเวอร ซึ่งรูปแบบในการทํางานน้ันจะมีลักษณะคลายกับ
ภาษาเพิรล (Perl) หรือภาษาซี (C) และสามารถท่ีจะใชรวมกัน
กับภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทํา
ใหการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซตไดงายยิ่งข้ึน โดยมีรากฐานของ
โครงสรางคําสั่งท่ีมาจาก ภาษาเพิรล ภาษาซีและภาษาจาวา ซึ่ง
ภาษาพีเอชพีเปนภาษาท่ีงายตอฝกฝน ซึ่งเปาหมายของภาษาพี
เอชพี คือใหทํานักพัฒนาเว็บไซตสามารถทําการเขียนเว็บเพจบน
เว็บไซต ท่ีมีความสะดวกไดอยางรวดเร็ว [2] ดังแผนภาพตอไปน้ี 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยางการแสดงผลออกทางหนาจอ 

 

3.3 การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ 
การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ  โดยมองระบบของ
มุมมองของตัวออบเจ็กตเอง เพราะออบเจ็กตทําหนาท่ีทํางาน
และเปนตัวโตตอบหรือปฏิสัมพันธในทุกระบบ โดยทายสุดของ
การวิเคราะหเชิงวัตถุ การจําลองแบบเชิงวัตถุ (Object Model) 
ซึ่งจะทําใหระบบสารสนเทศในความหมายของออบเจ็กตและ
แนวความคิดเชิงวัตถุ [3] 
3.4  สถาปตยกรรม ODBC        
สถาปตยกรรม ODBC  เปนมาตรฐาน ของโปรแกรมประยุกต
แ บ บ เ ป ด  ( Open Application Programming Interface) 
สําหรับการเขาถึงฐานขอมูล โดยการใชคําสั่ง ODBC ในโปรแกรม
มาจะทําใหสามารถเขาฐานขอมูลท่ีแตกตางกัน รวมถึง DB2ม 
Access, Dbase, text และ Excel โดยการเพ่ิมซอฟตแวร ODBC 
ในแตละโมดูล หรือ Driver เพ่ือเขาถึงฐานขอมูลโดยการทํางาน
ของ ODBC มี Microsoft เปนดูแลและผูสนับสนุนหลักของ
โปรแกรม  มีการทํางานพ้ืนฐานและการจัดตําแหนงใกลเคียงกับ 
Open Group บนมาตรฐานของภาษาเอสคิวเอล SQL [4] 
3.5 บูทแสป (Bootstrap) 
บูทแสป (Bootstrap) มีโครงสรางโดยมี การ INCLUDE มาใช 
หรือจํานวนของกลุมโคดท่ีรวบรวมชุดคําสั่งของ การทํางานภาษา
เอชทีเอ็มแอล ภาษาซีเอสเอส และ ภาษาจาวาสคิป รวบรวมเพ่ือ
พัฒนาข้ึนมากําหนดรูปแบบของการเรียนรูและพัฒนาเว็บไซต ซึ่ง
จะทําใหการพัฒนาเว็บไซตทําไดงาย สะดวกรวดเร็วตอการ
พัฒนาเว็บไซตหรือตอการเรียนรู[5] 
3.6 การออกแบบซอฟตแวร (Software Design) 
การกําหนดรายละเอียดในแตละมุมมองของซอฟตแวร จึงนํามา
ประกอบกันเปนระบบซอฟตแวร มีลักษณะของโครงสรางเมื่อ
รวมสวนประกอบยอยตางๆ ของซอฟตแวรเขาดวยกัน แตละ
ชนิดมีวัตถุประสงคใหซอฟตแวร ท่ีทํางานมลีักษณะเฉพาะ  

4. การวิเคราะหและการออกแบบ 
ผูพัฒนาระบบไดดําเนินการโดยใชการวิเคราะหและการออกแบบ
ระบบ (System development Life Cycle : SDLC ) จากการ
ทํางานดังกลาวผู พัฒนาระบบแสดงกระบวนการทํางานใน
แผนภาพการทํางานของแอคทิ วิตี้ ไดอะแกรม (Activity 
diagram) 

INSERT IN TO INBOUND VALUES  
('1234','สมศักด์ิ','อินมา', 'อิน', '1'); 

<?php  
Echo "Hello World!";  

?>  
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ภาพที ่3 แผนภาพการทํางานแอคทิวิต้ีไดอะแกรม (Activity diagram) 

จากภาพท่ี 3 การทํางานของแอคทิวิตี้ไดอะแกรม 
(Activity Diagram) การวิเคราะหระบบสินคาติดลัง โดยมี
ผูรับผิดชอบดําเนินงานระบบไดแก เจาหนาท่ี(จัดสงขาเขา) 
เจาหนาท่ี(ควบคุมสินคาคงคลังและรับคืนสินคา) และผูดูแล
ระบบ โดยใชหลักการออกแบบเชิง วัตถุเขาชวยออกแบบการ
วิเคราะหการทํางานของระบบเปนแผนภาพการทํางานของยูส
เคสไดอะแกรม (Use Case diagram) 

 

 
ภาพที่ 4  แผนภาพการทํางานของยูสเคสไดอะแกรม (Use Case diagram) 

จากภาพ ท่ี  4  แผนภาพการทํางานของยูส เคส
ไดอะแกรม เปนการวิเคราะหและการออกแบบระบบสินคาติดลัง
ของแผนภาพของระบบท้ังหมดท่ีมีผูใชไดแก หัวหนาพนักงาน 
เจาหนาท่ี (จัดสงขาเขา) ผูดูแลระบบ เจาหนาท่ี(ควบคุมสินคา
และรับคืนสินคา) โดยมีหัวหนาพนักงานจะอยูภายใตการดูแล
ของเจาหนาท่ี (จัดสงขาเขา) จากดําเนินการและออกแบบและ
พัฒนาระบบในแผนภาพความสัมพันธระหวางขอมูล (ER 
diagram) 

 
ภาพที่ 5 แผนภาพความสัมพันธระหวางขอมูล (ER diagram) 

จากภาพท่ี 5 ความสัมพันธระหวางขอมูล(Entity 
Relationship Diagram) โดยมีความสัมพันธระหวางขอมูลระบบ
ไดแก ตารางList ตารางNote ตารางSatus ตารางInventory 
ตารางReturn ตาราง Inbound ตารางStore ตารางProduct 
และตารางUnit 

5. ผลการดําเนินงาน 
การพัฒนาระบบดวย ภาษาพีเอชพี เรื่องการจัดเก็บขอมูลสินคา 
ผูพัฒนาระบบไดริเริ่มตามข้ันตอนของการดําเนินงานมาแลว
ระบบสินคาติดลังสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา แผนภาพตอไป 

 ภาพที่ 6 หนาเร่ิมตนของระบบสินคาติดลัง 

จากภาพท่ี 6  หนาเริ่มตนของผูใชระบบ (เจาหนาท่ี
แผนกจัดสงขาเขา) เปนสวนของการบันทึกสินคาติดลังเบรก และ
แสดงรายการสินคาท่ีติดลังเบรคท้ังหมดท่ีผานการบันทึกรับเขาสู
ระบบ จะดําเนินการเช็คสินคาเพ่ือนําสงไปตรวจสอบ แผนภาพ
ตอไป  

 

ท̂ơญฅดƠ¤ซ××ີ
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ภาพที่ 7 เช็คสินคากอนนําสง 

จากภาพท่ี 7 เช็คสินคากอนนําสง เปนสวนของการ
ยืนยันสินคาติดลังเบรคท่ีทําการบันทึกสินคา โดยนําสงสินคา 
เพ่ือนําไปปรับสถานะ แผนภาพตอไป 

  
ภาพที่ 8 ตรวจสอบสินคา 

จากภาพท่ี 8 ตรวจสอบสินคา  เปนสวนของการปรับสถานะ
สินคาเพ่ือแยกสินคาออกเปนรานสาขาหรือแสดงผลการปรับ
สถานะ หรือรับเขาระบบในรูปแบบการออกรายงานExcelและ
รูปภาพกราฟ แผนภาพตอไป 

 
ภาพที ่9 รายงานประจําเดือน 

จากภาพท่ี 9 รายงานประจําเดือน เปนสวนของการ
ออกรายงานตาง โดยการคนหาทาง วันเริ่มตน-วันสิ้นสุดและ
สามารถ พิมพออกรายงานผาน Excel เพ่ือเปนการรายงานผล
ตอแผนกถัดไป 

6.สรุปและอภิปรายผลการดําเนินงาน 
การพัฒนาระบบสินคาติดลัง กรณีศึกษาศูนยกระจายสินคา ABC
ผูพัฒนาระบบไดใชหลักการวิเคราะหและการออกแบบระบบใช
หลักการวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) และ Unified Modeling 
Language (UML) ในการวิเคราะหและการออกแบบระบบ และ

ใชฐานขอมูล Microsoft SQL Server ซึ่งเปนขอมูลเชิงสัมพันธ
ในการจัดเก็บขอมูลพัฒนาระบบดวยโปรแกรมภาษาพีเอชพี 
(PHP) และ รวมกับ BOOTSTRAP 4 ซึ่งในสวนของการทํางาน
ของระบบสินคาติดลัง มีหลักการออกแบบถูกตอง ทําใหระบบ
สินคาติดลัง มีความสะดวกรวดเร็ว มีความระเบียบเรียบรอย
รวมถึงยังชวยลดการใชทรัพยากรกระดาษ และยังชวยรวบรวม
ความถ่ีของสินคาท่ีติดกลับมายังคลังสินคาแตละประเภท เพ่ือ
นําไปวิเคราะหสรางมาตรการปองกัน ควบคุมความเสี่ยงของ
สินคาจะติดกลับมายังคลังสินคาท่ีจะเกิดข้ึนไดทุกเมื่อ เพ่ือท่ีจะ
รองรับการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบใหสมบูรณครบถวนและ
เปนประโยชนตอการใชงานของผูใชงาน ระบบไดมีการพัฒนา
เพ่ือใหระบบมีความตอเน่ืองในการทํางานท่ีจะเกิดข้ึนในการ
จัดเก็บขอมูล และมุงเนนใหระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการ
พัฒนาระบบในข้ันตอไปน้ัน อาจจะเพ่ิมเติมความสามารถและ
ขอบเขตของระบบใหทํางานไดดีข้ึน ดังน้ี 1) ควรเพ่ิมการอัพ
โหลดภาพสินคาและรูปภาพพนักงานภายในลาน 2) ระบบตองใช
การเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต ตลอดเวลาเมื่อระบบอินเทอรเน็ต
ลมก็จะไมสามารถทําการใดในระบบได  
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การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะบาน 
Web Application development for Pauk Kor Ban 
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สาขาวิชา 
  

บทคัดยอ 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะบาน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะบาน โดยใชเทคโนโลยีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส )E-Commerce) ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน
โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับการขายผักปลอดภัยของเกษตรกรผูผลิตใน
จังหวัดเพชรบูรณ ใหมีตลาดหรือมีแหลงจําหนายท่ีไมตองลงทุน 
และสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีชองทางในการเลือก
ซื้อสินคาทางเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการทําวิจัยเปนผูใชเว็บแอปพลิเค
ชันผักเคาะบาน จํานวน 44 คน โดยไดมาจากการสุม เครื่องมือท่ี
ใชในการทําวิจัย 1) เว็บแอปพลิเคชันผักเคาะบาน 2) แบบสํารวจ
ความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )S.D.) 
ผลการวิจัยของพบวา ความพึงพอใจของผูใชเว็บแอป

พลิเคชันผักเคาะบาน มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมี 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.68 
 
คําสําคัญ: ผักเคาะบาน, ผักปลอดภัย, เกษตรกร 
 

ABSTRACT 
Development of Pauk Kor Ban web application aims to 
develop Pauk Kor Ban web application by using e-
commerce technology in the form of web application 
with the content on selling pesticide residue free 
vegetables of farmers in Petchabun Province in order 
to provide marketplace or distribution channel without 
investment and to be consistent with behaviors of 
consumers who have more channels to purchase 
agricultural products.   
 The sample group consisted of 44 users of 
Pauk Kor Ban web application obtained from sampling. 
The research tools consisted of: 1) Pak Khao Ban web 

application; 2) Survey Form on Satisfaction of Sample 
Group. Statistics used for data analysis were mean (x) 
and Standard Deviation (S.D.). 
 The results revealed that satisfaction of users 
of Pauk Kor Ban web application was in high level with 
mean of 3.99 and Standard Deviation of 0.68.  
 
Keywords: Pauk Kor Ban, Pesticide residue free 
vegetables,  farmers 
 

1. บทนํา 
กระแสสังคมในยุคปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) โดย
มีการทําธุรกรรมทุกรูปแบบใหมีการครอบคลุมถึงการซื้อขาย
สินคา บริการ การชําระเงิน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผาน
เครือขายทางอินเทอรเน็ต รวมถึงการใชเทคโนโลยีเว็บแอปลิเค
ชัน (Web Application) เพ่ือชวยใหการใชงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนและสามารถรองรับกับระบบปฎิบัติการตาง ๆ รวมถึง
สามารถโตตอบกับผูใชบริการไดทันที ดังน้ันเทคโนโลยยจึงไดมี
วิวัฒนาการท่ีกาวกระโดดอยางเห็นไดชัดจะเห็นไดวาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) มี
บทบาทในการจัดการดานธุรกิจในปจจุบันเปนอยางมาก โดย
ประเทศไทยไดกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 ตามนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงทําใหองคกรตาง ๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เล็งเห็นความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ในการนํามา
ประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบทขององคกรมากข้ึน และ ชวย
เ พ่ิมประสิทธิภาพในการ การขายสินคาออนไลน ในกลุม
ผลิตภัณฑทางการเกษตรมากข้ึน    

ปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญในการเลือกบริโภค
อาหารท่ีปลอดสารพิษและเนนในการรักษาสุขภาพมากยิ่งข้ึน 
สงผลใหการซื้อสินคาของผูบริโภคมีมากตามไปดวย แตสินคาท่ี
ผูบริโภคไดรับ ไมอาจยืนยันไดวา สินคาชนิดน้ันปลอดสารพิษ

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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หรือไดรับมาตรฐานทางการคาตามโฆษณากลาวไว โดยมีผัก
ปลอดสารพิษประเภทผักกินใบกินตน มีท้ังหมด 12 ชนิด จึงทํา
ใหคณะผูจัดทําไดมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ผัก
เคาะบาน ท่ีเปนการสนับสนุนเกษตรกรผูผลิตผักปลอดภัยใน
จังหวัดเพชรบูรณใหมีตลาดหรือแหลงจําหนายท่ีไมตองลงทุน 
และสอดรับกับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีชองทางในการเลือกซื้อ
สินคามากข้ึน  

ดังน้ัน คณะผูจัดทําจึงเล็งเห็นความสําคัญในการ
จําหนายสินคาของเกษตรกรท่ีผานการรับรองมาตรฐานจาก
หนวยงานตาง ๆ และมีแหลงจําหนายสินคาเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
และ อํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภค โดยทางคณะผูจัดทําได
นํ า รู ป ขอ ง เ ว็ บแอปพลิ เ ค ชัน  และ เทค โน โ ลยี พ าณิ ชย
อิเล็กทรอนิกส หรือท่ีเรารูจักกันในนามของ อีคอมเมิรซ มา
ประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจําหนายสินคาใหกับ
ผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  ผักเคาะบาน 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
3.1. ระบบปฏิบัติการ : Microsoft Windows 10  
3.2. Database Server:   PHPmyadmin 5.0.12  
3.3. Web Server:    Apache version 2.4.38 
3.4. พัฒนาเว็บ:    Microsoft Visual Studio code 
3.5. ตัวแปลภาษา:    PHP version 7.3.2 
3.6. Web Browser:   google chrome   
 

4. วิธีดําเนินการศึกษา 
การดําเนินงานวิจยัสามารถแบงออกเปนข้ันตอนดังน้ี 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยตามวงจรพัฒนาระบบ (SDLC)  
 

จากภาพท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยดําเนินงานตาม
วงจรพัฒนาระบบ (SDLC) โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

4 .1  กํ าหนดปญหาและความตองการ ผู บริ โภคให
ความสําคัญในการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดสารพิษและเนน
การรักษาสุขภาพมากยิ่งข้ึน  แตสินคาท่ีผูบริโภคไดรับ ไมอาจ
ยืนยันไดวา สินคาชนิดน้ันปลอดสารพิษ หรือไดรับมาตรฐานทาง
การคา ตามโฆษณากลาวไว จึงทําใหคณะผูจัดทําไดมีแนวคิดใน
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะบาน ท่ีเปนการสนับสนุน
เกษตรกรผูผลิตผักปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณใหมีตลาดหรือ
แหลงจําหนายท่ีไมตองลงทุน 

4.2 เก็บรวบรวมขอมูล เก็บขอมูลท่ีไดจาการการสอบถาม
จากเกษตรกร และผูบริโภค เพ่ือมาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ผัก
เคาะบาน 

4.3 วิเคราะหและออกแบบ ในข้ันตอนการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหระออกแบบระบบ ดังน้ี 

 จัดการขอมูลสวนตัว

จัดการขอมูล

ลูกคา

จัดการขอมูล

พนักงาน

จัดการขอมูลการ

สมัครของเกษตรกร

จัดการขอมูล

เกษตรกร

จัดการขอมูลรานคา

จัดการขอมูล

ประเภทสินคา

จัดการขอมูลสินคา

จัดการขอมูลการ

สั่งซ้ือ

จัดการขอมูลการชําระเงิน

จัดการการขนสง

สินคา

จัดการบริษัทขนสง

สินคา
จัดการราคาการขนสง

สินคา

สนทนากับพนักงาน

สนทนากับรานคา
ผูดูแลระบบ

สนทนากับลูกคาที่เปน

สมาชิก

รายงาน

จัดการโปรโมชัน

พนักงาน ลูกคาท่ีเปนสมาชิกลูกคาท่ัวไป

สมัครสมาชิก

เกษตรกร

การแจงเตือนการสมัคร

รานคาผาน Line notify

รายงาน

 
ภาพที่ 2 Use case diagram ของเว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะบาน 

 

จากภาพท่ี 2 เปนการแบงขอบเขตการทํางานของผูท่ีกระทํา
ตอระบบ เว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะบาน 
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ภาพที่ 3 ER-model ของเว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะบาน 

 

จากภาพท่ี 3 เปนการอธิบายโครงสรางของฐานขอมูลซึ่ง
เขียนออกมาในลักษณะของรูปภาพประกอบดวย เอนทิตี้ แอทท
ริบิว ความสัมพันธ ในระบบงานของเว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะ
บาน 

4.4 พัฒนาระบบ เปนข้ันตอนในการนําเน้ือหาและขอมูลท่ี
ตองการเผยแพรบนเว็บแอปพลิ เคชันและจัดเ ก็บภายใน
ฐานขอมูลและแบงสิทธ์ิการเขาใชงานระบบเปน 5 สวน ดังน้ี 

1. ผูดูแลระบบ (Admin)  
2. พนักงาน (Employee) 
3. เกษตรกร (Farmer) 
4. ลูกคาท่ีเปนสมาชิก (Customer) 
5. ลูกคาท่ัวไป (Genaral Customer ) 

 
4.5 ทดสอบโปรแกรม ในข้ันตอนการทดสอบโปรแกรมจะ

เปนการใหผูใชในแตละกลุมทดลองใชงานเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือ
หาขอผิดพลาดและทําการปรับปรุงแกไขกอนจะนําไปใชงานจริง 

4.6 ปรับปรุงแกไข มีวิธีการและรายละเอียด ดังน้ี 
1) อัพเดทรายการโปรโมช่ัน ใหเปนขอมูลใหม

และประชาสัมพันธอยูเสมอ 
2) อัพเดทราคาการขนสงใหเปนปจจุบัน 
3) แก ไขจุดบกพรองและขอผิดพลาดของ

เว็บไซต 
4.7 นําไปใชงาน ในข้ันตอนการนําไปใชจะเปนการให

เกษตรกร และ ลูกคา ใชงานเว็บแอปพลิเคชันจริงหลังแกไข
จุดบกพรองและขอผิดพลาดของเว็บแอปพลิเคชันเรียบรอยแลว 

 
5. ผลการวิจัย 

วิจัยน้ีไดพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะบาน โดยสามารถสรุป
ผลการวิจัยไดดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงหนาจอเขาสูระบบของเว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะบาน 

 

จากภาพท่ี 4 หนาจอเขาสูระบบเว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะ
บาน ผูใชสามารถเขาสูระบบผานทาง Facebook Google หรือ
ดวยการสมัครสมาชิกใหม 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงหนาจอสินคาขายดีของเว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะบาน 

 

จากภาพท่ี 5 หนาจอสินคาสินคาขาดี ลูกคาสามารถเลือก
สินคาตามความตองการ โดยสินคาท่ีไดรับมาตรฐานและขายดี 
จะถูกแสดงใหกับลูกคาเห็นเปนลําดับแรก 
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ภาพที่ 6 แสดงหนาจอการส่ังซ้ือสินคาของเว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะบาน 

 

จากภาพท่ี 6 หนาจอการสั่งซื้อสินคา ลูกคาสามารถเลือก
สินคาและเพ่ิมจํานวนสินคาตามท่ีตองการ จากน้ันคลิกท่ีปุม
ยืนยันเพ่ือเพ่ิมสินคาลงในตะกรา 
 

 
ภาพที่ 7 แสดงหนาจอยืนยันการส่ังซ้ือของเว็บแอปพลิเคชัน ผักเคาะบาน 

 
จากภาพท่ี 7 หนาจอยืนยันการสั่งซื้อสินคา ระบบจะคํานวณ

ราคาสินคาและคาจัดสงใหกับลูกคาเพ่ือใหลูกคาทําการชําระเงิน 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงหนาจอยืนยันการชําระเงินของเว็บแอปพลิเคชัน  

ผักเคาะบาน 
 

จากภาพท่ี 8 หนาจอยืนยันการชําระเงิน เมื่อทําการชําระ
เรียบรอยแลวใหแนบหลักฐานการชําระเงินจากน้ันคลิกปุมยืนยัน 
 

 
ภาพที่ 9 แสดงหนาจอสมัครสมาชิกของเกษตรกร ของเว็บแอปพลิเคชัน  

ผักเคาะบาน 
 

จากภาพท่ี 9 หนาจอสมัครสมาชิกของเกษตรกรจะให
เกษตรกรทําการกรอกขอมูลสวนตัวพ้ืนฐานจากน้ันคลิกปุมยืนยัน 
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ภาพที่ 10 แสดงหนาจอแจงเตือนไมผานการอนุมัติรานคาของเว็บ 

แอปพลิเคชัน ผักเคาะบาน 
 

จากภาพท่ี 10 เปนหนาจอแจงเตือนไมผานอนุมัติรานคา โดย
ผาน Line notify ไปยังเกษตรกร 
 

 
ภาพที่ 11 แสดงหนาจอรายงานการขายของเกษตรกรของเว็บแอปพลิเคชัน 

ผักเคาะบาน 

 
จากภาพท่ี 11 เปนหนาจอรายงานยอดขายสินคาของ

เกษตรกรโดยสามารถเลือกดูยอดขายไดท้ังแบบรายวันและราย
เดือนไดตามตองการ 
 

6. สรุปผล 
จากการประเมินประสิทธิภาพการทดลองใชงานเว็บแอป

พลิเคชัน ผักเคาะบาน โดยการประเมินจากเกษตรกรผูใชงาน
จํานวน 44 คน พบวา ผลการประเมินในภาพรวมโดยมีคาเฉลี่ย
รอยละ 3.99 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 ระดับความพึง
พอใจอยูในระดับมาก 
 

7. ขอเสนอแนะ 
7.1 ควรปรับปรุงดานการประมวลผลเน่ืองจากเรียกขอมูลมา
แสดงคอนขางชา 
7.2 ควรแนะนําอุปกรณท่ีเหมาะสมกับการใชงานแอปพลิเคชัน
สําหลับกลุมเกษตรกร เพ่ือใหสามารถนําไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาระบบคนหารถยนตเชาออนไลน 
The Development of rental car search system 
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บทคัดยอ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคนหารถยนตเชาออนไลน มี
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาวิเคราะหและออกแบบเพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการขอมูลรถยนต เพ่ือทําใหไดระบบท่ีผูใชงานน้ัน
สะดวกตอการคนหารถยนตเชาไดงาย โดยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานของเจาหนาท่ีและสถานประกอบการ และมีการนํา
ระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการฐานขอมูลและประมวลผล
ขอมูล ระบบบริการจัดการคนหารถยนตเชาออนไลนสามารถ
คนหารถเชา สั่งจองรถเชายกเลิกการจองขอมูลรถเชา ซึ่งทําให
สะดวกในการจัดการขอมูลท่ีมีความถูกตองสมบูรณ ผูจัดทํา
จัดทําข้ึนโดยใชหลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ (SDLC) 
และ Unified Modeling Language (UML) ใชภาษาเอชทีเอ็ม
แอล (HTML) และภาษาพีเอชพี (PHP) ในการพัฒนาระบบจอง
คิวรถโดยสารประจําทาง เก็บขอมูลโดยใช ฐานขอมูลมายเอสคิว
แอล (MySQL) 
 
คําสําคัญ: ระบบบริหารจัดการคนหาเชารถยนตออนไลน,  
การพัฒนาระบบสารสนเทศ, ฐานขอมูล, การจัดการขอมูล 
 

ABSTRACT 
The development of rental car management system 
purposed to develop, analyze, and design the rental 
car systems. System allow travelers or tourists to 
conveniently travel freely in the online form. The 
project increases the efficiency of staff/chief employees 
by using computer systems for management and 
processing data. System can be search, booking, cancel 
the rental car. In addition, and convenient manage 
accuracy data. We developed the system by using 
system development lifecycle (SDLC) and Unified 
Modeling Language (UML) in the analysis and design. 
The MySQL Server, which is relational data use to 
 

 

organize and store the data. Developing the program 
by Personal Home Page (PHP) and BOOTSTRAP 4 
 

1. บทนํา 
การพัฒนาระบบคนหาเชารถยนตผานระบบออนไลน  โดยได
จัดทําข้ึนเพ่ือสรางระบบออนไลนสําหรับอํานวยความสะดวกกับ  
ผูใชงานท่ีไมมีรถสวนบุคคลในการเดินทางไปในสถานท่ีตาง ๆ  
โดยมีการจัดเก็บเอกสารการเชาจองรถยนตซึ่งอยูในรูปแบบ
ระบบออนไลน  เพ่ือนําไปชวยสนับสนุนการทํางานดานการเชา
รถของบริษัทตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยระบบการ
บริหารจัดการรถเชาท่ีมีขอบเขตครอบคลุมงานดานการเชา
รถยนตท้ังระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแตเริ่มคนหารถเชาท่ีผูใชงาน
สนใจตองการ จนถึงการนําสงรถคืนและคิดคาบริการ 
 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
การพัฒนาระบบคนหาเชารถยนตออนไลนมีวัตถุประสงค (1) 
เพ่ือศึกษาระบบวิเคราะหระบบออกแบบพัฒนาระบบท่ี สามารถ
จัดการขอมูลการเชารถยนต (2) เพ่ือใหไดระบบท่ีมีความสามารถ
ในการคนหาเชาจองรถยนตผานบริษัทรถยนตท่ีมีความถูกตอง 
(3) เ พ่ือใหไดฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลของเอกสารใน
รูปแบบระบบออนไลน 

3. ทฤษฎีและการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
3.1 ระบบฐานขอมูล  
ระบบฐานขอมูล [1] คือระบบฐานขอมูลท่ีนํามาใชในการรวบรวม
ขอมูลเพ่ือนําไปใชประโยชนในการจัดการขอมูล เพ่ือใชในสวน
ของระบบ ไมวาจะเปนการสรางขอมูลของลูกคา เพ่ือจัดการ
รายละเอียดขอมูลของลูกคา และสามารถทําการกรอกขอมูลใส 
หรือดึงขอมูลจากฐานขอมูลหรือเปนการเช่ือมตอฐานขอมูลท่ัวไป

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ลงในฐานขอมูลเบ้ืองตน เชน ขอมูลรถยนต ขอมูลสวนตัวของ
ลูกคา ขอมูลของรายการราคาเชารถมีตัวอยางดังภาพตอไปน้ี 

ภาพที่ 1 ตัวอยางคําส่ังเพิ่มขอมูลในตารางรถยนต 

 
จาพภาพท่ี 1 เปนการเพ่ิมขอมูลในตารางขอมูล ดวย

คําสั่งINSERT INTO เปนการเพ่ิมขอมูลรถยนต รหัสรถยนต ตาม
ดวยช่ือรถยนต ลงในตาราง CARMEMBER 
3.2 วิเคราะหออกแบบระบบโดยเคร่ืองมือ (UML) 
วิเคราะหออกแบบระบบ [2] คือภาษาท่ีชวยในการอธิบายและ
แสดงความหมายในความสัมพันธของปญหาท่ีแตกตางในรูปแบบ
แผนภาพตาง ๆ ซึ่งจะเปนการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุซึ่ง
แตละ Model น้ันสามารถนํามาประกอบกันเพ่ือท่ีจะทําใหการ
วิเคราะหและออกแบบมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนเพ่ือนําไปพัฒนาใน
สวนของระบบสารสนเทศ 
3.3 ภาษาพีเอชพี (PHP) 
ภาษาพีเอชพี [3] คือภาษาท่ีมีการออกแบบมาเพ่ือใชในการสราง
เอกสารแบบ HTML ซึ่งสามารถสอดแทรกหรือแกไขเน้ือหาได
โดยอัตโนมัติ โดยภาษาพีเอชพีน้ันเปนภาษาท่ีเรียกวา server-
side หรือ HTML-embedded scripting language ก็คือในทุก ๆ 
ครั้งท่ีมีการใชงานคอมพิวเตอรจะใหบริการเปน Web server ก็
จะทําการสงหนาเว็บเพจท่ีเขียนดวย ภาษา PHP ใหเรา จะทํา
การประมวลผลขอมูลตามคําสั่งท่ีมีอยูใหเสร็จกอนจึงจะทําการ
สงผลลัพธรับออกทางหนาจอ ผลลัพธน้ันก็คือเว็บเพจท่ีเห็น และ
ภาษาพีเอชพีน้ันซึ่งเปนภาษาท่ีชวยใหเราสามารถสรางเว็บเพจท่ี
มีการตอบโตกับผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ภาพที่ 2 ตัวอยางการแสดงผลออกทางหนาจอ 

 
จากภาพท่ี 2 เปนการประกาศคาในการแสดงผลขอมลู

เพ่ือใหผูใชงานไดเห็นผานหนาจอการทํางาน 
3.4 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) 
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ [4] คือรูปแบบของ
กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการ
แกปญหาในดานธุรกิจและทําการตอบสนองความตองการของ
ผูใชงานได ซึ่งภายในกระบวนการน้ันจะมีการแบงการพัฒนาเปน
กลุมหลักๆ ดังน้ี ดานการวางแผน ดานการวิเคราะห ดานการ
ออกแบบ ดานการสรางและดานการพัฒนากระบวนการ  

3.5 บูทแสป (Bootstrap) 
บูทแสป [5] มี โครงสรางหรือกลุมโคดท่ีรวมชุดคําสั่ งของ 
HTML,CSS และ Java Script ไวดวยกัน เปนการพัฒนาข้ึนมา
เพ่ือกําหนดกรอบหรือรูปแบบของการออกแบบ พัฒนาเว็บไซต 
ซึ่งจะทําใหการออกแบบหรือการพัฒนาเว็บไซตจะทําใหมี
ประสิทธิภาพท่ีดีมากข้ึนและใชงานไดงายและสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน รวมถึงการรองรับ Smart Device หรือ Mobile  
3.6 จากการศึกษาวิจัย ระบบบริหารจัดการรถเชา บริษัท 
Pagoda Leasing 
จากการศึกษาวิจัย ระบบบริหารจัดการรถเชา [6] เปนระบบท่ี
ครอบคลุมการทํางานของพนักงานบริษัทตั้งแตลูกคาจองรถเชา
ไปจนถึงการคืนรถเชา เพ่ือสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
ของระบบ ซึ่งระบบน้ีน้ันสามารถจัดการจองรถเชาระยะสั้นและ
ระยะยาวได และการจัดการหลังรานของผูท่ีเปนสมาชิก [6] 
 

4. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
ผูจัดทําไดดําเนินการโดยการใชทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห
และออกแบบระบบ (Unified Modeling Language (UML) 
จากกระบวนการทํางานดังกลาวผูจัดทําแสดงกระบวนการทํางาน
ดังแผนภาพยูสเคศไดอะแกรม (Use Case diagram) 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพยูสเคศไดอะแกรม (Use Case diagram) 

 
จากภาพท่ี 3 แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม เปนการ

วิเคราะหและออกแบบระบบเชารถยนตออนไลนของแผนภาพ
ระบบท้ังหมดท่ีมีผูใชไดแก (1) สวนของผูดูแลระบบ สามารถทํา
การตรวจสอบใชงานขอมูลของลูกคาได (2) สวนของสมาชิก
บริษัทเชารถยนต สามารถสมัครสมาชิกได สามารถเขาสูระบบได 
จัดการขอมูลรถยนต อนุมัติการเชารถยนต (3) สวนของ
นักทองเท่ียว สามารถสมัครสมาชิก สามารถเขาสูระบบ ตรวจเช็ค
สถานท่ีรานเชารถยนตใกลเคียง ดูรายละเอียดขอมูลของรถยนต 
เชาจองรถยนตได เปนระบบในการนัดหมายรับรถยนต จากการ

INSERT INTO CARMEMBER VALUES 
('C01','HERO'); 

<?php echo "Hello World"  ?> 
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ดําเนินการและออกแบบและพัฒนาระบบในแผนภาพไดแสดงถึง
ความสัมพันธของขอมูล (ER diagram) 

 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงความสัมพันธ (ER diagram) 

 
จากภาพท่ี 4 คือแสดงความสัมพันธระหวางฐานขอมูล 

(Entity Relationship Diagram) โดยมีความสัมพันธระหวาง
ขอมูลของระบบไดแก  ตาราง StoreCar ตารางBill ตาราง 
Menara ตารางTourist และตารางAdmin 
 

5. ผลการดําเนินงาน 
การพัฒนาระบบเชารถยนตออนไลน ดวยภาษาพีเอชพี ในการ
จัดเก็บขอมูลสถานท่ีบริษัทและรายละเอียดรถยนตในรูปแบบ
ออนไลน ผูจัดทําไดดําเนินงานตามข้ันตอนการดําเนินงานมาแลว
ระบบเชารถยนตน้ันสามารถใชไดตลอดเวลา แผนภาพตอไป 
 

 
ภาพที่ 5 หนาจอการสืบคนสถานที่เชารถ 

 
จากภาพท่ี 5 เปนหนาจอของการสืบคนขอมูลสถานท่ี

รถเชาท่ีสามารถทําการเชาไดและสถานท่ีใกลเคียงกับผูใชงาน 
ผูใชงานน้ันไมจําเปนตองสมัครสมาชิก สวนผูท่ีเปนสมาชิกท่ีจะ
ทําการจัดการรายละเอียดขอมูลของบริษัทและขอมูลรถเชาตอง
ทําการเขาสูระบบ 

 
ภาพที่ 6 หนาจอการอนุมัติการเชาจองรถยนต 

 
จากภาพท่ี 6 เปนหนาจอการทํางานในสวนของผูท่ีเปน

สมาชิกเพ่ือทําการอนุมตัิการเชาจองรถยนตท่ีใหบริการกับ
ผูใชงาน 
 

ตารางที่ 1 ตารางประเมินประสิทธิภาพ 

 
จากตารางท่ี 1 คือตารางการสรุปคาเฉลี่ยของความพึง

พอใจของกลุมตัวอยางการใชงาน จํานวน 10 คน โดยประเมิน
จากกลุมตัวอยาง 5 ดานไดแก ดานท่ี 1 ความสามารถของ
ซอฟตแวรมีฟงกชันการทํางานตรงตามความตองการของผูใช 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.9 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 
ดานท่ี 2 ความสามารถของซอฟตแวรรักษาการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอคาเฉลี่ยเทากับ 3.2 และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 ดานท่ี 3 ความสามารถของ
ซอฟตแวรถูกเขาใจและเรียนรูวิธีการใชงานไดงายโดยผูใชระบบ 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.4 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 
ดานท่ี 4 ความสามารถของซอฟตแวรมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม
กับทรัพยากรท่ีถูกใช คาเฉลี่ยเทากับ 3.3 และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.62 ดานท่ี 5 คุณภาพซอฟตแวรโดยภาพรวม 
คาเฉลี่ยเทากับ 3 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 
 

6. สรุปผลการดําเนินงาน 
การพัฒนาระบบคนหาเชารถยนตออนไลน ผูจัดทําไดใชหลักการ
วิเคราะหและออกแบบระบบโดยใชหลักวงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC) และ Unified Modeling Language (UML) ในการ
วิเคราะหและออกแบบระบบ และใชฐานขอมูล ซึ่งเปนฐานขอมูล 

หัวขอการประเมินการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคนหารถยนตเชาออนไลน 

Mean 

(x�) 

S.D. ผลประเมิน 

1. ความสามารถของซอฟตแวรมีฟงกชันการ
ทํางานตรงตามความตองการของผูใช  3.9 0.27 ปานกลาง 
2. ความสามารถของซอฟตแวรรักษาการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพอยางสม่าํเสมอ  3.2 0.72 ปานกลาง 
3. ความสามารถของซอฟตแวรถูกเขาใจและ
เรียนรูวิธีการใชงานไดงายโดยผูใชระบบ  3.4 0.64 ปานกลาง 
4. ความสามารถของซอฟตแวรมีประสิทธิภาพท่ี
เหมาะสมกับทรัพยากรท่ีถูกใชไป  3.3 0.62 ปานกลาง 
5. คุณภาพซอฟตแวรโดยภาพรวม 3 0.70 ปานกลาง 
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MySQL ในการจัดเก็บขอมูลของการพัฒนาระบบดวยโปรแกรม
ภาษาพีเอชพี และรวมกับบทแสป 4 ซึ่งในสวนของการทํางาน
ของระบบท่ีมีข้ันตอน มีหลักการออกแบบท่ีถูกตอง ทําใหระบบมี
การทํางานท่ีรวดเร็ว มีระบบระเบียบมากข้ึนรวมถึงยังชวยให
บริษัทเชารถยนตท่ีเปนสมาชิกกับระบบไดมีความสะดวกในการ
บริการกับผู ใชงานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง และยังชวย
รวบรวมขอมูลการรองขอการเชารถยนตเพ่ือนําขอมูลมาวาง
แผนการหรือตัดสินใจในการสราง โปรโมช่ัน ในการตลาดเพ่ือให
ลูกคาเกิดวามพึงพอใจ และผลจากการประเมินท้ัง 5 ดานน้ันทํา
ใหในดานความสามารถของซอฟตแวรมีฟงกชันการทํางานตรง
ตามความตองการของผูใชงานน้ันอยูในระดับท่ีปานกลาง ซึ่ง
ผูจัดทําจะทําการพัฒนาระบบคนหาเชารถยนตออนไลน ใหมีการ
พัฒนาระบบท่ีตรงความตองการของผูใชงาน เพ่ือจะใหระบบมี
ความตอเน่ืองในการทํางานท่ีเกิดข้ึนของรานคาเพ่ือในการจัดการ
กับผูใชงานไดรวดเร็วตอการเชาจองรถยนต และอาจจะเพ่ิม
ความสามารถและขอบเขตของการทํางานระบบใหทํางานไดดี
ยิ่งข้ึน 1) ระบบควรจะมีการอัพโหลดรูปภาพของสภาพรถยนตท่ี
ใหบริการเชาจอง 2) ควรคํานึงถึงประเด็นการชําระเงินผานทาง
ระบบออนไลน หรือ ระบบเคานเตอรเซอรวิส โดยการพัฒนา
ระบบคนหาเชารถยนตออนไลนอยูในระหวางการนําไปใชงาน 
การนําเสนอ 
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บทคัดย่อ 
เว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับร้านตุ๊กตาได้พัฒนาข้ึนส าหรับร้านตุ๊กตา
จากโรงงาน ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของร้าน ต้ังแต่การจัดการ
ข้อมูล พ้ืนฐาน ข้อมูลการสั่ งซื้ อ  ข้อมูลสินค้าคงคลัง  เ ว็บ
แอพพลิเคชั่นส าหรับร้านตุ๊กตาจากโรงงานจะช่วยแก้ปัญหา
ระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลลงเอกสารแบบเดิม ระบบที่
จัดท าสามารถแก้ปัญหาการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อที่ล่าช้าได้ ท า
ให้การจัดเก็บข้อมูลสะดวกและถูกต้องมากย่ิงข้ึน และลดการ
สิ้นเปลืองเอกสารในการจัดเก็บข้อมูล เว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับ
ร้านตุ๊กตาออกแบบเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นใช ้MyphpAdmin ช่วย
ในการจัดการฐานข้อมูล พัฒนาโดยใช้ภาษา PHPและHTML ผล
ที่ได้จากการน าเว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับร้านตุ๊กตาไปใช้คือ
สามารถช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของร้านได้เป็น
อย่างดี ท าให้ผู้ ดูแลกิจการ พนักงาน และลูกค้าได้รับความ
สะดวกในการท างานและการใช้บริการ ผลการประเมินความพึง
พอใจจากการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.7 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
และผู้ใช้งานทั่วไป ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.1 ผลการประเมินอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก 
 
ค ำส ำคัญ: เว็บแอพพลิเคชั่น, โรงงานตุ๊กตา 

 
Abstract 

Web Application for Doll Shop was created and 
developed for 'Doll By Factory Shop' to handle the 
aspects such as basic data management and purchase 
order. The web application will help with the 
managerial problems faced when traditionally 
categorizing and recording data. The web application 
can also record late or delayed purchase order, making 
the information management process more accurate 
and more convenient while eliminating unnecessary 
expenses which could be caused by the process. Web 
Application for Doll Shop was created using 

Myphpadmin to help with the database management. 
The web application was further developed using PHP 
and HTML Web Application for Hoya Selling will greatly 
benefits the information management process for the 
shop and assists the owner, staff, and customers in 
service and trading. The result of satisfaction evaluation 
from using web applications from a group of preliminary 
experts. The evaluation result is in the most sufficient 
level. And general users The evaluation results are in 
the most sufficient level. 
 
Keywords:- Web Application, Doll By Factory 

 
1.บทน ำ 

ตุ๊กตาจากโรงงาน ต้ังอยู่ที่ โยธาธิการ ต าบล บ้านพริก อ าเภอ 
บ้านนา จังหวัด นครนายก 26110 ทางร้านมีการขายผ่านตัวแทน
จ าหน่าย การขายโดยตรงกับลูกค้า และกลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่
คือกลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ โดยช่องการขายทาง
ออนไลน์มี 1 ช่องทาง คือ Facebook  

ในแต่ละเดือนมีการขายตุ๊กตาอยู่ประมาณ 1, 200 ตัว 
แต่เดิมทางร้านจะใช้วิธีบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบเอกสาร 
การเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารจึงท าให้เกิดความล่าช้าในการ
บันทึกข้อมูลและท าให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบการ
ท างานแบบต่าง ๆ ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าบ่อยครั้ง 
ดังน้ัน เราจึงพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นข้ึนมา เพ่ือให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ และมีการจัดการข้อมูลที่รวดเร็วมาก
ย่ิงข้ึนเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกต่อการใช้งานและลด
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดข้ึน มีการก าหนดสิทธ์ิ 3 ระดับคือ ผู้บริหาร
,พนักงาน และลูกค้า และจะมีการประเมินความพึงพอใจการใช้
งานเว็บแอพพลิเคชั่นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ใช้งานทั่วไป 
ประกอบไปด้วยการประเมินความง่ายต่อการใช้งานระบบ,การ
ประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ และ
การประเมินด้านความสามารถในการท างานได้ตามฟังก์ชั่นงาน
ของระบบ 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2. กำรขำย1  

การขายเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่ทุกคนได้พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ เช่น การซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ ซื้อข้าวและน้ าด่ืม ตลอดจนใช้บริการทางรถประจ าทาง
จากที่พักมาท างาน กิจกรรมดังกล่าวล้วนเป็นสถานการณ์การซื้อ 
การขาย ทั้งสิ้น 
ควำมหมำยของกำรขำย 

การขาย เป็นศิลปะของการชักจูงใจให้คนอื่นคิดหรือ
กระท าตามความคิดของนักขายหรือ การขาย หมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการของผู้
มุ่งหวังและช่วยให้ค้นพบความจ าเป็นความต้องการที่จะได้รับการ
ตอบสนองด้วยความพึงพอใจจากการซื้อสินค้าและบริการที่นัก
ขายน าเสนอบทบาทการขายเป็นการให้บริการชักจูงในการ
ติดต่อสื่อสาร การแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการให้
เกิดความพึงพอใจและการให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค 
กำรขำยสินค้ำและบริกำร 

กิจกรรมทางธุรกจิที่เกี่ยวกับการซื้อขายย่อมเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ (Product) ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ ผลิตภณัฑ์ที่เป็น
สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่เป็นบริการ ผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทน้ีมีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าสามารถ
มองเห็นได้ จับต้องหรือสัมผัสได้ ส่วนที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นบริการไม่
สามารถมองเห็นได้ จับต้องหรือสัมผสัไม่ได้ การเสนอขายสินค้า
และบริการจงึแตกต่างกัน 
2.2 ธุรกิจค้ำปลีก 

หมายถึง กิจการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าขายสินค้า 
หรือบริการ โดยตรงแก่ผู้บรโิภคเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคคนสุดท้าย 
ควำมหมำยของธุรกิจค้ำปลีก 

มนุษย์ทุกคนผูกพันกับธุรกิจมาช้านาน การค้าขายส่วน
ใหญ่ท่ีผู้บริโภคคุ้นเคยอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การขายตรงที่
ผู้ขายหรือตัวแทนขายสินค้าไปเสนอขายตามบ้าน หรือการเร่ขาย
สินค้า ตลอดจนร้านค้าท่ีเปิดให้บริการลูกค้าในหมู่บ้าน ได้แก่ ร้าน
ขายของช า, ร้านค้าปลีกขนาดย่อม หรือตามถนนหนทางต่างๆ 
และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น ห้างโรบินสัน พาต้าเซ็นทรัลคาร์
ฟูร์บิ๊กซี เซเว่นอีเลเว่นแฟมิลี่มาร์ทเจฟพี ธุรกิจเหล่านรี้ล้วนเป็น
ธุรกิจค้าปลีกทั้งสิ้น 
ประเภทธุรกิจค้ำปลีก 

กิจการค้าปลีก คือ การขายสินค้า และบริการให้แก่
ผู้บริโภคคนสุดท้ายเพ่ือซื้อไปอุปโภคบริโภคของตนเอง การค้า
ปลีกได้พัฒนาเป็นประเภทต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องและตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดย
จ าแนกตามประเภทของร้านค้า และสินค้าได้ ดังน้ี 

2.3 กำรค้ำส่ง 
ในชีวิตประจ าวันของเราทุกคนนอกจากจะพบเห็น

ผู้ประกอบการค้าปลีก เช่น เจ้าของกิจการขายของช าใกล้บ้าน 
ร้ านเซเ ว่นอี เลฟเว่น ร้ านขายก๋วยเ ต๋ียว ตลาดนัด ฯลฯ 
ขณะเดียวกันมีผู้ประกอบการส่วนหน่ึงที่ด าเนินกิจกรรมทางด้าน
การขายส่ง ซึ่งเป็นผู้ที่ขายสินค้าให้กับพ่อค้าปลีก เพ่ือน าไปขาย
ต่อให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย 
ควำมหมำยของกำรค้ำส่ง 

การค้าส่ง (Wholesaling) หมายถึง กิจกรรมการขาย
สินค้าและบริการให้กับผู้ซื้อที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการขายต่อ หรือ
ซื้อไปใช้ในการประกอบธุรกิจจากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้
ว่าการค้าส่งเป็นกิจกรรมทางด้านการขายสินค้า และบริการ ซึ่งผู้
ซื้อไม่ได้ซื้อไปเพ่ือการอุปโภคบริโภค แต่จะซื้อไปเพ่ือการขายต่อ 
ผู้ซื้อหรือลูกค้าของผู้ค้าส่ง คือ พ่อค้าปลีกที่ซื้อสินค้าไปเพ่ือขาย
ให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือผู้ค้าส่งอาจจะเป็นผู้ที่ขายสินค้า
ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ซื้อสินค้าไปเพ่ือใช้ในการ
ประกอบการผลิตสินค้าต่อไป 

 
2.4 รำยงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

คมสัน สังข์วร (2557  )จัดท าโครงานพิเศษ เรื่อง ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านตุ๊กตา (กรณีศึกษา  :ร้านตุ๊กตา

โรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี )โดยระบบน้ีเป็นระบบสารสนเทศที่
จัดท าข้ึนเพ่ือจัดการการซื ้อ ขาย และจัดการ สินค้าท่ีเก่ียวกับ
ภายในร้านทั้งหมด ซึ่งในระบบประกอบด้วยส่วนการท างาน
หลัก สองส่วน คือ ส่วนของการจัดเก็บข้อมูลหลักและข้อมูล
พ้ืนฐานภายในระบบฐานข้อมูล และส่วนที่สอง คือ การ รายงาน
ต่าง ๆ ของระบบ ระบบจะท างานในรูปแบบของ Client 
Server พัฒนาด้วยภาษา VB โดย เครื่องมือ Microsoft Visual 
Studio 2010 Express Edition ในการเขียนโปรแกรมและใช้ 
Microsoft SQL Server 2010 Express  ในการจัดท า
ฐานข้อมูล  ผลที่ได้รับ คือ เรื่อง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ร้านตุ๊กตา (กรณีศึกษา  :ร้านตุ๊กตาโรงงาน จังหวัดปราจนีบุรี )
สามารถน าไปใช้งานได้จริง และช่วยอ านวยความสะดวก ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานของร้านตุ๊กตาโรงงาน จังหวัด
ปราจีนบุรี และสร้างความ เชื่อมั่นให้กับลูกค้าท่ีมีต่อองคก์ร 
 

3.ขั้นตอนกำรพัฒนำและออกแบบระบบ 
เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และศึกษาความต้องการของ
ผู้ใช้เว็บแอพพลิเคชั่น จากน้ันท าการวิเคราะห์การท างานของ
ระบบ และออกแบบระบบ เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะการท างาน
ของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน และทราบถึงโครงสร้างของ
ฐานข้อมูลเว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับการขายตุ๊กตาโรงงาน เพ่ือให้
สามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.1 วิเครำะห์ระบบงำนเดิม 

 
ภำพท่ี 1 แสดงภาพระบบการท างานเดิมของร้านขายตุ๊กตาโรงงาน 

 จากการที่ได้ไปศึกษาระบบการท างานของร้านตุ๊กตาจาก
โรงงาน พบว่ามีรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลแบบเอกสารเพ่ือ
บันทึกสรุปรายการการสั่งซื้อ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการ
บันทึกข้อมูลและท าให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบการ
สั่งซื้อแบบต่าง ๆ ในส่วนของการติดต่อสั่งซื้อออนไลน์เกิดปัญหา
ทางด้านการให้บริการ เน่ืองจากมีช่องทางการติดต่อมากกว่าหน่ึง
ช่ องทาง  จึ งท า ให้ ไม่ ส ามารถให้บริ การลู กค้ าพร้ อมกัน
ได้ เพ่ือให้กระบวนการจัดการการจัดเก็บและสั่งซื้อสินค้า 
ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จึงสมควรให้มีการ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือช่วยให้เกิดความสะดวกในการ
ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็น
ระบบมากข้ึน ลดปัญหาในด้านการให้บริการลูกค้าที่ล่าช้า และ
ยกเลิกการท างานด้วยเอกสาร สามารถใช้ข้อมูลการสั่งซื้อในแต่
ละครั้งน าไปวิเคราะห์ความต้องการหรือโปรโมชัน่ส าหรับลกูค้าได้ 
3.2 ปัญหำระบบงำนเดิม 
1. การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารท าให้ยากต่อตรวจสอบ
ข้อมูลการสั่งซื้อ 
2. เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
3.3 กำรออกแบบระบบใหม่ 
 จากข้อมูลที่ได้มาในข้ันตอนการสอบถามและการ
วิเคราะห์ถึงความต้องการการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือการ
จัดการร้านเสื้อผ้า ได้มีความต้องการที่จะน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน จึงได้เกิดแนวทางการพัฒนาระบบตามผลการ
วิเคราะห์ เพ่ือปัญหาในระบบงานเดิม ซึ่งจะท าให้ข้ันตอนการ
พัฒนาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วตามก าหนดและถูกต้องตามความ
ต้องการ และได้จัดท าการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานเว็บ
แอพพลิเคชั่นโดยผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินความพึงพอใจการ
ใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นโดยบุคคลทั่วไปด้วย โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ด้านมีเน้ือหาของการประเมินดังน้ี 
 
 
 

 
ภำพท่ี 2 ภาพตัวอย่างรูปแบบการประเมินการใช้งานระบบ 

3.3.1 ผู้ที่มีสิทธิ์กำรใช้งำนในระบบ 
3.3.1.1 ผู้บริหาร (Manager)  
  - สามารถดูรายงานสินค้าท้ังหมด 

- สามารถดูรายงานการสั่งซื้อสินค้าจากตัวแท น
จ าหน่าย 
3.3.1.2 ผู้ใช้งาน (User) 
 1.ลูกค้า (Customer) 

  - สามารถดูข้อมูลสินค้าทางหน้าเว็บไซต์ได้  
 2. เจ้าหน้าท่ี)Staff) 

จัดการค าน าหน้าชื่อ จัดการข้อมูลหน่วยวัดจัดการ
ข้อมูลสินค้า จัดการข้อมูลการสั่งสินค้า จัดการข้อมูลการรับเข้า
สินค้า จัดการข้อมูลการขาย จัดการข้อมูลการจัดส่ง 
จัดการการออกรายงาน 
3.3.1.3 ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
  - ก าหนดสิทธ์ิให้แก่ผู้ใช้งาน 
  - สามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไขพนักงานได้ 
3.3.2 ส่วนของกำรวิเครำะห์ระบบ 
3.3.2.1 Context Diagram  เพ่ือแสดงการท างานของมูล 
3.3.2.2 Data Flow Diagram เพ่ือใช้ในการแสดงทิศทางการ 
ไหลของข้อมูล    
3.3.2.3 Data Store อธิบายถึงส่วนการจัดการบันทึกจดเก็บ 
ข้อมูล  
3.3.2.4 Process Specification  เพ่ืออธิบายถึงลักษณะการ 
ประมวลผลของข้อมูลว่า ท างานอย่างไร เมื่อ ประมวลผลเสร็จ
แล้วจะส่งข้อมูลที่ได้ไปที่ใดต่อไป 
3.3.2.5 Data Element เป็นการอ ธิบายรายละ เอี ยด และ 
ความหมายของแต่ละข้อมูล 
3.3.3 ส่วนของกำรออกแบบระบบ  
3.3.3.1 Entity Relationship Diagram  
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3.3.3.2 Table Layout  
3.3.3.3 Table Lists  
3.3.3.4 Screen Layout 
 
 

 
 
ภำพท่ี 3 แสดงภาพ DFD Level 0 เว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับการขายตุ๊กตา
โรงงาน 

 
 
ภำพท่ี 4 Er-Diagram เว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับการจัดการร้านตุ๊กตา 

 
4. ผลกำรด ำเนินกำร 

ผลการด าเนินงานในการจัดท าโครงงานเว็บแอพพลิเคชันร้าน
ตุ๊กตาจากโรงงาน ประกอบไปด้วยหน้าจอต่าง ๆ ดังน้ี  
ส่วนของหน้ำจอหลักของระบบ 

 
ภำพท่ี 5 แสดงหน้าจอหลักของระบบ 

 
 
 

ตัวอย่ำงหน้ำสิทธิ์ของพนักงำน 
 

 
ภำพท่ี 6 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลค าน าหน้าชื่อ  
 

 
ภำพท่ี 7 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลค าน าหน้าชื่อ  
 

 
      ภำพท่ี 8 แสดงกล่องข้อความต้องการลบข้อมูลค าน าหน้าชื่อ 
 

 
 

ภำพท่ี 9 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลพนักงาน 
 

 
ภำพท่ี 10 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลพนักงาน 
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ภำพท่ี 11 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงาน 

 
 

 
 

ภำพท่ี 12 แสดงกล่องข้อความต้องการลบข้อมูลพนักงาน 
 

 
ภำพท่ี 13 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
 
 

 
ภำพท่ี 14 แสดงหน้าจอเพิ่มการสั่งซื้อสินค้า 

 
 
 

 
ภำพท่ี 15 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 

 

 
ภำพท่ี 16 แสดงกล่องข้อความต้องการลบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 

 

 
ภำพท่ี 17 แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า 
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพในส่วนของการออกและ 

การใช้งานแอพพลิเคชั่นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้น จ านวน 2 
คน เป็นเพศชายจ านวน 1 คน และเป็นเพศหญิงจ านวน 1คน 
โดยแบ่งระดับการให้ผลส ารวจเป็นมากที่สุด 5 มาก 4 ปานกลาง 
3 น้อย 2 น้อยที่สุด 1  

 
ภำพท่ี 18 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบ ด้านความ
ง่ายต่อการใช้งานระบบ 
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ภำพท่ี 19 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านการรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูล  

 

 
ภำพท่ี 20 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้าน
ความสามารถในการท างานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในส่วนของการออกและ 
การใช้งานแอพพลิเคชั่นจากกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 5 คน 
เป็นเพศชายจ านวน 2 คน และเป็นเพศหญิงจ านวน 3 คน โดย 
แบ่งระดับการให้ผลส ารวจเป็นมากที่สุด 5 มาก 4 ปานกลาง 3 
น้อย 2 น้อยที่สุด 1 
 

ภำพท่ี 21 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านความง่าย 
ต่อการใช้งานระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 22 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบด้านการรักษา 
ความปลอดภัยของข้อมูล 
 

 
ภำพท่ี 23 ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้งานระบบ  ด้าน
ความสามารถในการท างานได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบ 
 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ผลจากการด าเนินงานเว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับการขายตุ๊กตา
โรงงาน พบว่าการด าเนินงานในด้าน ต่าง ๆ มีความสะดวกและ
รวดเร็วมากข้ึน ท าให้สามารถ จัดเก็บ เพ่ิม แก้ไข ลบ ค้นหา 
ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการขาย ข้อมูลการรับ ข้อมูล
การขาย และการบริการให้กับ ลูกค้าได้สะดวกในการท างานมาก
ย่ิงข้ึน จากทดลองพบว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการ ซึ่ง
ช่วย ให้การปฏิบัติงานของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานมีความ
สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน อีกท้ังการจัดท า ปริญญานิพนธ์ในครั้ง
น้ี ท าให้ผู้จัดท ามีโอกาสน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ จาก
การศึกษา ทั้งที่ได้จากในห้องเรียนและการศึกษาเรียนรู้ ด้วย
ตนเองจากภายนอก มาประยุกต์ ใช้กับการท างานจริง 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จาก
การใช้งานด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.3 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด และด้านความสามารถในการท างานได้ตาม
ฟังก์ชั่นงานของระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด  

ผลการประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป 
จากการใช้งานระบบด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.8 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 อยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก และด้านความสามารถในการท างาน
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ได้ตามฟังก์ชั่นงานของระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.4 อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก 
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ระบบติดตามกระบวนงาน แผนกมิเตอรและหมอแปลง 
Tracking System of Meter and Transformers 

*สุทธินนัท วงศสุทธิรัตน1 และ วิรัตร  บุตรวาป1 
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บทคัดยอ 
ปจจุบันเทคโนโลยีไดมีบทบาทสําคัญเพ่ิมข้ึนจนสามารถสราง
นวัตกรรม ซึ่งก็คือการสรางสรรคสิ่งใหมๆ เปนแนวคิดหน่ึงซึ่งจะ
นําองคกรไปสูความสําเร็จขององคกร สําหรับโครงการสหกิจ
ศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาองคกร การวิเคราะหและ
ออกแบบ การพัฒนาระบบและการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชระบบติดตามกระบวนงาน แผนกมิเตอรและหมอแปลง การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 นครราชสีมา การศึกษาครั้งน้ีอาศัย
แนวคิดการวิจัยและพัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ 
(SDLC) เครื่องมือท่ีในการพัฒนาระบบประกอบดวย Code 
Lobster, Xampp และ Visio ภาษาท่ีใชในการพัฒนาประกอบ
ไปดวยภาษา PHP ภาษา HTML ภาษา CSS และ ภาษา JAVA Script 

ผลการดําเนินงานระบบสามารถเพ่ิมขอมูล จัดเก็บ นํามา
แสดง และแจงเตือนขอมูลงานผานแอปพลิเคช่ันไลน (Line) 
เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดตามเวลาท่ีกําหนด และออกรายงาน
เพ่ือใชสําหรับการวิเคราะหขอมูล สําหรับการประเมินความพึง
พอใจผูใชงานแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก การออกแบบการใชงาน
ระบบ ความมีเสถียรภาพของระบบ และประโยชนของผูใชงาน
ระบบ ผลการประเมินพบวา มีคาเฉลี่ยและความพึงพอใจอยูใน

เกณฑมาก (x = 4.32) โดยมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวม 
0.23 ซึ่งสามารถสรุปไดวา ระบบติดตามกระบวนงาน แผนก
มิเตอรและหมอแปลง การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 นครราชสีมา 
สามารถใชในทางปฏิบัติไดจริงและผูใชมีความพ่ึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก 

 
คําสําคัญ: ระบบแจงเตือน, ไลน นอติไฟร, แอปพลิเคช่ันไลน 
(Line), เว็บแอปพลิเคช่ัน,  
 

ABSTRACT 
Presently, Technology has increased its main role to be 
able to form innovation which is to form up new things 
to be the idea to lead the organization toward success. 
The objective of this study was to analyze, design and 
evaluate Tracking System of Meter and Transformers. 

This study used Research and Development tools were 
Code Lobster, Xampp and Visio.  In addition, the 
computer languages are PHP, HTML, CSS and JAVA 
Script. 
 The result of study, the system can add data, 
store, display and alert job information through the Line 
application to be able to perform the work as 
scheduled.  And report for data analysis.  The result of 

evaluation was good level (x = 4.32, S.D. = 0.23) It can 
be used practically and the users are overall satisfied 
at the good level.  
 
Keyword:   Tracking System, LINE Notify, LINE Appli -
cation, Web Application 
 

1. บทนํา 
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาท
ตอการดําเนินชีวิตของเรามากข้ึน ผูคนหันมาบริโภคขอมูล
ขาวสารในปจจุบันขาวสารมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต เปน
อยางมากไมวาจะเปนการติดตอสื่อสาร อุตสาหกรรมและธุรกิจ
ทําใหการจัดการขอมูลเปนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนโดยการจัดเก็บขอมูลแบบเดิม ๆ น้ันเปนการเก็บขอมูล
แบบเอกสารสงผลใหเอกสารมีมากข้ึนทุกครั้งท่ีเพ่ิมขอมูลเขาไป
แลวยากตอการคนหา ทําใหเกิดความลาชา 

ระบบการจัดการภายในองคกร ยังเปนแบบระบบท่ีตอง
เก็บขอมูลแบบจดบันทึก แลวการแจงเตือนงานผานในระบบของ
องคกร ผูใชจะตองอยูภายในองคกรเทาน้ัน จึงจะสามารถเขาใช
หรือรับทราบขอมูลงานได ผูจัดทําไดเห็นถึงปญหาท่ีเกิดกับ
พนักงานในแผนกมิเตอรและหมอแปลง เมื่อมีการจายงานตาม
ระบบงานเดิม ซึ่งเปนเว็บท่ีตองตอกับอินเทอรเน็ตขององคกร 
หากพนักงานคนใดไมไดอยูในองคกรก็จะไมสามารถเห็นงานท่ี
ตนเองไดรับมอบหมาย 

ประโยชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ขอมูลในแผนกมิเตอรและหมอแปลง การไฟฟานครราชสีมาเขต 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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3 โดยสามารถเพ่ิม คนหา และแกไขขอมูลผานหนาเว็บบน
แอปพลิเคช่ัน ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานของ
พนักงานในแผนกมิเตอรและหมอแปลง 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือระบบติดตามกระบวนงานของ
แผนกมิเตอรและหมอแปลง ครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปน
แนวทางวิจัยและพัฒนาโดยแบงหัวขอไดดังตอไปน้ี  
2.1 การวิเคราะหและออกแบบระบบ (Systems Analysis and 
Design) 
 การวิเคราะหระบบ (System Analysis) เปนการศึกษา
วิเคราะหและแยกแยะถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบพรอมท้ังเสนอ
แนวทางเสนอแนวทางแกไขตามความตองการของผูใชงานและ
ความเหมาะสมตอสถานะทางการเงินขององคกร  
การออกแบบระบบ (System Design) คือการสรางแบบพิมพ
เขียวของระบบใหมตามความตองการในเอกสารความตองการ
ระบบกําหนดสิ่งท่ีจําเปน เชน อินพุท เอาทพุท สวนตอประสาน
ผูใชและการประมวลผลเพ่ือประกันความนาเช่ือถือ ความถูกตอง
แมนยาการบํารุ งรักษาไดและความปลอดภัยของระบบ
นอกจากน้ันการออกแบบระบบเปนวิธีการออกแบบและกําหนด 
คุณสมบัติทางเทคนิคโดยนําระบบคอมพิวเตอรมาประยุคใช 
2.2 ระบบฐานขอมูล (Database System) 

ฐานขอมูลเปนกลุมของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน นํามา
เก็บรวบรวมเขาไวดวยกันอยางมีระบบ และขอมูลท่ีประกอบกัน
เปนฐานขอมูลน้ัน ตองตรงตามวัตถุประสงคของการใชงาน ซึ่ง
ขอมูลน้ันอาจจะเก่ียวกับบุคคล สิ่งของสถานท่ี หรือเหตุการณใด 
ๆ ก็ไดท่ีเราสนใจศึกษา  หรืออาจไดมาจากการสังเกต การนับ
หรือการวัดก็เปนได รวมท้ังขอมูลท่ีเปนตัวเลข  ขอความ  และ
รูปภาพตางๆ ก็สามารถนํามาจัดเก็บเปนฐานขอมูลได โดย
ฐานขอมูลจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหผูใชสามารถใช
ขอมูลท่ีเก่ียวของในระบบงานตาง ๆ รวมกันได โดยท่ีจะไมเกิด
ความซ้ําซอนของขอมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยง
ของขอมูลดวย อีกท้ังขอมูลในระบบก็จะถูกตองเช่ือถือได และ
เปนมาตรฐานเดียวกัน 
2.3 การพัฒนาเว็บไซต 

ขอมูลหรือสารสนเทศท่ีนาเสนอในแตละเว็บไซตบนโลก
อินเทอรเน็ตจะแตกตางกันไปตามเปาหมายในการพัฒนาเว็บไซต 
เชน เว็บไซตขาว ก็จะนาเสนอขาวท่ีเกิดข้ึน ณ ปจจุบันท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ โดยอาจจะนาเสนอแยกตามประเภท
ของขาวสาร หรือเว็บไซตบริการซื้อขายสินคา เปาหมาย ก็คือ
ใหบริการซื้อขายสินคาผานทางเว็บไซตซึ่งกอนลงมือพัฒนา
เว็บไซตผูพัฒนาจะตองกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเว็บไซตน้ัน  

กอนท่ีจะลงมือพัฒนา เพ่ือใหไดเว็บไซตท่ีตรงกับความตองการ 
ในการพัฒนาเว็บไซตจะประกอบดวยกระบวนการพัฒนาเว็บไซต 
6 กระบวนการ คือ 

1) กระบวนการกําหนดวัตถุประสงคและวางแผน (Site 
objectives and planning) 

2) การกําหนดเน้ือหาและจัดโครงสรางเว็บไซต (Site 
Content and Structure) 

3) การออกแบบเว็บไซต (Website Design) 
4) การพัฒนาเว็บไซต (Website Development) 
5) การเผยแพรและสงเสริมเว็บไซต (Website Publishing 

and promote Website) 
6)  ก า ร ดู แ ล แ ล ะ บํ า รุ ง รั ก ษ า เ ว็ บ ไ ซ ต  ( Website 

maintenance and innovation) 
2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นลินรัตน  วิศวกิตติ (2558) ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง ระบบ
แจงเตือนสถานะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟาหองแมขาย มี
วัตถุประสงคเพ่ือ มอบหมายใหมีพนักงานติดตามตรวจสอบ
สถานะกํารทํางาน ของเครื่องแมขาย และโทรศัพทแจงใหกับ
ผูดูแลแมขายทราบเมื่อมีความผิดปกติเกิดข้ึน ดังน้ัน ถาหองแม
ขายมีเหตุการณผิดปกติเชน อุณหภูมิสูงข้ึน กระแสไฟฟาดับ 
ในชวงเวลาท่ีนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน จะไมมี
กํารแจงขอมูลความผิดปกติมายังผูดูแลเครื่องแมขาย ดังน้ัน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานนอกเหนือจํากเวลาปฏิบัติงาน 
คณะผูจัดทํา จึงมีแนวความคิดใน การพัฒนาระบบแจงเตือน
อุณหภูมิและแรงดันไฟฟาในหองแมขาย ซึ่งเมื่อหองแมขายมี
อุณหภูมิสูง หรือต่ํากวาท่ีกําหนดหรือมีกระแสไฟฟาดับ ระบบจะ
สงสัญญาณโทรศัพทและจดหมาย อิเล็กทรอนิกสแจงเตือนไปยง
ผูดูแลเครื่องแมขายแบบอัตโนมัติ [1]   

ยุทธนา ดีเทยนี  และ ธงรบ อักษร ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง 
ระบบแจงเตือนเหตุอัคคีภัยผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี มี
วัตถุประสงคเพ่ือ ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุจากอัคคีภัยโดยศึกษา
และ พัฒนาระบบแจ ง เ ตื อน เหตุ อั คคี ภั ยผ าน เครื อข าย 
โทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยใชโมดูลการสื่อสารระบบ GSM ดวยฟงกช่ัน 
SMS เน่ืองจากปจจุบันไดเกิดปญหา เรื่องอัคคีภัยหรือเหตุไฟไหม
บอยครั้ง สวนใหญน้ันสาเหตุท่ีทําใหเกิดอัคคีภัยมักมาจากความ
ประมาทเลินเลอ ในการไมระมัดระวังการใชไฟ ผูวิจัยจึงไดพัฒนา
ระบบแจงเตือนเหตุ อัคคีภัยผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี
ข้ึนมา โดยใช Arduino มาเปนตัวประมวลผล รับคามาจาก 
เซนเซอรตรวจจับควันกับแกส และเปลวไฟ เมื่อประมวลผลแลว
ระบบจะสงการแจงเตือนไปยังอุปกรณท่ี กําหนดไวคือ อุปกรณ
แจงเตือนดวยเสียง แสงไฟ และ SMS เพ่ือแจงเตือนผูอยูอาศัย 
ระบบแจงเตือนเหตุ อัคคีภัยผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี
สามารถแจงเตือนผูอยูอาศัยไดแมผูอยูอาศัยจะไมไดอยูในท่ีเกิด 
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เหตุระบบแจงเตือนอัคคีภัยสามารถชวยเพ่ิมการดูแลและการเฝา
ระวังอัคคีภัยไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ [2]   

สาธิต พวงนิล (2561) ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง ระบบ
ตรวจจับและแจงเหตุผิดปกติอุณหภูมิของเครื่องแมขาย ผานทาง
โทรศัพทเคลื่อนท่ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาระบบท่ีสามารถ
ตรวจจับคาอุณหภูมิสูงเกินกวาคาท่ีกําหนดแลวรายงานไปยัง
ผูดูแลระบบโดยผานทางโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยอัตโนมัติ ผลจาก
การทดสอบ พบวา ระบบท่ีพัฒนาสามารถทํางานไดตาม
วัตถุประสงคกลาวคือ ระบบสามารถแจงเหตุ ผิดปกติอุณหภูมิ
ของหองแมขายไปยังผูดูแลระบบไดทันที จึงทําใหเครื่องแมขาย
ไมเกิดความเสียหาย และยังสามารถ ใชเปนตนแบบในการพัฒนา
ระบบตอไปในอนาคต อยางไรก็ตามการศึกษา ยังคงมีขอจํากัด 
เชน ยังไมสามารถ รายงานเหตุผิดปกติแยกเปนพ้ืนท่ีได และยัง
ไมสามารถใสหมายเลขโทรศัพทไดมากกวา 1 หมายเลขได [3]   
 

3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
การดําเนินการทําโครางงานมีจุดประสงค เพ่ือพัฒนาระบบระบบ
ติดตามกระบวนงาน ซึ่งมีวิธีการดําเนินงานตางๆ อยางเปนระบบ
โดยวแบงวิธีการดําเนินงานเปนข้ันตอนดังตอไปน้ี  
3.1 วัตถุประสงคของโครงงานวิจัย 
   1) เพ่ือการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
   2) เพ่ือพัฒนาระบบงาน 
   3) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน 
3.2 การศึกษาระบบงานเดิม 

ในระบบงานเดิมน้ันเปนการมอบหมายงานผานเว็บไซต
ภายในองคกร ซึ่งตองเปนสมาชิกหรือเปนพนักงานขององคกรณ
เทาน้ันท่ีจะสามารถเขาใชระบบงานแบบเดิมได ปญหาของ
ระบบงานเดิมในปจจุบัน 

1) เว็บไซตขององคกรณเปนแบบอินทราเน็ต (Intranet) 
2) เมื่อผูใชอยูภายนอกพ้ืนท่ีขององคกร จะไมสามารถเขาใช

เว็บไซตขององคกรได 
3) พนักงานสวนใหญจะรับทราบงานไดคอนขางชา เน่ืองจาก

ตองออกไปทํางานนอกพ้ืนท่ีเปนประจํา 
3.3 การออกแบบระบบงานใหม 

ระบบการทํางานของระบบใหมจะเปนการใชงานผาน 
Web App และระบบน้ีสามรถรองรับการใชงานไดกับทุกอุปกรณ
ท่ีเรานําเครื่องมือดานซอฟตแวร คือ CodeLobster PHP ในการ
พัฒนาระบบใหม ซึ่งสามารถแบงออกตามการใชงานของผูใชเปน 
3 สวนดังน้ี 
 1)  ผูดูแลระบบ จะสามารถจัดการสิทธ์ิของพนักงาน หัวหนา
แผนก 
  2) พนักงาน จะสามารถเขามาในระบบเพ่ือรับทราบงาน และ
ดําเนินการทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 3) หัวหนาแผนก จะสามารถทําการเพ่ิมงานลงในระบบ และ
สามารถติดตามการทํางานของพนักงานภายในแผนกได 
3.4 System Flowchart ของระบบงานใหม 

 
ภาพที่ 1 System Flowchart ของระบบติดตามกระบวนงาน 

 
3.5 Use Case Diagram 

 
ภาพที่ 2  แสดงการทํางานของ Use Case Diagram (ระบบงานใหม) 
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3.6 เครื่องมือและภาษาท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
  1) ฮารดแวรท่ีใชในการพัฒนาระบ 
 - ชุดคอมพิวเตอร 
 - สมารทโฟน 
  2) ซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบ ไดแก 
 - Code Lobster 
 - Xampp   
 - Visio 
  3) ภาษาท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
 - ภาษา HTML 
 - ภาษา PHP 
 - ภาษา JavaScript 
3.7 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1) ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานและชางประจําแผนก
มิเตอรและหมอแปลง การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 นครราชสีมา 
จํานวน 19 คน 
   2) กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานและชางประจําแผนก
มิเตอรและหมอแปลง การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 นครราชสีมา 
จํานวน 5 คน ท่ีไดมาโดยการเลือกแบบสุมตัวอยางแบบงาย 
(Simple Random Sampling) 
3.8 เครื่องมือท่ีใชประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
   1) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเพ่ือ

ตประเมินประสิทธิภาพของระบบ  ิดตามกระบวนงาน 
   2) การวิเคราะหขอมูลท่ีใชโปรแกรมสําเร็จรปูทําการวิเคราะห

ขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (x�) และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
   3) กลุมประชากร คือ ผูเช่ียวชาญและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ
ระบบ 
 

4. ผลการดําเนินงาน 
การพัฒนาระบบติดตามกระบวนงาน แผนกมิเตอรและหมอ
แปลง โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

4.1 เว็บแอปพลิเคช่ัน ระบบตดิตามกระบวนงาน แผนกมิเตอร
และหมอแปลง 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 การเพ่ิมขอมูล 

  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3 หนาจัดการงานภายในแผนก 

 

จากภาพท่ี 3 เมื่อเพ่ิมขอมูลเขาไป ก็จะนําขอมูลไปจัดเก็บและ
แสดงเปนตารางออกมา และมีการแจงเตือนไปยังแอปพลเิคช่ัน
ไลน (Line) 

 

4.1.2  หนาแสดงตารางขอมูลงาน 

ภาพที่ 4  ตารางแสดงขอมูลงาน 
 

จากภาพท่ี 4 คือหนาแสดงขอมูลงาน เมื่อมีการเพ่ิมขอมูลงานจาก
ภาพท่ี 3 
 

4.1.3 การแจงเตือนขอมลูผานแอปพลิเคช่ันไลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 หนาแอปพลิเคช่ันไลน (Line) 
 

จากภาพท่ี 5  เมื่อเพ่ิมขอมูลมาจากภาพท่ี 3 ขอมูลก็จะแจงเตือน
ผานแอปพลิเคช่ันไลน (Line) 
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4.1.2 การออกรายงาน 

ภาพท่ี 6 หนาออกรายงาน PDF  
 

จากภาพท่ี 6  หัวหนาแผนก หรือ Account Manager สามารถ
ออกรายงานเปนไฟล PDF ได 
 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 
ผลการประเมินคุณภาพของระบบ ซึ่งเปนผลการสรุปคุณภาพ
โดนรวมของระบบ ไดมีขอเสนอจากอาจารยท่ีปรึกษาและผูใช
ระบบ หลังจากไดรับขอเสนอแนะแลว ผูจัดทําจึงนํามาปรับปรุง
แกไขและเพ่ิมเติม จากน้ันจึงประเมินผลโดยการนําคาท่ีไดจาก
การประเมินคุณภาพของระบบ มาคํานวณดวยวิธีทางสถิติ เพ่ือ
หาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลท่ีไดสามารถสรุปได
ว าการพัฒนาระบบแจงเตือนอุณหภูมิและความ ช้ืนหอง
เซิรฟเวอร อัจฉริยะ ในดานประโยชนของระบบตอผูใช ดานการ
ออกแบบ ดานความมีเสถียรภาพพบวาภาพรวมคาเฉลี่ยความพึง
พอใจของผูใชงานอยูในระดับดี 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
ข้ันตอนของการสรุปและอภิปรายผล สําหรับการพัฒนาเว็บไซต
ระบบระบบติดตามกระบวนงาน แผนกมิเตอรและหมอแปลง 
ก า ร ไ ฟ ฟ า ส ว น ภู มิ ภ า ค เ ข ต  3  น ค ร ร า ช สี ม า  ( ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)  สามารถสรุปการทํางานท่ีสําคัญไดดังน้ี 
5.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
สรุปผลการประเมินระบบติดตามกระบวนงาน แผนกมิเตอรและ
หมอแปลง การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 นครราชสีมา (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการบันทึก
และแจงเตือนขอมูลงานใหกับพนักงานภายในแผนก สําหรับ
ผูจัดการโครงการไดวิเคราะหการทํางานของระบบงานเดิม 
วิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม โดยใช Flowchart, Use 
Case Diagram, Data Flow Diagram, Entity Relationship 
Diagram, Data Dictionary อธิบายรายละเอียดของระบบ หนา
เว็บไซตของระบบมีท้ังหมด 10 หนา ไดแก หนาหลักของระบบ 
หนาแรกของระบบ หนาแสดงขอมูลของหนวยงาน หนาแสดง
ขอมูลบุคลากรของหนวยงาน หนาลงช่ือเขาใชเพ่ือเขาสูระบบ

การจัดการงาน หนาสมัครสมาชิก หนาการจัดการงานสําหรับ
หัวหนาแผนก หนาแสดงขอมูลงานภายในองคกร หนาออก
รายงาน หนาจัดการขอมูลผูใช และไดแบงสิทธิผูใชงานออกเปน 
2 สวน ไดแก หัวหนาแผนก (Account Manager) และ พนักงาน 
(Employees) โดยแตละสิทธ์ิจะสามารถเขาถึงหนาเว็บไซตของ
ระบบไดแตกตางกัน 

สวนของขอมูลท่ัวไปของผูใชงาน พบวาผูใชงานสวน
ใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20 ถึง 40 ป ระดับความพึง
พอใจของผูใชงาน พบวาภาพรวมคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ของผูใชงานอยูในระดับดี อยูท่ี (x = 4.32, S.D. = 0.23)  โดย
ด าน ท่ีผู ใช งานมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  ด านความมี

เสถียรภาพ อยูท่ี (x = 4.65 , S.D. = 0.27) ดานท่ีผูใชงานมี
ความพึงพอใจรองลงมาคือ ดานประโยชนของระบบตอผูใชงาน 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก อยูท่ี (x = 4.15 , S.D. = 0.17) 
และดานท่ีผู ใชงานมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ดานการ

ออกแบบขอมูล มีความพึงพอใจอยูในระดบัมากท่ีสุดอยูท่ี  x = 
4.17 , S.D. = 0.20) 
5.2 ปญหาและอุปสรรค 
 1) ปญหาของเวลาในการพัฒนาระบบติดตามกระบวนงาน 

แผนกมิเตอรและหมอแปลง การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 
นครราชสีมา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  เ น่ืองจากตอง
ปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย จึงทําใหเวลาในการ
พัฒนาระบบมีนอย  
 2) ความรูความเขาใจในเรื่องของการเขียนโปรแกรมยังมีไม
มาก ทําใหตองมาศึกษาเพ่ิมเติม รวมท้ังมาขอคําปรึกษาจาก
อาจารย 
5.3  ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาในครั้งน้ี ผูพัฒนาระบบหวังวาจะเปนประโยชนแก
ผูท่ีสนใจนําผลการศึกษาน้ีไปพัฒนาตออีกในโอกาสหนา จึงขอ
เสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไปดังน้ี 

1) ในสวนของการออกรายงาน ควรเพ่ิมตัวคนหาขอมูล เพ่ือ
สามารถออกรายงานไดตามประเภทของงาน 

2) ควรเพ่ิมชองทางการติดตอใหสะดวกยิ่งข้ึน 
3) ควรจัดทํากราฟแสดงปริมาณขอมูล เพ่ือสามารถดูขอมูล

ไดสะดวก 
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การพัฒนาเว็บไซตสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด 

The Development of the Saving and Credit Cooperative of 
Border Patrol Police 42 Ltd. 
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บทคัดยอ 
การพัฒนาเว็บไซตสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 
42 จํากัด มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพปญหา และออกแบบ
ระบบและพัฒนาเว็บไซตสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 42 จํากัด การจัดการขอมูลพ้ืนฐาน สมาชิกสามารถ
รับรูขาวสารประชาสัมพันธ ดูรายละเอียดการการสมัครสมาชิก 
ดูการกูแตละประเภท ดูอัตราดอกเบ้ียของสหกรณ สามารถดาวน 
โหลดแบบฟอรมตางๆ และดูขอมูลพ้ืนฐานท่ีสามารถเผยแพรได 
การจัดเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูลรายงานท่ีมีความนาเช่ือถือ 
และเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอการใชงาน ระบบท่ีพัฒนาข้ึน
ด านการจัดการ โดยใช โปรแกรม Word Press ใช ในการ
ออกแบบ website โปรแกรม php MyAdmin ใชสรางระบบ
จําลองเซิรฟเวอร ใชโประแกรม Adobe Photoshop CS6 ใน
การออกแบบเว็บไซต 
 

ABSTRACT 
Website development  Border Patrol Police Saving 
Cooperative Limited 42 purpose Study the problem 
situation and System design Website development  
Border Patrol Police Saving Cooperative Limited 
42.Basic data management Members can receive news 
releases. View membership details,Take care of each 
type of loan, See cooperative interest rates, Can 
download various forms And see the basic information 
that can be published Data storage  Data results  
Trustworthy reports And to assess the satisfaction of 
use Developed system in management Managed by 
program word press, php MyAdmin Used to create a 
server simulation system. Used to create a server 
simulation system.use program Adobe Photoshop CS6 
 
 

1. บทนํา 
ปจจุบันการทําสัญญากูยืมของสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี42 จาํกัด ผูท่ีทําสัญญาจะตองมารับแบบฟอรมในการ
ทําสัญญาท่ีสหกรณอยางเดียว พรอมกับนําเอกสารมายื่นตามท่ีมี
ขอกําหนดไว ผู ท่ีมาทําสัญญาอาจไมรูขอกําหนดวาตองนํา
เอกสารใดมาบาง จึงอาจทําใหเสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร
มายื่นในครั้งตอไป การประชาสัมพันธขาวสารของสหกรณ มี
ความสําคัญอยางมาก ซึ่งปจจุบันมีระบบอินเตอรท่ีทันสมัย ซึ่ง
สามารถนําขอมูลประชาสัมพันธมาเผยแพรในระบบเว็บไซต หรือ
มีการสแกน QR Code  Lineของสหกรณ จะมีขาวสารแจงเตือน
ใหสมาชิกรับทราบ  

ดังน้ัน จากปญหาท่ีกลาวมาขางตน จึงมีแนวคิดพัฒนา
ระบบการเก็บขอมูลสัญญา รายละเอียด ขอกําหนด ในการทํา
สัญญาของสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 
จํากัด โดยการใชโปรแกรม  Word  press ทํางานกับ Social 
media ทําใหการนําเสนอเน้ือหามีลักษณะโดดเดนนาสนใจ ใน
การสรางเว็บไซตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และนําโปรแกรม 
Photoshop เปนโปรแกรมประยุกตท่ีมีความสามารถในการ
จัดการแกไขและตกแตงรูปภาพ ตัดตอภาพในการสรางเว็บไซต
ใหเกิดความสวยงามนาสนใจ  และสราง AIP Line แคสแกน QR 
Code ในมือถือก็จะมีLine สหกรณออมทรัพยไวแจงขอมูล
ขาวสารประชาสัมพันธ แจงใหสมาชิกรับทราบ งายตอการใชงาน
มากข้ึน จึงมีแนวคิดท่ีจะจัดทําใหอยูในรูปแบบของเว็บไซต ใน
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 
42 จํากัด  เพ่ือนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ช วย
พัฒนาการบริหารจัดการ ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ 
มีความสะดวกมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
     1. เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของสหกรณออมทรัพยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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     2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาเว็บไซตสหกรณออมทรัพยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด 
     3. เพ่ือการประเมินเว็บไซตสหกรณออมทรัพยตาํรวจตระเวน
ชายแดนท่ี 42 จํากัด 
 

3. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเว็บไซตสหกรณ
ออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด ซึ่งผูพัฒนาระบบ
ไดแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความเปนมาความเปนมาของ
สหกรณ ออมทรัพยตํ ารวจตระเวนชายแดน ท่ี  42 จํา กัด 
อินเทอรเน็ต[1] เว็บไซต[2]และเว็บเพจ[3] Wed Application 
E-Commerce การพัฒนาระบบสารสนเทศ[4] ระบบฐานขอมูล
ทฤษฎีการออกแบบระบบ[5] และพจนานุกรมขอมูล (Data 
Dictionary) [6] สวนเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบ 
Word Press[7] , PHP Myadmin[8] , Adobe  Photoshop 
CS6[9], Draw.io[10] และภาษาท่ีใชในการพัฒนาระบบ ภาษา 
PHP และภาษา HTML[11] 
   จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังหมด 4 เรื่อง ดังน้ี 
   ชลธิชา จินเลี้ยง (2559) ไดศึกษาโครงงานการพัฒนาเว็บ
บล็อก (WebBlog) ดวย Wordpress เรื่อง แท็บเล็ต - Table น้ี 
จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเอารูปแบบการเรยีนรูยคุใหมท่ี
ใชสื่อสังคมหรือ Social Media ซึ่งเปนสื่อท่ีไดรับความสนใจและ
เปนท่ีนิยมในปจจุบันมาประยุกตเขากับการเรียนรู โดยไดศึกษา
รูปแบบและพัฒ นาการเรียนรู ในการจั ดสราง WebBlog 
สําเร็จรูปมีช่ือวา Wordpress ท้ังน้ีไดทําการศึกษาคนควาเน้ือหา
ความรูท่ีสนใจเก่ียวกับเรื่องแท็บเล็ต – Table คอมพิวเตอร
พกพาหรือคอมพิวเตอรท่ีสามารถใชงานขณะเคลื่อนท่ีได ขนาด
กลางท่ีมีหนาจอแบบสัมผัสในการใชงานเปนหลักและมีการใชกัน
มานานแลวในอดีต แตในปจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอรท่ีใช
แนวคิดน้ีข้ึนมาแทนท่ี ซึ่งมีหลายบริษัทไดใหคํานิยามท่ีแตกตาง
กันไป[12] 
   ฉัตรชุตา สายเพชร (2558) ปญหาพิเศษน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจหองพัก
ในรูปแบบ Responsive Web เพ่ือรองรับอุปกรณ ในขนาด
หนาจอตางๆ เปนการเพ่ิมทางเลือกในการใชงานระบบใหแก
ผูใชงานมากข้ึน ท้ังน้ีการออกแบบสําหรับผูใชท่ีไมมีความรูดาน
คอม พิ วเตอร ให ง ายต อการใช งานและไม ยุ งยาก  โดยมี
สวนประกอบของระบบ 2 สวนคือ สวนของผูดูแลระบบและสวน
ของผูใชงานระบบซึ่งมีสวนประกอบยอย 3 สวนคือ การจอง
หองพัก คลังสินคา และการซอมบํารุงซึ่งผูใชงานสามารถใชงาน
ระบบผานอุปกรณตางๆไดทุกขนาดจอ ท้ังในคอมพิวเตอรและ 
SmartPhone ระบบพัฒนาข้ึนในลักษณะของเว็บแอพพลิเคช่ัน 
เค รื่ อ งมื อ ท่ี ใ ช ใน ก า ร พั ฒ น า เป น โป ร แ ก ร ม  Adobe 

Dreamweaver CS6, PHP, Bootstrap แ ล ะ  MySQL จ า ก
แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของระบบจากกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุม ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน จากแบบ
ประเมินไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.53 และ จากผูใชงานจํานวน 30 คน ไดคาเฉลี่ยเทากับ 
4.35 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 สามารถสรุป
ผลไดวา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจหองพัก
ในรูปแบบ Responsive Web น้ีมีประสิทธิภาพสูงและมีความ
พึงพอใจมาก ดังน้ันการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ธุรกิจหองพักในรูปแบบ Responsive Web ท่ีพัฒนาข้ึนน้ี จึง
สามารถชวยในจัดการหองพักและสรุปผลรายงานงบประมาณ
ตางๆ ทําใหเกิดความสะดวกสบายและถูกตองมากข้ึน[13] 
   อรุณี ชัยพิชิต (2557) การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ดวย 
WordPress เรื่ องซอฟตแวรคอมพิวเตอร  จัด ทําข้ึน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือนําเอาความรูความเขาใจไปใชในการเรียน ท้ังน้ี
ได ทําการศึกษาคนควาเน้ือหาความรู ท่ีสนใจเก่ียวกับเรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร หมายถึง ชุดคําสั่งท่ีสั่งงานคอมพิวเตอร
เปนลําดับข้ันตอนของการทํางาน ชุดคําสั่งเหลาน้ีไดจัดเตรียมไว
ในหนวยความจําของคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรอานชุดคําสั่งแลว
ทํ างานตาม ซอฟตแวรจึ งเปนสิ่ ง ท่ีม นุษยจัด ทําข้ึน  และ
คอมพิวเตอรจะทํางานตามคุณลักษณะของซอฟตแวรท่ีวางไว
แลวเทาน้ัน โดยผูจัดทําระบบสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บ
บล็อกจาก WordPress ไดดวยตนเองและนํามาประยุกตใชให
เขากับการเรียนรูของตนเองมากยิ่งข้ึนท้ังน้ี ทําใหสามารถ
ติดตอสื่อสารกันไดระหวางครู เพ่ือนและผูสนใจท่ัวไปไดเปน
อยางดี [14] 
    ทัศนีย นิภัสตรา (2557) การศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช
บริการเงินกูของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู สุราษฎรธานี 
จํากัด โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเงินกู 
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใช
บริการเงินกู ความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจกับ
พฤติกรรมการใชบริการเงินกูของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุ
ราษฎรธานี จํากัด การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาจากกลุม
ตัวอยางท่ีเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครสูุราษฎรธานี จํากัด ท่ี
ใชบริการเงินกูประเภท เงินกูฉุกเฉิน เงินกูทุนเรือนหุนและหรือ
เงินฝากค้ําประกันประกัน เงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกู
สวัสดิการ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา และนํา
ขอมูลไปวิเคราะหหาคาสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาคาความถ่ี หาคารอยละ และสถิติ 
Chi-square ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการเงินกูของสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี วัตถุประสงคในการกูเงินเพ่ือ
ใชจายในครอบครัว ใชบริการเงินกูของสหกรณออมทรัพยครู 
ประมาณ 1 ครั้ง ตัดสินใจใชบริการกูเงินกับสหกรณออมทรัพย
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ครูเพราะใหวงเงินสูงกวาสถาบันการเงินอ่ืน สวนใหญคิดวาอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูของสหกรณออมทรัพยครูในปจจุบันมีความ (2) 
เหมาะสม การสงเงินชําระหน้ีในปท่ีผานมาโดยสงชําระคืนเงินกู
ตามสัญญาท้ังหมด นอกจากการกูเงินท่ีสหกรณแลว มีการกูเงิน
จากธนาคาร หลังจากมาใชบริการเงินกูกับสหกรณแลวจะกลบัมา
ใชบริการอีก และจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใชบริการเงินกูกับ
สหกรณ 4. สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และตําแหนงการทํางาน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการเงินกูของสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 5. สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก 
รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน ผูอยูในอุปการะ ปริมาณ
หน้ีสิน  ระยะเวลาการเปนสมาชิก และมูลค าหุ น ท่ี ถือ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการเงินกูของสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด [15] 
 

4. วิธีการดําเนินงาน 
4.1 การวิเคราะหระบบงานเดิม 
ข้ันตอนการดําเนินงานของระบบงานสหกรณออมทรัพยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด จากการใหบริการแบบเดิมพบวา 
การทําสัญญากูยืมของสหกรณออมทรัพย ผูท่ีทําสัญญาจะตองมา
รับแบบฟอรมในการทําสัญญาท่ีสหกรณอยางเดียว พรอมกับนํา
เอกสารมากยื่นตามท่ีมีขอกําหนดไว ผูท่ีมาทําสัญญาอาจไมรู
ขอกําหนดวาตองนําเอกสารใดมาบาง จึงอาจทําใหเสียเวลาใน
การจัดเตรียมเอกสารมายื่นในครั้งตอไป การประชาสัมพันธ
ขาวสารของสหกรณ มีความสําคัญอยางมาก และทําใหยากตอ
การคนหา อาจทําใหเกิดความซ้ําซอนและเสี่ยงตอการศูนยหาย 
ทางกลุมจึงเล็งเห็นไดวาควรจะมีระบบจัดการ โดยการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการ และได
ออกแบบวิเคราะหระบบออนไลนสหกรณออมทรัพยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด ใหตรงความตองการของระบบการ
จัดเก็บขอมูล  

 
ภาพที่ 1 ผังกางปลาแสดงถึงปญหาและสาเหตุของปญหาในการพัฒนา

เว็บไซตสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 42 จํากัด 

 
4.2 การวิเคราะหระบบงานใหม 
จากการศึกษาการปฏิบัติงานของสหกรณออมทรัพยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด ท้ังจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร
ของหนวยงาน และจากการสอบถามขอมูลจากผูจัดการ และ
เจาหนาท่ีสหกรณ  ไดขอมูลดังน้ี สหกรณออมทรัพยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด ประจําปงบประมาณ 2562 ไดนํา
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และตัวช้ีวัดเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ บทบาทและหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ
นโยบาย เปาประสงค  กลยุทธ และตัวช้ีวัด ของสํานักงาน
คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน ในการ
ขับเคลื่อนการสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตาม
หลักสหกรณ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายใหเปนตามวิสยัทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค กลยุทธ และตัวช้ีวัด ท่ีไดรับการวิเคราะห และสังค
เคราะหจากองคคณะบุคคล ทางการบริหารของสหกรณออม
ทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งทางสํานักงานสหกรณออม
ทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี  42 จํากัด  ยั งไมมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการรวบรวมจัดเก็บขอมูลเอกสาร 
และการประชาสัมพันธ จึงทําใหปจจุบันพบปญหาตางๆ หลาย
ดาน เชน ความผิดพลาดในการจัดเก็บขอมูล มีความลาชาในการ
คนหาขอมูล และขอมูลอาจมีการสูญหายบอย ทางกลุมจึง
เล็งเห็นไดวาควรจะมีระบบจัดการ โดยการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการ และไดออกแบบ
วิเคราะหระบบออนไลนสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 42 จํากัด ใหตรงความตองการของระบบการจัดเก็บ
ขอมูล และสารมารถนําขอมูลประชาสัมพันธมาเผยแพรในระบบ
เว็บไซต ผูใชบริการสามารถเขาโหลดแบบฟอรมหรือเอกสาร
ตางๆไดจากเว็บไซตของสหกรณโดยตรง หรือมีการสแกน QR 
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Code Line ของสหกรณ  จะมีขาวสารแจงเตือนใหสมาชิก
รับทราบ 
 
4.3 การออกแบบระบบ Site map สหกรณออมทรัพยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด 

 
ภาพที่ 2 Site map 

 
4.4 การออกแบบระบบ Use case Diagram 

 
ภาพที่ 3 Use case Diagram 

 
 
 

4.5 การออกแบบ Activity Diagram 

 
ภาพที่ 4 ภาพตัวอยางการออกแบบ Activity Diagram ของ U4 

 

3.6 การออกแบบฐานขอมูล 

 
ภาพที่ 5 Entity Relationship Diagram 
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5. ผลการดําเนินงาน 
ในการพัฒนาเว็บไซตสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน
ท่ี  42 จํ า กัด  ผู จั ด ทํ าได ออกแบบและพัฒ นาระบบให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนตรงตามความตองการของผูใชงานระบบ 
โดยนําเทคโนโลยีเครือขายอินเตอรเน็ต ท้ังบนเว็บไซต และ
โซเชียลมีเดีย มาใชในการพัฒนาระบบ ทําใหสามารถ บันทึก
ขอมูลได แกไขขอมูลได เพ่ิมขอมูลได ประมวลผลขอมูลและ
นําเสนอไดอยางสะดวกมีประสิทธิภาพและงายตอการใชงาน 
5.1 สวนของ Front-end 
 

 
ภาพที ่6 ตัวอยางรูปของหนาเว็บไซต 

 
ภาพที่ 7 ตัวอยางรูปของหนาเว็บไซต 

 

5.2 สวนของ Back-end 

 
ภาพที่ 8 ตัวอยางรูปของหลังเวบ็ไซต 

 
 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
การประเมินครั้งน้ี ผูประเมินไดสํารวจความพึงพอใจพูดทดสอบ
ใชเว็บไซตสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด 
โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

เพศของกลุมผูใชงานท่ีใหขอมูลท้ังหมด จํานวน 9 คน เปน
กลุมผูใชเพศหญิงท่ีเปนผูใชงานมากท่ีสุด จํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 75 และเปนกลุมผูใชเพศชาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอย
ละ 25 สถานะของผูตอบแบบสอบถามตอระบบ พบวาเปนกลุม
ผูใชเจาหนาท่ีท่ีเปนผูใชงานมากท่ีสุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอย
ละ 75 และเปนกลุมผูใชกรรมการและเจาหนาท่ี จํานวน 7 คน 
คิดเปนรอยละ 75 พบวาใชเพ่ือกรอกขอมูล/บันทึกขอมูล มาก
ท่ีสุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 62.5 และใชเพ่ือคนหาขอมูล 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.5  
ตอนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอระบบ 
ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นในภาพรวม 
 

รายการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 

x  S.D. การแปลผล 

1.  ดานการตรงตามความตองการ
ของผูใชงานระบบ  

4.57  0.52  ดีมาก 

2.  ดานการทํางานไดตามฟงกชั่น
งานของระบบ  

4.50  0.50  ดี 

3.  ดานความงายตอการใชงานระบบ  4.43  0.50  ดี 

4.  ดานประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบ 

4.34  0.84  ดี 

5.  ดานการรักษาความปลอดภยัของ
ขอมูลในระบบ  

4.38  0.69  ดี 

คาเฉล่ียโดยรวมทกุดานของผูใชงาน 4.44  0.61  ดี 
 

จากตารางท่ี 1 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.44 และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.61) เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานการ
ตรงตามความตองการของผูใชงานระบบ มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.57 และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.52) ดานการทํางานไดตามฟงกช่ันงานของ
ระบบ มีความคิดเห็นอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.50 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.50) ดานความงายตอการใช
งานระบบ มีความคิดเห็นอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.43 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.50) ดานประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบ มีความคิดเห็นอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.34 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.84) ดานการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ มีความคิดเห็นอยูใน
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ระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.38 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.69) 
         ผลจากการนําไปทดลองใชในระบบงานจริง พบวา
ผูใชงานมีความพึงพอใจ เน่ืองจากระบบใชงานงาย ชวยลด
ข้ันตอนในการทํางาน ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และระบบสามารถนํามาใชงานไดจริงกับระบบงานในปจจุบัน 
 

6. สรุปผลการดําเนินงาน 
6.1 สรุปผล 
การพัฒนาเว็บไซตสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 
42 จํากัด วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหา และคุณลักษณะ
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด เพ่ือ
พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารการจัดการ ใหมีความ
สมบูรณ ถูกตอง ทันสมัยและการสืบคนไดอยางรวดเร็ว และเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึนดานการ
บริหารการจัดการ 
   ข้ันตอนการดําเนินงานของระบบงานสหกรณออมทรัพย
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด จากการใหบริการแบบเดิม
พบวา การทําสัญญากูยืมของสหกรณออมทรัพย ผูท่ีทําสัญญา
จะตองมารับแบบฟอรมในการทําสัญญาท่ีสหกรณอยางเดียว 
พรอมกับนําเอกสารมากยื่นตามท่ีมีขอกําหนดไว ผูท่ีมาทําสัญญา
อาจไมรูขอกําหนดวาตองนําเอกสารใดมาบาง จึงอาจทําให
เสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสารมายื่นในครั้งตอไป การ
ประชาสัมพันธขาวสารของสหกรณ มีความสําคัญอยางมาก และ
ทําใหยากตอการคนหา อาจทําใหเกิดความซ้ําซอนและเสี่ยงตอ
การศูนยหาย ทางกลุมจึงเล็งเห็นไดวาควรจะมีระบบจัดการ โดย
การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการ 
และไดออกแบบวิเคราะหระบบออนไลนสหกรณออมทรัพย
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด ใหตรงความตองการของ
ระบบการจัดเก็บขอมูล 
   ในการพัฒนาเว็บไซตสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 42 จํากัด น้ันผู พัฒนาไดศึกษาคุณลักษณะการ
ดําเนินงาน และการจัดการขอมูลของกลุมนโยบายและแผน เพ่ือ
นํามาวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
บริหารการจัดการในการดําเนินงาน โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
จากการสัมภาษณ สังเกต และการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ 
เมื่อทราบถึงความตองการของผูใช ผูพัฒนาจึงนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการ
จัดการในการดําเนินงาน โดยใชโปรแกรม Word Press  ใชใน
การออกแบบ website โปรแกรม php MyAdmin ใชสราง
ระบบจําลองเซิรฟเวอร ใชโประแกรม Adobe Photoshop CS6 
ในการออกแบบเว็บไซต และใชภาษา PHP (Personal Home 
Page) ในการพัฒนาระบบ ระบบมีการออกแบบใหมีการใชงาน

งายไมซับซอน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
กรณีศึกษา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ไดออกแบบ
ใหมีกลุมผูใช 3 กลุม ไดแก 
   1. ผูดูแลระบบคนท่ี1 
   สามารถเพ่ิมลบแกไขสิทธ์ิการใชงาน/เพ่ิมลบแกไขขอมูล
พ้ืนฐาน/เพ่ิมลบแกไขขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา/เพ่ิมลบ
แกไขขอมูลเน้ือหาเอกสาร/เพ่ิมลบแกไขขอมูลการดาวนโหลด
เอกสาร/เพ่ิมลบแกไขขอมูลขาวสาร/เพ่ิมลบแกไขขอมูลสื่อและ
ภาพ 
   2. ผูดูแลระบบลําดับท่ี2  
   สามารถเพ่ิมลบแกไขขอมูลพ้ืนฐาน/เพ่ิมลบแกไขขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา/เพ่ิมลบแกไขขอมูลเน้ือหาเอกสาร/เพ่ิม
ลบแกไขขอมูลการดาวนโหลดเอกสาร/เพ่ิมลบแกไขขอมูล
ขาวสาร/เพ่ิมลบแกไขขอมูลสื่อและภาพ 
   3. ผูใชงานท่ัวไป  
   สามารถดูขอมูลพ้ืนฐาน/ดูขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา/ดู
ขอมูลเน้ือหาเอกสาร/ดูขอมูลการดาวนโหลดเอกสาร/ดูขอมูล
ขาวสาร/ดูขอมูลสื่อและภาพ/ดาวนโหลดเอกสาร 
ผลท่ีไดคือ การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ข้ึน โดยมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ มีโครงสราง งายตอ
การเขาถึง รวมท้ังการประมวลผลท่ีมีความถูกตอง แมนยํา และ
ไดสารสนเทศท่ีมีความนาเช่ือถือ และนําไปใชในการบริหาร
จัดการไดอยางถูกตอง และสงผลใหการดําเนินงานของสหกรณ
ออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด มีความโปรงใส
และมั่นคงยั่งยืน 
6.2 ปญหาและอุปสรรค 
     6.2.1 ปญหาในการเรียบเรียงจัดทําเน้ือหาและการออกแบบ
ขอมูลเพ่ือการพัฒนาเว็บไซตเปนเรื่องใหมสําหรับผูใชงานซึ่งการ
ปรับความเขาใจในการจัดทําระบบ 
     6.2.2 ปญหาของการข้ึน Host ระหวางทําระบบเกิดการ 
Error ขอมูลไมแสดงออกมาเน่ืองจากผูใชงานยังไมคุนเคยหรือยัง
ไมมีความชํานาญในการใชงาน 
     5.2.3 ภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรมมีจํานวนมากและ
ซับซอน บางครั้งอาจจะเกิดขอผิดพลาดในการนําคําสั่งแตละ
คําสั่งมาใช 
6.3 ขอเสนอแนะในการนําปริญญานิพนธไปใชงาน 
     6.3.1 ผูใชงานโปรแกรมควรศึกษาคูมือข้ันตอนการใชงาน
อยางละเอียดกอนการใชงานโดยศึกษาไดจากภาคผนวก 
     6.3.2 โปรแกรมน้ีออกแบบมาสําหรับใชงานในสหกรณออม
ทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 42 จํากัด เทาน้ัน ไมสามารถ
นําไปใชในกิจกรรมอ่ืนได 
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6.4 ขอเสนอแนะในการนําปริญญานิพนธไปพัฒนาตอ 
    6.4.1 ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือนํามาเพ่ิมความ
สนใจใหกับตัวระบบงานใหมีรูปแบบท่ีหลากหลายและนาสนใจ
มากข้ึน และควรพัฒนาอยางตอเน่ือง 
     6.4.2 ในกรณี ท่ีตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูลอยู
สม่ําเสมอ จึงตองมีการบันทึกขอมูลอยูเปนประจําเพ่ือใหไดขอมูล
ท่ีละเอียดมากข้ึน ควรเก็บขอมูลดวยวิธีอ่ืนดวย 
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ระบบบริหารจัดการความรู 
Knowledge Management System 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหและออกแบบระบบ
บริหารจัดการความรูใหสามารถอํานวยความสะดวกแกผูศึกษา
เลาเรียน เพ่ือชวยใหการศึกษาหาความรูงายข้ึน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการนําไปใชจริงไดมากยิ่งข้ึน กลุมประชากร
ตัวอยาง คือบุคคลท่ัวไป จํานวน 20 คน ภาคเรียนท่ี 1/2562 
ระบบแบงผูใชงานออกเปน 3 สวน คือ 1) ผูดูแลระบบ สามารถ
จัดการขอมูลหมวดหมู วีดีโอ ตรวจสอบจัดการวีดีโอสมาชิก 
จัดการสมาชิกได 2) สวนของสมาชิก สามารถแกไขขอมูลสวนตัว 
จัดการวีดีโอการสอน คําอธิบาย เอกสารการสอนใหม สนทนา
ระหวางผูใชได 3) บุคคลท่ัวไป สามารถคนหาวีดีโอท่ีสนใจได 
สนทนาระหวางผูสอน และสามารถสมัครสมาชิกได เครื่องมือท่ี
ผูวิจัยใชในการพัฒนาระบบคือ โปรแกรมกูเกิล โครม (Web 
Browser Google Chrome v.71.0.3578.98), โปรแกรมเอ็กซ
แซม (XAMMP v.7.3.0), โปรแกรมวิชวล สตตูดิโอ โคด (Visual 
Studio Code v.15.9.28307), โปรแกรมลาราเวล เฟรมเวิรค 
(Laravel Framework v.5.6), ภาษาพีเอชพี (PHP), โปรแกรม 
คอมโพสเซอร (Composer v.1.8.0), ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 
(MySQL) . ผลการวิจัยท่ีมีตอ ระบบบริหารจัดการความรู

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ โดยรวมอยูในระดับมาก ( 𝒙𝒙𝒙 
= 4.72) เมื่อ พิจารณา รายดานพบวา อยูในระดับมากท้ังสาม

ดาน (𝒙𝒙𝒙 = 4.70, 𝒙𝒙𝒙 =4.60, 𝒙𝒙𝒙 =4.86) 
 
คําสําคัญ: ระบบการจัดการความรู, เว็บแอปพลิเคชัน 
 

ABSTRACT 
This research aims to analyze and design a  knowledge 
management system.  The system could be able to 
facilitate students to study and make education 
process easier. The sample consisted of 20 students in 
the semester 1/ 2019.  The system divides users into 3 
groups.  1)  the admin can manage video category  
 

information check member video management and 
manage users 2)  the membership section can edit 
personal information, manage teaching videos, add 
new teaching materials and chat between user 3) 
Normal users can search the interesting videos.  They 
can also communicate with instructor and sign up for 
the system. The development tools that the researcher 
uses to develop the system is Web Browser Google 
Chrome v. 71. 0.3578.98, XAMMP v. 7.3. 0, Visual Studio 
Code v. 15. 9. 28307, Laravel Framework v. 5. 6, PHP, 
Composer v. 1. 8. 0, MySQL.  Research results on 
Knowledge management system, system performance 

Overall is at a high level. ( 𝒙𝒙𝒙 =4.72) When considering 
the details, it was found that the levels were at a high 

level in all three aspects. (𝒙𝒙𝒙 = 4.70, 𝒙𝒙𝒙 =4.60, 𝒙𝒙𝒙 =4.86) 
 
Keywords: Knowledge, management system, web 
application. 
 

1. บทนํา 
ในปจจุบัน เทคโนโลยีเปนสิ่งท่ีถูกยอมรับในยุคปจจุบัน เปน
พ้ืนฐานปจจัยสําคัญในการดําเนินชี วิตของมนุษย เพราะ
เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาท ตอการดําเนินชีวิตของมนุษย ท้ัง
เรื่อง การเรียนการสอน การศึกษา การคนหาแสวงหาความรู 
ตาง ๆ และอ่ืน ๆ แตยังขาดชองทางท่ีจะแนะนําขอมูล ท่ีมีความ
เปนจริงไดมากนัก ซึ่งยังไมมีสื่ออํานวยอยางจริงจังใหแกผูศึกษา
เลาเรียน ซึ่งสงผลเสีย เชน เสียเวลา ไดขอมูลท่ีไมครบถวน ขอมูล
ไมตรงตามความตองการ ขอมูลผิดเพ้ียน หรือ อ่ืน ๆ 

จากสภาพปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยมีแนวคิดท่ีจะ
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู ในสวนน้ีใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนแนวทางใหแกผูศึกษาเลาเรียนอีกชองทาง 
 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือวิเคราะห และออกแบบ ระบบบริหารจัดการความรู 
2. เพ่ือเสริมสรางองคความรูพ้ืนฐานใน ระบบบริหารจัดการ
ความรู ใหเหมาะสมกับผูใชงาน 
3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ ระบบบรหิารจดัการความรู 
 

3. ทฤษฎีและวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
1. การจัดการความรู (Knowledge Management) 
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู  ห รื อ เ ค เ อ็ ม  ( KM =  Knowledge 
Management) คือการสรางและจัดการกระบวนการเพ่ือให
ความรูท่ีถูกตองเหมาะสมไปยังบุคคลท่ีถูกตอง (right person) 
ณ เวลาท่ีเหมาะสม (right time) เ พ่ือใหบุคคลแลกเปลี่ยน
สารสน เทศ  และ นํ า ไป ใช เ พ่ื อ เ พ่ิ มการบรรลุ ผลสํ า เ ร็ จ 
(performance) ขององคกร (วิจารณ พาณชิ, 2559) โดยมีความ
รูอยู 2 ประเภท 
 1.1 ความรู ท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปน
ความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรค หรือสัญชาติญาณของ
แตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไม
สามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรได
โดยงาย 
 1.2 ความรู ท่ี ชัดแจง (Explicit Knowledge)  เปน
ความรูท่ีสามารถรวบรวมถายทอดไดโดยผานวิธีตาง ๆ เชน การ
บันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ 
2. เคร่ืองมือบริหารและจัดการเว็บไซตสําเร็จรูป (Content 
Management System : CMS)  
CMS เปนโปรแกรมท่ีนํามาชวยในการสรางและจัดการเว็บไซต
แบบสําเร็จรูป โดยในการใชงาน CMS น้ันผูใชงานแทบไมตองมี
ความรูในดานการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสรางเว็บไซตไดดวย
ตัวเอง CMS จะมีโปรแกรมสําเร็จรูปสามารถแทรกเองได เชน 
Web board ระบบจัดการปายโฆษณา ระบบนับจํานวนผูชม 
แมแตกระท่ังตะกราสินคา และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ขอดีของ CMS 
คือ ใชงานงายและงายตอการบริหารจัดการ ไมเสียเวลาในการ
พัฒนาเว็บไซต ไมมีคาใชจายสูง สามารถเปลี่ยนหนาเว็บไซตได
งาย เพียงแคดาวนโหลดทีม (Theme) น้ัน ๆ 
3. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
ผูวิจัยไดนําแนวคิดท่ีไดจากการสังเคราะหข้ันตอนในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการความรูตามหลักแนวคิด วงจรการพัฒนา
ร ะ บ บ  ( System Development Life Cycle :  SDLC)  คื อ 
กระบวนการทางความคิด (logical process) ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือแกปญหาทางธุรกิจและตอบสนองความ
ตองการของผูใชได โดยระบบท่ีพัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ
จะมีโครงสรางชัดเจน มีการลําดับกิจกรรมในแตละระยะอยาง
ชัดเจน ซึ่งอาจเริ่มดวยนําระบบเดิมท่ีมีอยูแลวมาปรับเปลี่ยนใหดี

ยิ่งข้ึนหรือการพัฒนาระบบใหม วงจรการพัฒนาระบบน้ีจะแบง
กระบวนการพัฒนาออก เปน 5 ระยะ (phases) (ขนิษฐา อินทะ
แสง, 2560) ดังน้ี 

3.1 การวางแผนโครงการ (project planning phase) 
เปนข้ันตอนแรกของวงจรการพัฒนาระบบการเริ่มตนโครงการ
ดวยการสํารวจความเปนไปไดของโครงการ ศึกษาขอเท็จจริงและ
กําหนดปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานกําหนดเวลาโครงการและ
รายละเอียดการดําเนินงาน โดยพิจารณาวิธีการแกปญหาท่ี
เหมาะสมท่ีสุดภายใตสภาพแวดลอมปจจุบัน ยังคงใชระบบ
ปจจุบัน ปรับปรุงระบบปจจุบัน หรือ พัฒนาระบบใหม จัดตั้ง
ทีมงาน ดําเนินโครงการ  

3. 2  การ วิ เคราะห  (analysis phase)  วิ เคราะห
ระบบงานปจจุบันและกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการ
กําหนดความตองการของระบบ โดยการรวบรวมขอมูลและความ
ตองการดานตาง ๆ จากผูใช และนํามาวิเคราะหเพ่ือสรุปเปนขอ
กําหนดใหถูกตอง ชัดเจน และครบถวน นําขอกําหนดมาสราง
เปนแบบจําลองกระบวนการของระบบใหมสรางแบบจําลอง
ขอมูล 

3.3 การออกแบบระบบ (design phase) เปนระยะท่ี 
3 ของวงจรการพัฒนาระบบมุงเนนการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบ เปนการกําหนดรายละเอียดขององคประกอบตาง ๆ  การ
ออกแบบสวนของผลลัพธ การออกแบบสวนของการนําเขาขอมูล 
การออกแบบสวนกระบวนทํางานมีประกอบดวยฟงกชัน การ
ทํางานใดบาง การออกแบบสวนตอประสานกับผู ใช  การ
ออกแบบฐานขอมูลของระบบ กําหนดคุณลักษณะของอุปกรณ
ฮารดแวรและซอฟตแวร 

3.4 การนําไปใช  ( implementation phase)  เปน
ระยะท่ี 4 ของวงจรการพัฒนาระบบแสดงข้ันตอนดําเนินการ
พัฒนาระบบ การนําผลท่ีไดจากข้ันตอนการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบมาทําใหเกิดเปนผลลัพธท่ีนําไปใชงานไดจริง การ
เขียนโปรแกรม การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ การถายโอน
ขอมูลจากระบบเดิมเขาสูระบบใหม 

3.5 การบํารุงรักษา (maintenance phase)  เปน
ข้ันตอนสุดทายของวงจรการพัฒนาระบบ เปนข้ันตอนของการ
ติดตามผลการใชงานระบบ และใหความชวยเหลือแกผูใชเพ่ือให
สามารถใชงานระบบไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
สมศักดิ์ เกิดพุม (2550 : 2) ไดออกแบบและปรับปรุงเว็บไซตของ
สํานักฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เพ่ือแกไข
และปรับปรุงเว็บไซต โดยเลือกใช CMS ในการศึกษาและพัฒนา 
โดยมีการออกแบบรูปแบบโครงสรางของเว็บไซต และพัฒนาเว็บ
โดยอาศัยบนหลักความนาเช่ือถือ และการใชงานงาย โดยเน้ือหา
ท่ีนําเสนอน้ันจะประกอบไปดวยขอมูล สารสนเทศ การรายงาน
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ขอมูลทางการศึกษา การดาวนโหลดเอกสารตาง ๆ ตลอดจนมี
ตัวอยางของวีดีทัศนท่ีนาสนใจ โดยผลการพัฒนาเว็บไซตไดรับ
ความนิยมการใชงานมากข้ึนถึงรอยละ 80 และใหขอเสนอแนะวา
การพัฒนาเว็บไซตใหนาสนใจควรมีชองทางใหผูใชสามารถ
ติดตอสื่อสารกลับมาได เชน การสรางเว็บบอรดหรือกระดานขาว 
ศุภชัย ธรรมวงศ (2551: 60) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขอมูลบนเว็บไซตสํานักสาธารณสุข จังหวัดแมฮองสอน ได
กลาวถึงการจัดการสรางเว็บไซตโดยใชโปรแกรมภาษาพีเอชพี ทํา
ใหการสรางเว็บไซตมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการบริหาร
จัดการมากข้ึน โดยใชหลักการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิด
ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหเว็บไซตมีความนาสนใจ
มากข้ึน ผูดูแล เจาของงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงผูบริหารใหความ
สนใจและนําไปเปนเครื่องมือสําคัญในการทํางานตอไป 
อโนชา  สุวรรณนาคินทร (2549: 46) ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู เรื่องระบบบริหารคุณภาพ
ภายในสถาบันพระปกเกลา โดยใชระบบบริหารจัดการ CMS มา
พัฒนาตอยอดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการศึกษา 
พบวาระบบมีคุณภาพในเกณฑดี มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.11 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.225 และผลการศึกษาความพึง
พอใจพบวา อยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.09 สวน
เ บ่ียงเบนมาตรฐาน 0.24 จึงสรุปไดว า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีพัฒนาโดยเครื่องมือ CMS มีคุณภาพดี 
 

4. วิธีการดําเนินงาน 
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ในการประเมินความพึงพอใจระบบบริหารจัดการความรู ได
กําหนดกลุมตัวอยางท่ีจะทําการประเมินความพึงพอใจ โดยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเปนกลุมบุคคลท่ัวไป จํานวนท้ังสิ้น 
20 คน  
4.2 เคร่ืองมือวิจัย/วิธีการวิเคราะหขอมูล 
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู ในครั้งน้ี ผูวิจัยใช
เครื่องมือในการวิจัย คือ 

1 ระบบปฏิบัติการ Windows 10 PRO ใชพัฒนา 
2. XAMPP ทําการจําลองเครื่องของตัวเองใหเปน 

Web Server ดวย Apache ระหวางการพัฒนาเพ่ือดูการทํางาน 
ของโปรแกรมท่ีเขียนข้ึน จากน้ันจงึจะอัปโหลดไฟลท้ังหมดข้ึนไป 
บน Web Server จริงของมหาวิทยาลัยฯ 

3. Visual Studio Code ใชในการแกไขและปรับแตง
โคด 

4. Web Browser Google Chrome ทําหนาท่ีเปน
หนาจอหลักสําหรับการเรียกใชเว็บแอพพลิเคช่ันทดสอบการ
ทํางานของระบบ 

5. Composer ทําหนาท่ีจัดการไลบราลี่ภายนอกของ 
php 

6. Laravel Framework คือ PHP Framework ท่ีทํา
ใหผูเขียนโคดท่ีดูสะอาด เรียบรอยเปนระเบียบ 

7.  แบบสอบถาม  เครื่ อ งมื อ ท่ี ใช ในการ วิจัยคือ
แบบสอบถาม โดยการใชคะแนนของแบบประเมินประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑวิธีของลิเคอรท (Likert) ซึ่งเปนวิธีการวัดเจตคติ
ของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใด ๆ ประกอบดวยมาตรอันดับเชิงคุณภาพ 
(Rating Scale) 5 ระดับ 

8. วิธีการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหการใชงานโดยการ 
หาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กําหนดเกณฑ การให
คะแนนและเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยของประเด็นคําถาม ดังน้ี 
4.21 - 5.00 หมายถึง เว็บแอปพลเิคชันท่ีพัฒนาอยูในระดับ 

พึงพอใจ มากท่ีสุด 
3.41 - 4.20 หมายถึง เว็บแอปพลเิคชันท่ีพัฒนาอยูในระดับ 

พึงพอใจ มาก 
2.61 - 3.40 หมายถึง เว็บแอปพลเิคชันท่ีพัฒนาอยูในระดับ 

พึงพอใจ ปานกลาง 
1.81 - 2.60 หมายถึง เว็บแอปพลเิคชันท่ีพัฒนาอยูในระดับ 

พึงพอใจ นอย 
1.00 - 1.80 หมายถึง เว็บแอปพลเิคชันท่ีพัฒนาอยูในระดับ 

พึงพอใจ นอยท่ีสุด 
4.3 ขอบเขต 

1. สามารถจดัเก็บขอมลู คนหาและเพ่ิม แกไขขอมลู
วีดีโอ 

2. สามารถเก็บขอมูลหมวดหมูการสอนและกลุม
ประเภทชนิดตาง ๆ ของวีดีโอ 

3. สามารถทําการการเก็บขอมูลและจัดการขอมลูของ
วีดีโอ 

4. สามารถเพ่ิมรายการ หมวดหมู เพลยลิสต ของวีดีโอ 
5 สามารถรายงานวีดีโอท่ีตองเรียนรู 

4.4 การเก็บขอมูล 
ผูวิจัยไดจําแนกกลุมผูใชบริการออกเปน 3 กลุม ตามลักษณะการ
ใชงาน คือ เจาหนาท่ี (admin) สมาชิก (member)และ ผูใช 
(User) โดยท้ังสามกลุมมีข้ันตอนของการทํางาน ดังน้ี 

1. ผูดูแลระบบ 
1.1. Login เขาสูระบบได 
1.2. ดูวีดีโอตาง ๆ ทุกหมวดได 
1.3. จัดการหมวดการสอนได 
1.4. ตรวจสอบวีดโีอสมาชิกได 
1.5. จัดการวีดีโอสมาชิกได  
1.6. จัดการสมาชิกได 
1.7. สามารถบันทึกวีดีโอท่ีชอบได 
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2. สมาชิก 
2.1. Login เขาสูระบบได 
2.2. ดูวีดีโอตาง ๆ ทุกหมวดได 
2.3. จัดการหมวดการสอนได 
2.4. ตรวจสอบวีดโีอสมาชิกได 
2.5. จัดการวีดีโอสมาชิกได  
2.6. จัดการสมาชิกได 
2.7. สามารถบันทึกวีดีโอท่ีชอบได 

 
3. ผูใช 

3.1. สามารถสมัครสมาชิกได 
3.2. สามารถดหูมวดวีดีโอการสอน ท้ังหมดได 
 

4.5 การวิเคราะหขอมูล 
ระบบบริหารจัดการความรู ท่ีพัฒนาข้ึน ผูวิจัยไดทําการทดสอบ
ระบบและใหผูใชงาน จํานวน 20 คน ทดลองใชแลวประเมิน
ประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ พบวา
ระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.16 

 
5. ผลการดําเนินงาน 

5.1 การวิเคราะหระบบงานใหม 
 1. Flow Chart การเขาใชงานระบบบริหารจัดการ
ความรู 

ท¤ฏฟ̄Ýơ−

ท̂ơญฅดƠทขพ×ธจ¹½πฏท̄˛ฌ−

¸×ıญ¤Þฤญ̊ญ−

¤ซ××ธฅð̊ท−ฒภจฆญขฐðฐนจÞฌภ̊ฆ̄ð

ทπฒจıท−ฒภจฆญÞฐฟÝơจ̊ ıญ¤ท¤ฐ∙−¤ดơ

ธฅð̊ท−ฒภจฆญÞฐฟýดıทπฒจı

 
ภาพที่ 1 Flow Chart การเขาสูเนื้อหาการเรียนรู 

 
 2. Use Case Diagram จะประกอบไปดวย ตัวกระทํา 
(Actor) และยูสเคส (Use Case) ความสัมพันธระหวาง Actor 
คือผูท่ีกระทํากับ Use Case หรือใชงาน Use Case น้ัน ๆ หรือผู
ท่ีกระทํากับระบบ โดยจะเปนหรือไมก็ได น้ันคือ Actor เปน ผูท่ี
สงขอมูลหรือรับขอมูล 
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ภาพที่ 2 Use Case Diagram แสดงระบบการทํางาน 

 
 3. ER Diagram มีความสําคัญตอการพัฒนาระบบงาน
ฐานขอมูล ตาง ๆ ท่ีตองการการเก็บขอมูลอยางมีระบบ มี
โครงสราง ดังน้ัน ER Diagram จึงใชเพ่ือเปนเอกสารในการ
สื่อสารระหวาง นักออกแบบระบบ และนักพัฒนาระบบ เพ่ือให
สื่อสารอยางตรงกัน และเปนสากลในการออกแบบ 
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video_id
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id (PK)

text_id

opinion_text
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วีดีโอ

video_id (PK)
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name_video
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contact
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video

img
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เรทต้ิงวีดีโอการสอน
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rtvideo_id
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E-R Diagram (Entity-Relationship Diagrams) ระบบบรหิารจัดการความรู
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pl_name
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ภาพที่ 3 E-R Diagram ระบบบริหารจดัการความรู 

 
5.2 การดําเนินงานระบบ 
ระบบริหารจัดการความรู  ท่ีผู วิจัยไดทําการวิเคราะหและ
ออกแบบพัฒนาระบบข้ึนน้ี ชวยใหการทํางานของระบบใหมมี
ประสิทธิภาพ โดยมีระบบการทํางานแบงเปน 3 สวน คือ 

1. สวนของผูดูแลระบบ 
2. สวนของสมาชิก 
3. สวนของผูใช 
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1. สวนของผูดูแลระบบ 
1. Login เขาสูระบบได 

 
ภาพที่ 4 หนาจอเมนู Login เขาสูระบบสําหรับผูดูแลระบบ 

 
2. ดูวีดีโอตาง ๆ ทุกหมวดได 

 
ภาพที่ 5 หนาจอเมนู ดูวีดีโอตาง ๆ ทุกหมวดสําหรับผูดูแลระบบ 

 
3. จัดการขอมลูสวนตัวสําหรับผูดแูลระบบได 

 
ภาพที่ 6 หนาจอเมนู จัดการขอมูลสวนตัวสําหรับผูดูแลระบบ 

 
4. จัดการหมวดวีดโีอการสอนได 

 
ภาพที่ 7 หนาจอเมนู จัดการหมวดวีดีโอการสอนของผูดูแลระบบ 

 
 
 

5. ตรวจสอบวีดีโอสมาชิกได 

 
ภาพที่ 8 หนาจอเมนู ตรวจสอบวีดีโอสมาชิกสําหรับผูดูแลระบบ 

 
6. จัดการวีดีโอสมาชิกได 

 
ภาพที่ 9 หนาจอเมนู การจัดการวีดีโอสมาชิกสําหรับผูดูแลระบบ 

 
7. จัดการสมาชิกได 

 
ภาพที่ 10 หนาจอเมนู จัดการสมาชิกสําหรับผูดูแลระบบ 

 
8. สนทนาระหวางสมาชิกได 

 
ภาพที่ 11 หนาจอเมนู สําหรับผูดูแลระบบสนทนาระหวางสมาชิก 
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2. สวนของสมาชิก 
1. Login เขาสูระบบได 

 
ภาพที่ 12 หนาจอเมนู Login เขาสูระบบสําหรับสมาชิก 

 
2. ดูวีดีโอตาง ๆ ทุกหมวดได 

 
ภาพที่ 13 หนาจอเมนู ดูวีดีโอตาง ๆ ทกุหมวดสําหรับสมาชิก 

 
3. จัดการขอมูลสวนตัวสําหรับสมาชิกได 

 
ภาพที่ 14 หนาจอเมนู จัดการขอมูลสวนตัวสําหรับสมาชกิ 

 
4. แกไขขอมูลวีดีโอท่ีอัปโหลดแลวได 

 
ภาพที่ 15 หนาจอเมนู การแกไขขอมูลวีดีโอสําหรับสมาชิก 

 
 
 

5. อัปโหลดวีดีโอการสอนได 

 
ภาพที่ 16 หนาจอเมนู อัปโหลดวีดีโอสําหรับสมาชิก 

 
6. เพ่ิมเพลยลิสตวีดีโอการสอนได 

 
ภาพที่ 17 หนาจอเมนู เพิ่มเพลยลิสตวดีีโอสําหรับสําหรับสมาชิก 

 
7. เพ่ิมวีดีโอลงในเพลยลิสตการสอนได 

 
ภาพที่ 18 หนาจอเมนู เพิ่มวีดีโอลงในเพลยลิสตสําหรับสมาชกิ 

 
8. สนทนาระหวางผูดูแลระบบได 

 
ภาพที่ 19 หนาจอเมนู สําหรับสมาชกิสนทนาระหวางผูดูแลระบบ 
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9. สนทนาระหวางสมาชิกได 

 
ภาพที่ 20 หนาจอเมนู สําหรับสมาชกิสนทนาระหวางสมาชิก 

 
3. สวนของผูใช 

1. เขาสูหนาแรกของระบบดูวีดีโอได 

 
ภาพที่ 21 หนาจอเมนู หนาแรกของระบบสําหรับผูใช 

 
2. สมัครสมาชิกได 

 
ภาพที่ 22 หนาจอสมัครสมาชิกสําหรับผูใช 

 
6. การประเมินระบบ 

ระบบบริหารจัดการความรู ท่ีพัฒนาข้ึน ผูวิจัยไดทําการทดสอบ
ระบบและใหผูใชงานจํานวน 20 คน ทดลองใชแลวประเมิน
ประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ พบวา
ระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.16 โดยผลการประเมิน
ประสิทธิภาพแตละดาน มีดังตอไปน้ี 
 

6.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพดานความสามารถ
ในการทํางานของผูใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.18 

  6. 1 . 1 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ความสามารถในการลงเพ่ิม ลบ และแกไขขอมูล มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.5 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 

  6. 1 . 2  ผ ลกา รประ เ มิ นปร ะสิ ท ธิ ภาพ
ความสามารถในการจัดเก็บขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.23 

  6. 1 . 3  ผ ลกา รประ เ มิ นปร ะสิ ท ธิ ภาพ
ความสามารถในการคนหาขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.8 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.15 

  6. 1 . 4  ผ ลกา รประ เ มิ นปร ะสิ ท ธิ ภาพ
ความสามารถในการรายงานขอมลู มีคาเฉลี่ยเทากับ 5 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0 
   6. 1 . 5  ผ ลกา รประ เ มิ นปร ะสิ ท ธิ ภาพ
ความสามารถในการแสดงขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 

6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพดานความถูกตอง
ของโปรแกรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6 0 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0. 21 

  6.2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพความเร็ว
ในการประมวลผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.27 

  6.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจํากัด
สิทธ์ิการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.9 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.1 

  6.2.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
ปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 

  6.2.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพความ
ถูกตองในการประมวลผลขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 

  6.2.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพความ
ถูกตองในการทํางานของฟงกชันตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.8 และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.15 

6.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพดานการออกแบบ
หนาจอของโปรแกรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.11 

  6.3.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพความ
เหมาะสมในการใชสี รูปแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษร มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.9 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.1 
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   6.3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพความ
เหมาะการในจัดวางเมนูและเน้ือหา ตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 5 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0 

  6.3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพความงาย
ในการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.9 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.1 

  6.3.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพความ
เหมาะสมของรูปแบบการแสดงผลรูปภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.23 
   6.3.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพความ
เหมาะสมของรูปแบบการแสดงผลวีดีโอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.8 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.15 
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพท้ัง 3 ดานของระบบดังตารางท่ี 1  
ตาราง 1 แสดงคาเฉล่ียความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของการทดลองใช

ระบบริหารจัดการความรู 
รายการ 𝒙𝒙𝒙 S.D. ระดับความ 

คิดเห็น 
1. ดานความสามารถใน
การทํางานของผูใช 

 

4.70 
 

0.18 
 

มาก 

2. ดานความถูกตองของ
โปรแกรม 

 

4.60 
 

0.21 
 

มาก 

3. ดานความเหมาะสม
ในการทํางาน 

 

4.86 
 

0.11 
 

มาก 

โดยรวม 4.72 0.16 มาก 

 
จากตาราง 1. พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีมีตอประสิทธิภาพ

การทํางานของระบบ โดยรวมอยูในระดับมาก ( 𝒙𝒙𝒙 =4.72) เมื่อ

พิจารณา รายดานพบวา อยูในระดับมากท้ังสามดาน ) (𝒙𝒙𝒙 = 

4.70, 𝒙𝒙𝒙 =4.60, 𝒙𝒙𝒙 =4.86) 
 

7. อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบริการจัดการความรู 
พบวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถอํานวยความสะดวกในการการ
ปฏิบัติงาน มีการทํางานท่ีถูกตองและใชงานงาย ในการเรียน
การศึกษา ชวยกอใหเกิดประโยชนตอผูใช หลากหลายอาชีพ โดย
สรุปไดดังน้ี 

1. ระบบสามารถ เพ่ิมวีดีโอการสอนไดหลากหลาย
เน้ือหา และ เพ่ิมขอมูลอ่ืน ๆ ได 

2. ระบบสามารถแสดงเน้ือหาวีดีโอ ในสวนของขอมูล
ตาง ๆ ท่ีตองการ ไดอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับ เว็บไซตท่ี
ไดพัฒนาข้ึน เมื่อนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บไซตอยูในระดับพอใจ

มาก เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว อาจกลาวไดวาเว็บไซตท่ีมี
รูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจ ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร ความเหมาะสมของลําดับเน้ือหา สีพ้ืนหลังและสี
ตัวอักษรมีความเหมาะสมขอมูลตาง ๆ สามารถแสดงผลไดอยาง
รวดเร็ว ซึ่งผูใชงานมีความพึงพอใจในการใชงานอยูในระดับพอใจ
มาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ หัสนัย ริยาพันธ (2554: 
บทคัดยอ) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานการ
ออกแบบหนาเว็บเพจอยูในระดับสูง ท้ังน้ีสามารถอธิบายไดวา 
อาจเน่ืองมาจากเว็บไซตมีรูปแบบท่ีเปนระเบียบและเรียบงายไม
ซับซอน สามารถใชงานไดอยางสะดวก มีความสม่ําเสมอตลอด
ท้ังเว็บไซตท้ังในดาน กราฟก การใชโทนสีรวมท้ังระบบนําทาง
ความพึงพอใจตอเว็บไซต ของผูสนใจท่ัวไปมีความพึงพอใจตอ
เว็บไซตการพัฒนาเว็บไซตประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑภูมิปญญา
ไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูในระดับพอใจมาก 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กิตติพงษ จํารูญ (2551) ท่ีพบวา 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานการเขาถึงขอมูลในเว็บเพจ อยู
ในระดับดีสามารถอธิบายไดวา อาจเน่ืองมาจากการออกแบบ
จัดทําแผนท่ีเว็บไซตและจัดระบบขอมูลใหงายและสะดวกในการ
เขาถึง ประกอบกับการเช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอกเว็บเพจมี
ความถูกตอง สะดวกตอการเขาถึงขอมูลท่ีตองการ ใชระยะเวลา
ไมนานในการเขาถึงขอมูล 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งน้ีเปนการบูรณาการความรูในหองเรียนกับปญหาท่ี
เ กิด ข้ึนในชุมชน โจทยสําคัญ คือ การสรางตนแบบการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวโดย
ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค โดยทําการทดลองกับกลุมนักศึกษาจํานวน 8 คน
และอาจารยจํานวน 2 คน ซึ่งจากการสังเกต พบวา นักศึกษามี
ความตั้งใจในการเรียนมากข้ึน มีความกลา และภูมิใจท่ีจะ
นําเสนอของดีของชุมชนตนเอง ในสวนของการสรางแผนท่ี      
Qr-code นักศึกษามีการแบงงานกันทํา มีการวางแผน และมีการ
ทดสอบการทํางานของระบบ ผลผลิตจากการทดลองน้ีจะนําไป
ขยายผลเพ่ือตอยอดการทองเท่ียวโดยชุมชนชุมแสงตอไป 
 
คําสําคัญ: การทองเท่ียวโดยชุมชน, เทคโนโลยีสารสนเทศ,     
แผนท่ี Qr-code 
 

ABSTRACT 
This research is an Integration of Knowledge in the 
classroom to solve the problem in the community. The 
principal challenge is to create the prototype of the 
application of Information Technology in order to 
support the local tourism:  the case study is the Chum 
Saeng Community, Chum Saeng District, Province of 
Nakhon Sawan.  Observing with 8 students and 2 
instructors as the sample of the research, the research 
found that the students had more attention to the 
class, were braver and were very proud to present the 

advantages of their community.  In the part of the 
creation of the Qr-Code map, the students shared their 
duties, planned their work and tested the working 
system.  The result of this research will take into 
considerations for helping the tourism of Chum Saeng 
community.    
 
Keywords:  Community- based tourism, Information 
technology, Google map QR code 
 

1. บทนํา 
หน่ึงในสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ีสิบสอง คือ การยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลด
ความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม มุงเนน
การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุม
ท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุมประชากรช้ันกลางใหกวางข้ึน โดย
กําหนดเปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทาง
สังคม และรายไดของกลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ 40 ให
สูงข้ึน [1] ซึ่งสอดคลองกับ ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนา
การทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีมุงเนน
การสงเสริมใหภาคีเครือขายการทองเท่ียว ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน เขามามีสวนรวมดานการบริหารจัดการ ตั้งอยูบน
พ้ืนฐานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน    ท้ังในเชิงอัตลักษณ 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดลอมในระดับพ้ืนท่ี [2] 

จากการศึกษาขอมูล พบวา รายไดจากการทองเ ท่ียว
ภาคเหนือขยายตัวตอเน่ือง ในป 2561 มีนักทองเท่ียว จํานวน 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) ……………… 
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35.12 ลานคน คิดเปนรอยละ 11.6 ของจํานวนนักทองเท่ียวท้ัง
ประเทศ และมีรายไดจากการทองเท่ียว 190,557.96 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 6.9 ของรายไดทองเท่ียวท้ังประเทศ รองจาก 
กรุงเทพฯ ภาคใต และภาคตะวันออก โดยป 2556-2561 [3]  

ชุมชนตางๆ ของ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค มีศักยภาพในการ
สงเสริมใหเปนหมูบานทองเท่ียวชุมชน ซึ่งมีความโดดเดนดาน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถ่ิน โดยเฉพาะผลผลิตจากตนตาล การทํา
นํ้าตาลสด ขนมตาล ไอศกรีมตาล การแปรูปอาหารจากตาล ซึ่งมี
ผลผลิตจํานวนมาก ตลอด 3 เดือนตั้งแตเดือนมีนาคม ไปจนถึง
เดือนกรกฎาคมของทุกป จากเหตุผลยุทธศาสตรดานนโยบาย 
และศักยภาพของชุมชน คณะผูวิจัยมองเห็นถึงโอกาสในการ
ยกระดับการทองเท่ียวดวยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 
คณะผูวิจัยเช่ือวาการวิจัยครั้งน้ีจะสามารถเปนแนวทางในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพดานนวัตกรรมการทองเท่ียวในระดับท่ีสูงข้ึน
ตอไป 

 
2. วัตถุประสงคองการวิจัย 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกการประยุกตใชองคความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณจริง 

2. เพ่ือศึกษาศักยภาพแหลงทองเท่ียวชุมชน 
3. เพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

ชุมชน 
 

3. วิธีการวิจัย 
3.1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้ง ไดแก อาจารย และ

นักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน จํานวน 10 
คน 

3.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก ชุมชนชุมแสง อําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค 

3.3 ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแก ขอมูลสารสนเทศสําหรับการ
พัฒนาชุมชนชุมแสง อํา เภอชุมแสง จั งห วัดนครสวรรค  
ประกอบดวย 
 

1) แหลงทองเท่ียว 
2) กิจกรรมการทองเท่ียว 
3) แหลงรับประทานอาหาร 
3) การเดินทาง และเสนทางการทองเท่ียว 
4) ท่ีพัก และสถานท่ีจัดกิจกรรม 

3.4 ขอบเขตดานระยะเวลา  
ระยะเวลาเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน เปน

เวลา 4 เดือน 
3.5 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

งานวิจัยครั้งน้ีประยุกตใชเครื่องมือการวิจัยตามกรอบการ
เรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน [4] 
 
ระยะท่ี 1 การเก็บรวมขอมูล 
 

1) ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ประกอบดวย 
1.1 สถานท่ีแหลงทองเท่ียว คณะผูวิจัยออกสํารวจ

ขอมูลภาคสนาม เพ่ือเก็บตําแหนงของแหลงทองเท่ียว โดยใช
โทรศัพท  Smartphone เ พ่ือกําหนดตําแหนงพิกัดสถานท่ี
ทองเท่ียว 

1 . 2  การค นคว า จ าก อิน เตอร เ น็ ต  คณะผู วิ จั ย
ทําการคนควาขอมูลท่ีแสดงตําแหนงแหลงทองเท่ียว สถานท่ี
รับประทานอาหาร สถานท่ีพัก และสถานท่ีสําคัญองชุมชนจาก
เว็บไซดบริการแผนท่ี Google Earth เปนตน        

 
2) ขอมูลชุมชน ประกอบดวย 
2.1 ขอมูลสําคัญของสถานท่ีทองเท่ียว ไดแก ความเปนมา

ของแหลงทองเท่ียว ขอมูลท่ัวไปของแหลงทองเท่ียว ขอมูล
สถานท่ีสําคัญในแหลงทองเท่ียว เปนตน ซึ่งทําการคนควาขอมูล
จากอินเตอรเน็ต และการสํารวจภาคสนามดวยการสัมภาษณ
บุคคลท่ีอาศัยอยูรอบๆบริเวณสถานท่ีทองเท่ียว  

2.2 ขอมูลเสนทางการทองเท่ียว โดยกําหนดตําแหนงของ
แหลงทองเท่ียวแรกไปจนถึงแหลงทองเท่ียวสุดทายท่ีอยู ใน
เสนทางภายใตเง่ือนไขตางๆ และสรางแบบจําลองเสนทางการ
ทองเท่ียว 
 
ระยะท่ี 2 การสรางตนแบบการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวโดยชุมชน 
 

1) การกลั่นกรองและวิเคราะหความเปนไปได เปนการนํ้า
ขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมในระยะท่ี 1 และ 2 มาทําการ
ประมวลผล เพ่ือหาเสนทางท่ีนาสนใจมากท่ีสุด 

2) จัดทําแผนท่ีแผนท่ีเสนทางชุมชนชุมแสง อําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค 

3) จัดทําสารสนเทศเพ่ือนําเสนอแหลงทองเท่ียวสําคัญภายใน
เสนทางการทองเท่ียวชุมชนชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค 

 
4. การทบทวนวรรณกรรม 

ชลาวัล วรรณทอง ณัฐพล วงษรัมย และณัฐวุฒิ ทะนันไธสง 
(2562) พัฒนาฐานขอมูลการทองเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย ท่ีมาจาก
ความตองการของนักทองเท่ียว ท้ังขอมูลคําบรรยายแหลง
ทองเท่ียว ขอมูลภาพถายมุมมองตางๆ ของแหลงทองเท่ียว และ
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จัดทําคลิปวิดีโอแนะนําแหลงทองเท่ียวท้ัง 22 แหง และสิ่ง
อํานวยความสะดวก ไดแก รานอาหาร 120 ราน โรงแรมท่ีพัก 
93 แหง และสถานี บริการนํ้ามัน 113 แหง จากน้ันพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคช่ันท่ีสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว 
ใชงาน ผานโปรแกรม Web Browser ท่ีสามารถทํางานไดท้ังใน
คอมพิวเตอรและโทรศัพทสมารทโฟน โดยเว็บแอพพลิเคช่ัน 
แสดงขอมูลทองเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย ภาพถายของ
แหลงทองเท่ียว มีหนาแผนท่ีจะแสดงขอมูลแหลงทอง เท่ียวและ
สิ่งอํานวยความสะดวกเปนตําแหนง บนแผนท่ีฐานจาก Google 
Map สามารถระบุตําแหนงของผูใชงาน ทําใหสามารถคนหา
ตําแหนงของขอมูลในรัศมีท่ีตองการ [5] 
 สุรางครัตน เชาวโคกสูง และจักรกฤษณ เสนห (2554) 
ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการและบริหารขอมูลบริการท่ีพัก
รองรับการจัดการภายในแหลงวิสาหกิขนาดกลางและขนาดยอม 
ซึ่งสามารถสงขอมูลรายละเอียดการบริการแบบออนไลน มายัง 
ระบบท่ีใหบริการนักทองเท่ียวโดยตรง สามารถบริการขอมูล จัด
กําหนดการทองเท่ียวโดยระบบผูเช่ียวชาญ (EXPERT SYSTEM) 
คํานวณระยะทาง ประเมินคาใชจายหรือคานํ้ามัน ในการวางแผน
เดินทางเ บ้ืองตน แสดงผลในลักษณะแผนท่ีภูมิศาสตร  
(GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: GIS)  บนเ ว็บแอพ
พลิเคชัน (WEB APPLICATION) ผานระบบอินเทอรเน็ต สะดวก 
รวดเร็วและท่ัวถึง [6] 
 อาคีรา ราชเวียง (2561) จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและการแสดงเปนแผนท่ีพรอมนํามาวิเคราะห
ความสัมพันธเชิงพ้ืนท่ี การกระจายตัวของโอทอป-โอพีซี และ
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ รัศมีการเขาถึง เพ่ือการเดินทางภายใน
อําเภอเมืองและอําเภอสามโคก พบวา ในเขตอําเภอเมืองมีแหลง
ทองเท่ียวสวนใหญเปนศาสนสถานและอยูริมนํ้าเจาพระยา มี
ระยะหางจากแหลงผลิตสินคาโอทอป-โอพีซี สวนแหลงทองเท่ียว
ประเภทศูนยการเรียนรูจะอยูใกลแหลงผลติภัณฑโอทอปมากกวา  
สวนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสามโคก  แหลงทองเท่ียวท่ีเปนศาสน
สถานอยูริม นํ้า  ยังสามารถเปนสถานท่ีทองเ ท่ียวท่ีดึงดูด
นักทองเท่ียวมาสนับสนุนผลิตภัณฑโอทอป-โอพีซี ไดจากการ
เขาถึงในระยะเดินเทา 500 เมตร และ ระยะ 2 กิโลเมตร        
ผลจากการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร น้ีจะเปน
ประโยชนตอหนวยงานในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานการ
ทองเท่ียวพรอมกับสงเสรมิการประชาสัมพันธผลิตภัณฑโอทอป-
โอพีซีตอไป [7] 
 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีเปนการพัฒนาตนแบบการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวโดยชุมชน

ชุมแสง อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ดวยขอมูลท่ีไดจากการ
เก็บขอมูลในระยะท่ี 1 แสดงดังน้ี 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
6. ผลการวิจัย 

     การน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองท่ีบูรณาการการเรียนการสอน
ในรายวิชาเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน สามารถแบงออกได
เปน 2 ระยะ ดงัน้ี 
 

6.1 ระยะท่ี 1 การเก็บรวมขอมูล 
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ภาพที่ 2-7 แสดงรูปแบบการนําเสนอของนักศึกษา 

จากการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา ชุมชนชุมแสงมีตนทุนทาง
วัฒนธรรมพอสมควร เปนชุมชนท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักมีประวัติ
ความเปนมาท่ีนาสนใจ เชน ตํานานบานเกยไชย นอกจากน้ี
ประชาชนในทองถ่ินยังใหความรวมมือในการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง โดยมีประเพณีสําคัญคือ 
ประเพณีไหวตาลโตนด สําหรับผลิตภัณฑ OTOP ท่ีสรางรายได
หลักใหกับชุมชน คือ ผลิตภัณฑจากตาลโตนด และขอมูลจากการ
ลงพ้ืนท่ีภาคสนาม พบแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ 5 แหงคือ สถานี
รถไฟชุมแสง ตลาดเกา 100 ป ชุมแสง Gallery  ศาลเจาพอเจา
แม และสะพานหิรัญนฤมิตร สําหรับสุดยอดผลิตภัณฑท่ีนาสนใจ 
ไดแก นํ้าตาลสดเกยไชย ผลิตภัณฑจากตาลโตนด ขนมเปยะสี่พ่ี
นอง หมูฝอยกรอบ หมูกระจก หมูสวรรคและหมี่กรอบ กิจกรรม
ท่ีนาสนใจ ไดแก การน่ังรถทัวรชมเมืองชุมแสง การเพนทหนาอัง
กอร การเตนรําวงยอนยุค การทํานํ้าตาลปบตาลโตนด และการ
ไหวศาลเจาพอเจาแมเพ่ือเปนสิริมงคล และรานอาหารท่ีนาสนใจ
ในชุมชน ไดแก รานลุงแดงเย็นตาโฟ รานขนมจีน แมบุญเลิศ หมู
สะเตะสี่พ่ีนอง ผัดไทยปาเหลียว และรานขนมหวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงโลโกชุมชน และการใหความหมาย 

 
QR Code แสดงการบรรยายขอมลูพ้ืนท่ีของนักศึกษาตอนท่ี 1 

 

 
 
QR Code แสดงการบรรยายขอมูลพ้ืนท่ีของนักศึกษาตอนท่ี 2 
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ภาพที่ 9 แสดงการนําเสนอผลงาน Final Project 

 
6.2 ระยะท่ี 2 การสรางตนแบบการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวโดยชุมชน 
 

จากการเรียบเรียงขอมูลสามารถสรางเปนตนแบบสําหรับ
การวางแผนการทองเท่ียวไดดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 แสดงกําหนดการสําหรับการทองเที่ยว 1 วัน 

 
และเมื่อนําขอมูลท้ังหมดมาสรางเปนแผนท่ีสําหรับการ

ทองเท่ียว ไดดังภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 11 แสดงแผนที่ QR-Code 

 
จากแผนดังกลาวท่ีสามารถแยกแผนท่ีตามชุดขอมูลตางๆ ไดดังน้ี 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 12-14 แสดงรายละเอียดจุดทองเที่ยวสําคัญ 
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ภาพที่ 15 แสดงรายละเอียดจุดทองเที่ยวสําคัญ 

 

จากการทดสอบการใช SMARTPHONE สแกน QR-CODE 
พบวา สามารถนําทางไปยังจุดท่ีตองการไดท้ังหมด 
 

7. ขอเสนอแนะ 
 1. ควรสราง APPLICATION ท่ีสามารถโตตอบกับนักทองเท่ียว 
กรณีท่ีนักทองเท่ียวตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
 2. ควรทําระบบ CHECK-IN หรือระบบสะสมแตมเพ่ือเปน
การ PROMOTE และกระตุนใหนักทองเ ท่ียวมาเท่ียวอยาง
ตอเน่ือง 
 3.ควรมีระบบเก็บขอมูลพฤติกรรมการทองเท่ียวเพ่ือใชวาง
แผนการทองเท่ียวในอนาคต 

 
เอกสารอางอิง 

[1] สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ีสิบสอง. สืบคน 12 ตุลาคม 2562, จาก  
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=642
2 

[2] คณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ. (2560). เเผน
พัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2. สืบคน 12 ตุลาคม 
2562, จาก  
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/03f201705221
6244626.pdf 

[3] คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ. 
(2562). แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2560-2565 
ฉบับทบทวน. สืบคน 12 ตุลาคม 2562, จาก  
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=752
8 

[4] ศุภศิว สุวรรณเกษร. (2561). มคอ. 3 รายวิชาเศรษฐศาสตร
ในชีวิตประจําวัน. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพิบูลสงคราม. 

[5] ชล า วั ล  ว ร รณทอง  ณั ฐพล  ว งษ รั ม ย  แ ล ะณั ฐ วุ ฒิ          
ทะนันไธสง. (2562). การประยุกตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ในจังหวัดบุรีรัมย. 
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย, 14(1), 
51–61. 

[6] สุรางครัตน เชาวโคกสูง, & จักรกฤษณ เสนห. (2011).      
การพัฒนาระบบบริการขอมูลการทองเท่ียวและแนะนํา
กําหนดการทองเท่ียวดวยการแสดงผลในลักษณะระบบ
สารสนเทศภูมิ ศาสตร .  วารสารม นุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2(1), 31–45. 

[7] อาคีรา ราชเวียง. (2018). การพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมทองเท่ียวลุมแมนํ้าทา
จี น .  Journal of Humanities and Social Sciences 
Thonburi University, 12(28), 37–51. 
 

 

2312

https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422


The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจับคูและคัดกรองตําแหนงงาน 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

The Development of a System to Support Decision Making 
Matching and Screening of Job Positions for Students 

at Nakhon Sawan Rajabhat University 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจการจับคูและคัดกรองตําแหนงงานของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 2. เพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจและจับคูหางานระหวางนักศึกษากับองคกร 3. เพ่ือคัด
กรองพนักงานท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการขององคกร           
4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจการออกแบบและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจการจับคูและคัดกรองตําแหนงงานของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค การพัฒนาเปนการ
ประยุกตใชความรูและวิทยาการทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตรวมกับเทคโนโลยีทางดานโปรแกรมมิ่ง มาชวย
ในการบริหารจัดการขอมูล เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจบน
เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีนักศึกษาและองคกรสามารถนํามาใช
ประโยชนได ชวยเลือกตําแหนงใหสอดคลองกับความสามารถ
และตรงตามความตองการของนักศึกษากับองคกรทําใหไดรับ
ขอมูลขาวสาร ตําแหนงงานวางจากบริษัทบนเว็บไซต อํานวย
ความสะดวกในการหางานใหกับนักศึกษาในจังหวัดนครสวรรค
และงายตอการใชงาน 
 
คําสําคัญ: ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ, การจับคู, คัดกรอง
ตําแหนงงาน 
 

ABSTRACT 
The research purpose to 1) to design and develop a 
decision support system and job matching screening 
for students of Rajabhat Nakhon Sawan University 2) 
Decisions support and job matching between students 
and organizations 3)  Screen qualification of students 
for matching with organization 4) assess satisfaction of 

the design and development of the decision support 
system, matchmaking and job screening of students, 
Nakhon Sawan Rajabhat University found that the 
development is the application of knowledge and 
computer science technology together with 
programming technology to help manage information 
and make a decision support system on the internet 
that students and organizations can use to help 
choose a location that is in line with the ability and 
meets the needs of students with the organization.  
Resulting in receiving unemployment information from 
the company on the website, facilitating job search for 
students in  Nakhon Sawan and easy to use. 
 
Keywords: Assistance system, Matching, Jobs 
Screening 
 

1. บทนํา 
การประกอบอาชีพมีความเก่ียวของกับมนุษยมาอยางยาวนาน 
ซึ่งอาชีพคือการทํามาหากินของมนุษย เปนการทํางานของคนใน
สังคมและทําใหดํารงอาชีพในสังคมได บุคคลท่ีประกอบอาชีพ   
จะไดคาตอบแทนหรือรายไดท่ีจะนําไปใชจายในการดํารงชีวิต
และสรางมาตรฐานท่ีดีใหแกครอบครัว ชุมชนละประเทศชาติ 
ดังน้ันการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพนับวาเปนเรื่องสําคัญ
อยางยิ่งในชีวิตมนุษยอาจกลาวไดวา ”งานคือชีวิต” นอกจากน้ัน
การประกอบอาชีพยังแสดงถึงความสามารถของตนเองและการ
แสดงประโยชนใหครอบครัวและสังคมซึง่อาชีพแตละอาชีพข้ึนอยู
กับความสนใจของคนแตละคน คนเรามีความสามารถ ความ
สนใจในอาชีพท่ีแตกตางกันออกไป บางคนเหมาะสมท่ีจะทํางาน

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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เก่ียวกับเครื่องจักรกลหรืองานเกษตรกรสวนบางคนเหมาะสมท่ี
จะทํางานเก่ียวกับการสอนธุรกิจหรือนักวิชาการเหลาน้ีเปนตน 
แตบางคนก็ตองทํางานท่ีตนเองไมไดชอบเพราะอาจข้ึนอยูกับ
ปจจัยหลาย ๆ อยาง ดังน้ันหลายคนอาจตองตัดสินใจเลือกอาชีพ
ท่ีเหมาะสมกับตนเอง (ภาคภูมิ สิงหแกวและคณะ, 2560 : 
ออนไลน) 

ในทุก ๆ ปการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จะมีบัณฑิตจบใหมจากรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลากหลายคณะ
หลายสาขาเชน คณะวิทยาการจัดการแบงแยกออกเปนหลาย
สาขาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารทรัพยากรมนุษยและการจัดการสาขาวิชาการทองเท่ียว
และการโรงแรมและสาขาอ่ืน ๆ ซึ่งบัณฑิตจะออกสูโลกกวางเพ่ือ
หางานตามความถนัดและความรูท่ีตนสําเร็จการศึกษามาจํานวน
นับไมถวนหลายคนไดทํางานในสิ่งท่ีตนใฝฝนและจบการศึกษามา 
แตก็มีอีกมากท่ีหางานและทํางานตามเพ่ือน ทํางานตามกระแส
นิยม สวนใหญนักศึกษาจะประสบกับปญหาการทํางานเพราะ
ตอนเลอืกเรียนยังไมรูวาตัวเองตองการอะไร หรืออยากทําอาชีพ
ไหน พอเรียนจบกลับไปเลือกสมัครงานตามตําแหนงงานท่ีสนใจ
มากกวาเลือกสมัครงานตามสายงานท่ี เรียนมาโดยท่ี ไมมี
เปาหมายวาอยากจะเติบโตในสายงานน้ี ผูท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จบมาแลวยังมีประสบการณไม
มากนักอาจทําใหเกิดปญหาในท่ีทํางานได และนักศึกษาท่ีจบใหม
อาจตองเจอกับปญหาตาง ๆ เชน ปญหาเรื่องการทํางาน การหา
ท่ีสมัครงาน เวลาไปสมัครงานตามบริษัทอาจไมมีงานรองรับ
สําหรับสํานักศึกษาท่ีจบใหมยังไมมีเปาหมายในการทํางานท่ี
ชัดเจนไมรูขาวสารขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับท่ีทํางานเวลาสมัครงาน
ตองเสียเวลาหาท่ีสมัครงานเอง สมัครงานท่ีบริษัทไดเฉพาะเวลา
การเปดทําการเทาน้ันไดงานท่ีไมตรงกับความตองการของ
นักศึกษาและสาขาวิชาท่ีเรียนมา บริษัทตองการคุณสมบัติของ
พนักงานไมมากก็นอยถึงจะรับเขาทํางาน สวนบริษัทหรือองคกร
ท่ีรับนักศึกษาจบใหมเขามาทํางานก็ไมสามารถรูไดวานักศึกษามี
ความเขาใจเก่ียวกับงานท่ีตองทําเปนอยางไรบาง บริษัทจึง
เสียเวลาในการหาสรรหาบุคลากรเขาทํางานรวมกับบริษัท 

จากปญหาขางตน ทีมพัฒนาจงึไดมีแนวคิดท่ีจะพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจับคูและคัดกรองตําแหนงงาน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจของท้ังสองฝายในการจับคูหาตําแหนงงาน ใหนักศึกษา
และบริษัทท่ีตองการรับบุคคลเขามาทํางาน เพ่ือเลือกบุคคลากร
ท่ีมีความสามารถและคุณสมบัติท่ีตรงความตองการขององคกร มี
การแนะแนวอาชีพ สถานท่ีการทํางาน เงินเดือน ประสบการณ
การทํางาน ประเภทของธุรกิจ ประเภทงานท่ีหลากหลาย     
ชวยอํานวยสะดวกใหแกนักศึกษาเวลาไปสมัครงานและหา
บุคลากรท่ีมีความตองการจะสมัครเขาทํางานในองคกรตาง ๆ 

และชวยรองรับนักศึกษาท่ีจบใหมใหไดมีงานท่ีตนเองสนใจและ
ตรงกับความตองการมากข้ึน 

 
2. วัตถุประสงคของโครงงาน 

2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะหการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจการจับคูและคัดกรองตําแหนงงานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   
2.2 เพ่ือใหนักศึกษาและองคกรสามารถนําระบบมาใชในการ
ตัดสินใจและจับคูหางานได 
2.3 เพ่ือคัดกรองตําแหนงงานของนักศึกษาใหตรงตามความ
ตองการขององคกร 
 

3. ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 
1. การเขาใจปญหา เปน ข้ันตอนการทําความเขาใจและ
ตีความหมายและตีความปญหาอยางลึกซึ้งโดยเนนการทําความ
เขาใจตอผูใชกลุมเปาหมาย เปนการสังเคราะหขอมูล เพ่ือการตั้ง
คําถามหรือสมมุติฐานท่ีผลักดันใหเกิดแนวความคิดและการ
วิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนดแนวทางการแกปญหา 
2. การวิเคราะหระบบ ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 
เพ่ือออกแบบการทํางานใหมดําเนินงานปรับปรุงและแกไข
ระบบงานเดิมใหมีทิศทางท่ีดีข้ึน 
3. การออกแบบระบบ นําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหระบบมา
พัฒนาเปนรูปแบบทางกายภาพ เริ่มจากการออกแบบงาน
ทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร ท้ังในสวนประมวลผลเขา 
(Input) สวนจัดเก็บขอมูล (Storage) การออกแบบจําลอง
ฐานขอมูล การออกแบบรายงานและการออกแบบหนาจอในการ
ใชงานของผูใชระบบ เนนการวิเคราะหวาชวยแกปญหาอะไร 
และออกแบบชวยแกปญหาอยางไร 
4. การพัฒนาระบบ การดําเนินการวิเคราะหความตองการของ
ระบบพรอมท้ังวิเคราะหระบบ ในการสรางเว็บไซตภาษาท่ีใชใน
การพัฒนาระบบโดยใชภาษาภาษาพีเอชพี (PHP) ดวยโปรแกรม
วิชวล สตูดโิอ โคด (visual studio code) 
5. การทดสอบระบบ ทําการทดสอบเว็บไซตในการสืบคน วาทํา
ไดอยางไร ไดรับขอมูลถูกตองหรือไมกอนท่ีจะดําเนินงานนํา 
ระบบไปใชงานจริง 
6. การนําระบบไปใชเมื่อดําเนินการทดสอบระบบจนมั่นใจวา
ระบบพรอมท่ีจะสามารถนําไปใหนักศึกษาและผูประกอบการใช
ระบบ 
7. การบํารุงรักษา หมั่นตรวจสอบและดูแลการผลการสืบคน
ขอมูลของระบบวาสืบคนไดหรือไม สืบคนแลวขอมูลท่ีไดรับ
ถูกตองหรือไม เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการใชงาน 
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4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
4.1 เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ี
นักศึกษาและองคกรสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง  
4.2 สามารถอํานวยความสะดวกในการหางานใหกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
4 .3  ระบบสาม ารถ เลื อกตํ าแหน งงาน ให สอดคล อ งกับ
ความสามารถและตรงตามความตองการของนักศึกษาและ
องคกร 

 
5. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสนับสนนุ
การตัดสินใจการจบัคูและคัดกรองตําแหนงงานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
5.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการคัดกรองตําแหนงงาน 
การสรรหา (recruitment) คือ กระบวนการกลั่นกรอง และ
คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติคุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณในการทํางาน ซึ่งมาสมัครงาน
ในตําแหนงตาง ๆ ท่ีองคการเปดรับสมัครหลักการสรรหา
บุคลากร  

หลักการสรรหาบุคลากรขององคการ คือ ระบบการ
กลั่นกรองบุคลากรในข้ันตน เริ่มจากเง่ือนไขการประกาศรับ
สมัคร ไดแก คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณการ
ทํางาน และการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือก ไดแก การสอบ
ความรูท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในข้ันสดุทายเปนการสอบ
สัมภาษณ เพ่ือคัดเลือกบุคลากร ท่ีมีความรู ความสามารถและ
เหมาะสม เขาเปนบุคลากรขององคการ ตามหลักการท่ีวา 
“บรรจุคนใหถูกตองและเหมาะสมกับตําแหนงงาน” โดยจะตอง
คํานึงถึงความสําเร็จขององคการท่ีตองอาศัยบุคลากรท่ีดี มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน ประหยัดคาใชจาย ลดตนทุนจะ
สามารถแขงขันกับองคการอ่ืนได 

ระบบการสรรหาบุคลากรการสรรหาบุคลการท่ี
องคการท่ัวไปนิยมใชกัน มี 2 ระบบคือ 

ระบบอุปถัมภ (patronage system)จัดวาเปนระบบ
การสรรหาบุคลากรขององคการ โดยอาศัยหลักการแหงความ
เมตตา เก้ือกูล ชวยเหลือสงเคราะหในบรรดาวงศาคณาญาติ 
มิตร พรรคพวก และผูอยูในอุปการะมามีอิทธิพลเหนือการสอบ
คัดเลือก มีการใชบารมีของ ผูท่ีมีอํานาจสูงสุดจากในองคการท่ี
ประกาศรับสมัครบุคลากร โดยมิตองคํานึงถึงระบบการสอบ
คัดเลือก จะพบวา ในองคการท่ีมีระบบการบริหารงานท่ีดี 
ประสิทธิภาพการทํางานสูง จะไมมีระบบการรับบุคลากรเขามา
ทํางานโดยระบบอุปถัมภ ซึ่งในทางตรงกันขามองคการท่ีมีระบบ
การบริหารท่ีไมมีประสิทธิภาพ การบรรจุบุคลากรเขาทํางานจะ
นิยมใชระบบอุปถัมภ ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียหายตอระบบการ
บริห ารงาน บุคคลขององค การ จะได แต บุ คลากรท่ี ไม มี

สมรรถภาพในการทํางาน ผลงานก็ไมมีประสิทธิภาพ ช่ือเสียง
ขององคการก็ลดนอยลงและสุดทายองคการก็ไมสามารถดําเนิน
กิจการตอไปได จะตองปดกิจการ 

ระบบคุณธรรม (merit system)จัดเปนระบบการสรร
หาบุคลากรท่ีใช หลักแหงความดี โดยใชหลักการสรรหาบุคลากร
ท่ีประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญ 4 ประการ มีดังน้ี 
ประการท่ี 1 ใชหลักความสามารถ โดยกําหนดเง่ือนไขการรับ
สมัครบุคลากร ไดแก คุณสมบัติผูสมัคร คุณวุฒิทางการศึกษา 
และประสบการณการทํางาน หรือเคยผานงานมาแลว เพ่ือเปด
โอกาสใหแกบุคคลท่ีมีความสามารถตรงตามเง่ือนไขการรับสมัคร
ไดมาสมัครเขาทํางาน โดยผานกระบวนการสอบคัดเลือก หรือ
การสอบแขงขันเขาทํางาน 
ประการท่ี 2 ใชหลักความเสมอภาค โดยคํานึงถึงหลักการแหง
สิทธิของความเสมอภาค ของบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการ
ศึกษา และประสบการณการทํางานตรงตามเง่ือนไขการประกาศ
รับสมัคร เพ่ือสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันบุคคล หรือสอบ
คดัเลอืกเพ่ือเลื่อนตําแหนง จะพบวา การใชหลักความเสมอภาค
น้ี จะไมจํากัดการคัดเลือกบุคคลโดยภูมิลําเนา ถ่ินท่ีอยู เช้ือชาติ 
ศาสนา ผูปกครอง และผูรับรอง 
ประการท่ี 3 ใชหลักความมั่นคง เปนการใหหลักประกันความ
มั่นคงแหงอาชีพใหแกบุคลากรทุกระดับในองคการ ใหมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน จะไมถูกกลั่นแกลงในการทํางาน ไมถูก
ลงโทษ หรือสั่งใหพักงาน หรือใหออกจากงานโดยไมมีเหตุผล
เพียงพอ หรือไมเปนธรรม เลือกท่ีรักมักท่ีชัง เปนตน 
ประการท่ี  4 ใชหลักความเปนกลางทางการเมือง ในการ
บริหารงานบุคคล องคการจะหนดหลักการปฏิ บัติสําหรับ
บุคลากร โดยใหผูท่ีดํารงตําแหนงตาง ๆ ในองคการวางตนเปน
กลางทางการเมือง โดยไมกระทําการใด ๆ อันสอเจตนาวาเปน
การนิยม ฝกใฝ อุดหนุน ของพรรคการเมือง หรือนักการเมือง 
(วนิชา สืบสุข, 2556 : ออนไลน) 
5.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับระบบการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เปนระบบยอยหน่ึงในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยท่ีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
จะชวยผูบริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจท่ีไมมี โครงสรางแนนอน หรือก่ึงโครงสรางระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจอาจจะใชกับบุคคลเดียวหรือชวยสนับสนุน
การตัดสินใจเปนกลุม นอกจากน้ัน ยังมีระบบสนับสนุนผูบริหาร
เพ่ือชวยผูบริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ไดเริ่มข้ึนในชวง ป ค.ศ. 
1970 โดยมีหลายบริษัทเริ่มท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือท่ีจะ
ชวยผูบริหารในการตัดสินใจปญหาท่ีไมมีโครงสรางท่ีแนนอน 
หรือก่ึงโครงสรางโดยขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งระบบ
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สารสนเทศเดิมท่ีใชในลักษณะระบบการประมวลผลรายการ 
(Transaction processing system) ไม ส าม ารถก ระ ทํ า ได 
นอกจากน้ันยังมีวัตถุประสงคเพ่ือลดแรงงาน ตนทุนท่ีต่ําลงและ
ยังชวยในเรื่องการวิเคราะหการสรางตัวแบบ (Model) เพ่ือ
อธิบายปญหาและตัดสินใจปญหาตางๆ จนกระท่ังป ค.ศ. 1980 
ความพยายามในการใชระบบน้ีเพ่ือชวยในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจไดแพรออกไป ยังกลุมและองคการตางๆ (APINYA 
SORNJENGKHAM, 2554 : ออนไลน) 
5.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการประเมินความพึง
พอใจการใชงานระบบ 
การประเมินผลระบบ คือ การประเมินผลระบบงานท่ีไดติดตั้ง
และใชงานแลวน้ันวาตอบสนองตอความตองการของผูใชหรือไม
และมีขอบกพรองสวนไหนบางท่ีจะตองปรับปรุงแกไข เพ่ือนํา
ขอมูลเหลาน้ีมาปรับปรุงระบบงานไดดีข้ึนกวาเดิม ซึ่งในการ
ประเมินผลระบบน้ันควรอยูในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมคือไมเรว็
และไมชาจนเกินไป เพราะถาเร็วเกินไปก็จะทําใหผูใชงานยัง ไม
พบจุดบกพรองของการทํางานของระบบแตถาชาเกินไปผูใชงาน
อาจจําเหตุการณคลาดเคลื่อน ไดเน่ืองจากระยะเวลาผานมานานแลว  
 

6. ผลการดําเนินงาน 
6.1 ผลการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจับคูและ
คัดกรองตําแหนงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 
การกําหนดบริบทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจับคู    
และคัดกรองตําแหนงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค List of External Entities ประกอบดวย นักศึกษา 
ผูประกอบการ List of Data ประกอบดวย ขอมูลนักศึกษา 
ขอมูลผูประกอบการ ขอมูลตําแหนงงาน ขอมูลพอรตโฟลิโอ 
ขอมูลการสมัคร List of Process ประกอบดวย เขาสูระบบ 
สมัครสมาชิก การจัดการผูประกอบการ การจัดการนักศึกษา 
การจัดการพอรตโฟลิโอ การคัดกรอง การจับคูและรายงาน 
 

List of Data
     1.  ข้อมูลนกัศึกษา

     2.  ข้อมูลผ ู้ประกอบการ

     3.  ข้อมูลตําแหน่งงาน

     4.  ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ

     5.  ข้อมูลการสมคัรงาน

     

List of External Entities
     1.  นักศกึษา

     2.  ผู้ประกอบการ

    

5.  การจัดการพอร์ตโฟลิโอ

      5.1   รับข้อมูล

     5.2  ตรวจสอบข้อมูล

     5.3  บันทกึข้อมูล

6.  คัดกรอง

     6.1  รับประกาศรับสมัครงาน

     6.2  รับพอร์ตโฟลิโอ

     6.3  ประมวลผล

     6.4  รายงานผล

7.  จับค ู่ 
     7.1  ตรวจสอบการคัดกรอง

      7.2  เลือกข้อมูลคดักรอง

     7.3  ส่งใบสมคัรงาน

     7.4  บันทกึข้อมูล

8.  รายงาน

     8.1  เลือกรายงานผล

      8.2  รายงานผล

List of Process
     1.  เข้าสูร่ะบบ

            1.1  รับข้อมูล      

            1.2  ตรวจสอบข้อมูล       

            1.3  เข้าสูร่ะบบ       

     2.  การจัดการผ ู้ประกอบการ

          2.1  รับข้อมูล

          2.2  ตรวจสอบข้อมูล     

          2.3  บันทกึข้อมูล        

     3.  การจัดการนกัศึกษา       

          3.1  รับข้อมูล        

          3.2  ตรวจสอบข้อมูล

          3.3  บันทกึข้อมูล       

     4.  การจัดการประกาศรับสมคัรงาน             

          4.1  รับข้อมูล        

          4.2  รับข้อมูลตรวจสอบข้อมลู        

          4.3  บันทกึข้อมูล

          

 
ภาพที่ 1 แสดงการกําหนดบริบทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจับคู

และคัดกรองตําแหนงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

แผนภาพบริบทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจับคูและคัด
กรองตําแหนงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
โดยประกอบดวย เอ็นติตี้ นักศึกษา และ เอ็นติตี้ ผูประกอบการ 
โดยจะมีสิ่งท่ีเกิดข้ึนกํากับอยูบนเสนความสัมพันธ 
 

นักศกึษา

ผู้ประกอบการ
อีเมล/รหัสผ่านสําหรับผ ู้ประกอบการ

ข้อมูลผ ู้ประกอบการ

ข้อมูลตําแหน่งงาน

เลือกรายงาน

เข้าสูร่ะบบ

อีเมล/รหัสผ่านสําหรับผ ู้ประกอบการ

ประกาศรับสมัครตําแหน่งงาน

ข้อมูลการสมคัรงาน

ผลการรายงาน

เข้าสูร่ะบบ

อีเมล/รหัสผ่าน สําหรับนกัศึกษา

พอร์ตโฟลิโอ

ข้อมูลตําแหน่งงาน

สถานะการสมัครงาน

ผลการรายงาน

อีเมล/รหัสผ่าน สําหรับนกัศึกษา

ข้อมูลนกัศึกษา

พอร์ตโฟลิโอ

เลือกข้อมูลตําแหน่งงาน

เลือกรายงาน

0

ระบบสนับสนนุการตัดสินใจการจับคู่

และคัดกรองตําแหน่งงานของนกัศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์

 
ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพบริบทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจบัคู
และคัดกรองตําแหนงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

 

6.2 ผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจับคูและคัด
กรองตําแหน งงานของนั ก ศึกษามหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรค 
ผูจัดทําไดพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจับคูและ      
คัดกรองตําแหน งงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ประกอบดวยหนาแรกของเว็บไซต การเขาใชงาน
ของนักศึกษาและผูประกอบการ 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงหนาหลักของระบบสนบัสนุนการตัดสินใจการจับคูและคัด

กรองตําแหนงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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6.3 ผลการพัฒนาการคัดกรองผูสมัครงานท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามความตองการขององคกร  
ผูจัดทําไดผูพัฒนาพัฒนาการคัดกรองผูสมัครงานท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามความตองการขององคกร ประกอบดวยงานท่ีประกาศรับ
สมัคร ช่ือผูสมัครงาน พอรตโฟลิโอ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูสมัคร 
 

 
ภาพที่ 4 หนาตางแสดงงานทั้งหมดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจการ

จับคูและคัดกรองตําแหนงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 
 

 
ภาพที่ 5 หนาตางจับคูงานตามสาขาของระบบสนับสนุนการตัดสินใจการ

จับคูและคัดกรองตําแหนงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 
 

ภาพที่ 6 หนาแสดงงานตามสายอาชีพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจการ
จับคูและคัดกรองตําแหนงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

 
 
 

6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบสนับสนุน
การตัดสินใจการจับคูและคัดกรองตําแหนงงานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบน มาตรฐาน และการแปลผลเพ่ืออธิบาย
ถึงขอมูลท่ีทําการวิเคราะหความคิดเห็นในโครงงานการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจับคูและคัดกรองตําแหนงงาน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประกอบดวย ดาน
การตรงตามความตองการของผูใชระบบ ดานการทํางานตาม
ฟงกชันการใชงานและดานความงายตอการใชงานของระบบ  

จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นกับโครงงานการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจการจับคูและคัดกรองตําแหนงงานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในภาพรวมอยูในระดับมาก      
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นดานการตรงตามความตองการของ
ผูใชงานเว็บไซตมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 รองลงมาคือดานการ
ทํางานตามฟงกชันการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และดาน
ความงายตอการใชงานเว็บไซต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ตามลําดับ
โดยผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปไดตามตารางและคา
อธิบายตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย (x)̅ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ความคิดเห็นของผูตอบคําถาม x̅ S.D. แปลความ 

1 ดานการตรงตามความตองการของผูใชงานเว็บไซต 4.42 0.65 มาก 

2 ดานการทํางานตามฟงกชันการทํางาน 4.20 0.68 มาก 

3 ดานความงายตอการใชงานเว็บไซต 4.12 0.65 มาก 

รวม 4.24 0.66 มาก 

 
7. การอภิปรายและสรุปผล 

จากผลการวิเคราะหและออกแบบการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจการจับคูและคัดกรองตําแหนงงานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค อํานวยความสะดวกใหแก
บัณฑิตและองคกร สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกนักศึกษาและ
องคกรได โดยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจับคูและคัดกรอง
ตําแหนงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จะ
จัดเก็บขอมูลการสมัครสมาชิก การฝากประวัติของนักศึกษาและ
องคกร ในฐานขอมูลเพ่ือคัดกรองตําแหนงงานและการจับคูหา
งานระหวางนักศึกษากับองคกร ผลจากการพัฒนาครั้ งน้ี
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ สามารถคนหาคนหาตําแหนงงาน
และอํานวยความสะดวกในการหางานใหกับนักศึกษา 

การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการจับคู โดยการเอา
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต มาชวยในการ
บริหารจัดการขอมูล และเพ่ือใชเปนระบบสําหรับทําหนาท่ีใน
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การประสานงาน และเปนชองทางในการรับสมัครนักศึกษา การ
เสนอตําแหนงงาน รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกระหวางนักศึกษา
กับสถานประกอบการ นอกจากน้ันยังเปนการเพ่ิมชองทางในการ
สรางความรวมมือทางดานการดําเนินงานสหกิจศึกษาระหวาง
สถานประกอบการกับสถานศึกษาใหมีความหลากหลาย
กวางขวาง และชวยอํานวยความสะดวกแกทุกฝายท่ีเก่ียวของให
สามารถดําเนินงานในสวนน้ีไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 

8. ขอเสนอแนะ 
8.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
การพัฒนาระบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจับคูและคัด
กรองตําแหนงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูใช ควรพัฒนาระบบให
ครอบคลุมในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงานท้ังในสวนของข้ันตอน
กอนออกปฏิบัติงาน ข้ันตอนระหวางออกปฏิบัตงิาน และข้ันตอน
หลังออกปฏิบัติงานสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
นักศึกษาสามารถนําขอมูลไปตอยอดได 
8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
ระบบควรมีการรองรับการสมัครงานของผูหางานในจังหวัด
นครสวรรค เพ่ือตอยอดในการหางานใหกับผูหาภายในจังหวัด
นครสวรรคระบบควรมีฟงกช่ันงานเพ่ือใหสถานประกอบการ
สามารถเพ่ิมรูปภาพ หรือภาพกิจกรรมของสถานประกอบการ
เพ่ือแสดงใหนักศึกษาไดใชประกอบการพิจารณาสมัครงาน 
ระบบควรมีฟงกช่ันงานสําหรับแจงเตือนผานไลนนักศึกษากรณีท่ี
สถานประกอบการมีการคดัเลือกนักศึกษาเขาปฏิบัติงาน 
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การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแนะนําเสนทางปนจักรยาน 
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Development of Web Application Recommending Cycling Routes 
Thung-Song District, Nakhon Si Thammarat Province 
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บทคัดยอ 
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันแนะนําเสนทางปนจักรยาน อําเภอ
ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราชทางผูจัดทําไดทําการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน
แนะนําเสนทางปนจักรยาน อําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยใชโปรแกรม Word Press ใชในการออกแบบเว็บไซต ใช
โปรแกรม Adobe Illustrator cc ในการออกแบบเว็บไซต และ
นําเทคโนโลยี Google Map มาใชในการบอกตําแหนงและท่ีตั้ง 
สรุปผลจากการนําระบบเว็บแอพพลิเคช่ันแนะนําเสนทางปน
จักรยาน อําเภอทุงสงไปทดลองใชการประเมินครั้งน้ี ผูประเมิน
ไดสํารวจความพึงพอใจในการใชเ ว็บแอพพลิเคช่ันแนะนํา
เสนทางปนจักรยาน อําเภอทุงสง สําหรับระบบท่ีพัฒนาข้ึนแบง
ออกผูใชงานออกเปน 2 สวน คือ ผูดูแลระบบ และผูใชงานท่ัวไป 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานท่ัวไป จํานวน 36 
คน และผูดูแลระบบ จํานวน 7 คน ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมี
ระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑดี  
 

ABSTRACT 
The development of a web application to introduce 
the cycling route in Thung Song District, Nakhon Si 
Thammarat Province, the organizer can study the 
concepts, theories and technology related to the 
development of the web application to introduce the 
cycling route.  Thung Song District, Nakhon Si 
Thammarat Province Using Word Press.  Design for 
websites.  Use Adobe Illustrator cc for website design. 
And use Google Map technology to determine the 
location and location Summary of the results from the 
introduction of a web application system to 
recommend cycling routes Thung Song District went to 
try this evaluation.  The assessors surveyed the 

satisfaction of using the web application to introduce 
the cycling path in Thung Song District for the 
developed system, which divided the users into 2 parts, 
namely the administrators and general users.  The 
satisfaction evaluation results from 36 general users 
and 7 administrators, all respondents have a 
satisfactory level of satisfaction. 
 

1. บทนํา 
ดวยเสนหของทุงสงท่ีมีความเจริญของเมืองผสมผสานเขากับ
วัฒนธรรมทองถ่ินและขุนเขาสวยงามท่ีแวดลอมตัวอําเภอเอาไว 
บวกกับปจจุบันกระแสความนิยมเรื่องการข่ีจักรยานไดเพ่ิมข้ึนสูง
มากในสังคมไทย อาจเปนเพราะมาจากปญหาเรื่องการจราจรท่ี
ติดขัด ราคาพลังงานท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ มลภาวะทางอากาศท่ีเปนพิษ 
และความตองการในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพแตไมมีเวลา 
เปนตน การหันมาข่ีจักรยานถือวาเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถ
ตอบโจทยในการชวยลดและแกปญหาดังกลาวไดเปนอยางดี 
โดยเฉพาะคนในกลุมวัยรุนและกลุมวัยทํางานท่ีไดใหความสนใจ
กับการหันมาข่ีจักรยานเปนอยางมาก จนเกิดเปนเทรนดข้ึนใน
สังคม ซึ่งเราจะสามารถสังเกตไดวาปจจุบัน มีชมรมคนรัก
จักรยานเกิดข้ึน หรือวาจะเปนงานการกุศลในปจจุบันท่ีไดให
ความสนใจในการเลือกใชจักรยานมาเปนกิจกรรมหลักในงานเพ่ือ
ดึงดูดใหคนมารวมงาน  

เว็บแอพพลิเคช่ัน  เปนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ หรือ
เรียกโดยทับศัพทวา เว็บแอพพลิเคช่ัน คือโปรแกรมประยุกตท่ี
เขาถึงดวยโปรแกรมคนดูเว็บผานเครือขายคอมพิวเตอรอยาง
อินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต เว็บแอพพลิเคช่ันเปนท่ีนิยม
เน่ืองจากความสามารถในการอัปเดต และดูแล โดยไมตอง
แจกจาย และติดตั้ งซอฟตแวรบนเครื่องผู ใช ตัวอยางเว็บ
แอพพลิเคช่ันไดแก เว็บเมล การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การ
ประมลูออนไลน กระดานสนทนา เปนตน 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาผูจัดทําจึงมี
แนวคิดในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันแนะนําเสนทางปน
จักรยานอําเภอทุงสง เพ่ือแสดงขอมูลเสนทางปนจักรยาน 
รูปภาพ ตําแหนงท่ีตั้งของสถานท่ีจริง ใหกับนักทองเท่ียวและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ทําใหงายตอการเขาถึงขอมูลจริงและเพ่ิม
ความนาสนใจในตัวอําเภอทุงสง ซึ่งเปนอําเภอท่ีมีความเจริญเปน
อันดับสองของจังหวัดนครศรีธรรมราช รองจากอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช 

 
2. วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันแนะนําเสนทางปนจักรยาน
อําเภอทุงสง 
1.2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชเว็บแอพพลิเคช่ัน
แนะนําเสนทางปนจักรยาน อ.ทุงสง 
 

3. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.1. 1 ความเปนมาของ อําเภอทุงสง 

  ทุงสง เปนอําเภอท่ีมีความเจริญเปนอันดับสองของจังหวัด
นครศรีธรรมราช รองจากอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช เน่ืองจาก
มีท่ีตั้งอยูตรงกลางของภาคใตและเปนจุดศูนยกลางคมนาคมทาง
บกท้ังรถยนตและรถไฟ อําเภอทุงสงมีประวัติความเปนมา
ยาวนาน ปรากฏตามตํานานเมืองนครศรีธรรมราชวาเคยเปน
แขวงข้ึนอยูในปกครองของเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแตสมัยพระ
เจาอยูหัวบรมโกศ เมื่อไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง
จากมณฑล เปนจังหวัด เมื่อ พ .ศ .2440 ไดจัดตั้งเปนอําเภอทุง
สงข้ึนกับจังหวัดนครศรีธรรมราช [1] 

การพัฒนาระบบประกอบดวย  Word Press 5.2.4[2]      
Adobe Illustrator cc[3]  Microsoft Offfice word 2019[4]   
Draw.io[5] Google Chrome[6] เทคโนโลยีWeb Hosting [7] 
การพัฒนาระบบใช Java Script[8] และ HTML[9] 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังหมด 3 เรื่อง ดังน้ี 
วั จนะ  สุ แก ว , 2558 , การคนคว าแบบอิสระครั้ ง น้ี มี

วัตถุประสงคเพ่ือออกแบบเว็บไซตชุมชนออนไลน [10] 
เอราวัศน โพธิสุตานันท, 2557,การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค

เพ่ือ ศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพของเทศบาลตําบลบาง
คลาพฤติกรรมและความตองการของชุมชนและนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาในพ้ืนท่ี [11]  

นายวุฒิชัย ทองเจียม,2553, จังหวัดอยุธยาเคยเปนเมือง
หลวงของไทยตั้ งแตครั้ งอดีต  ปจจุ บันเปน ชุมชนเมืองมี
สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีสวยงามจากโบราณสถานและ
ความรมรื่นจากพ้ืนท่ีสีเขียว [12] 

 
 

4. วิธีการดําเนินงาน 
4.1 การวิเคราะหระบบงานเดิม 
การวิเคราะหระบบงานเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนา
เว็บแอพพลิเคช่ันเสนทางปนจักรยานในอําเภอทุงสง ใหมีความ
ทันสมัยกับเทคโนโลยีปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบงานท่ี
ไดรับการพัฒนาแลวตองตอบสนองตอความตองการของผูใชและ
สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากการดําเนินงานในรูป
แบบเดิมทางกลุมจึงคิดวิเคราะหการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน
เสนทางปนจักรยานในอําเภอทุงสง เพ่ือการคนหาขอมูล แสดง
ขอมูลรูปภาพ ท่ีตั้งของสถานท่ีจริง ใหกับนักปนจักรยานและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ ทําใหงายตอการเขาถึงขอมูลจริงและเพ่ิม
ความนาสนใจในอําเภอทุ งสง เปนสถานท่ีทองเ ท่ียวดาน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยผานการเขาถึงขอมูลไดงาย 

 

 
ภาพที่ 1 ผังกางปลาแสดงถึงปญหาและสาเหตุของปญหา 

 

4.2 การวิเคราะหระบบงานใหม 
 จากการศึกษาและลงพ้ืนท่ีของ เสนทางปนจักรยานใน

อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท้ังจากการศึกษาขอมูลจาก
หนวยงานท่ีกํากับดูแลเสนทางทองเท่ียวจาก อําเภอเมืองสูบาน
ปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราชและจากการสอบถามขอมูล
รานอาหารและรานคา ท่ีอยูตามเสนทางปนจักรยานไดขอมูลดงัน้ี 
เสนทางท่ีเทศบาลเมืองทุงสงแนะนํา มีเสนทางหลักหลักอยู 5 
เสนทางดวยกัน คือ สวนพฤกษาสิรินธร – ถํ้าตลอด สวนพฤกษา
สิรินธร – นํ้าตกโยง, สวนพฤกษาสิรินธร - นํ้าตกหนานเตย, สวน
พฤกษาสิรินธร – ฝายวังฉอนาง, สวนพฤกษาสิรินธร - นํ้าตก
หนานตากผา – นํ้าตกหนานปลิว ซึ่ง ประกอบไปดวย รานอาหาร 
14 ราน และรานคาอีก 5 ราน ซึ่งทางเทศบาลเมืองทุงสงยังไมมี
เว็บ แอพพลิเคช่ันเสนทางปนจักรยานในอําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขอมูลและ ท่ีตั้งในการคนหา ทางผูจัดทําไดนํา
สื่ออินโฟกราฟฟคเปนแผนท่ีภาพระบุตําแหนงตางๆ ของ 
เสนทางปนจักรยานอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
 
 
 

2320



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

4.3 การออกแบบระบบ Site map พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
เสนทางการปนจักรยานในอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

 
ภาพที่ 2 Site map ( ของการออกแบบระบบ) 

 
4.4 การออกแบบระบบ Use case Diagram   

 
ภาพที่ 3 Use case Diagram 

 
4.7 การออกแบบฐานขอมูล 

 

 
ภาพที่ 4 Entity Relationship Diagram 

 
5. ผลการดําเนินงาน 

ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันเสนทางปนการยานในอําเภอทุง
สงจัดทําไดออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันเสนทางปนการ
ยานในอําเภอทุงสงตรงตามความตองการของผูใชงานท่ัวไป โดย
นําเทคโนโลยีเครือขายอินเตอรเน็ตมาใชในการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคช่ัน ทําใหสามารถคนหาขอมูลเสนทางการทองเท่ียว 
สามารถคนหาขอมูลช่ือและรายละเอียดแตละสถานท่ีและ
สามารถคนหาประเภทเสนทางการปน 
จักยาน 
5.1 สวนของ Front-end 

 

 
ภาพที่ 5 ตัวอยางรูปของเว็บไซตหนาแรก 
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5.2 สวนของ Back-end 

 
ภาพที่ 6 ตัวอยางรูปของหลังเวบ็ไซตในสวนของเร่ือง 

 
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
 

ตารางที่ 1 ผลการสรุปความพึงพอใจของผูใชระบบ 

 
จากตารางท่ี 1 ผูใชระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู

ในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.52 เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวาผูใชระบบมี
ความพอใจดานความงายตอการใชงานมากท่ีสุดระดับมากท่ีสุด  
 
6.3 ขอเสนอแนะในการนําปริญญานิพนธไปพัฒนาตอ 
  6.3.1ผูใชงานโปรแกรมควรศึกษาคูมือข้ันตอนการใชงานอยาง

ละเอียดกอนการใชงานโดยศึกษา ไดจากภาคผนวก 
  6.3.2 โปรแกรมน้ีออกแบบมาสําหรับใชงานในสํานักงานเกษตร
และสหกรณ จังหวัดสงขลาไม สามารถนําไปใชใน กิจกรรมอ่ืนได 
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รายการประเมิน ประสิทธิภาพ 

𝒙𝒙� S.D. การแปล
ผล 

1. ดานการตรงตามความ
ตองการของผูใชระบบ 

3.89 0.52 ดีมาก 

2. ดานงายตอการใชงาน
ระบบ 

4.43 0.50 ดี 

คาเฉล่ีย 4.16 0.52 ดีมาก 
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ระบบความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 
ตามสายรถไฟฟา BTS 

The augmented reality system of tourist attractions in Bangkok,  
BTS line 

 

*กัลยรัตน สายพวรรณ1 และ สกาวรัตน จงพัฒนากร2 
 

1สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
Email: kanyarat_saipawan@hotmail.com1 

 
 

บทคัดยอ 
การจัดทําปญหาพิเศษครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบ
ความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครตาม
สายรถไฟฟา BTS โดยลักษณะของงาน คือ ผู ใชสามารถดู
ภาพเสมือนจริง ดูระยะทาง และระยะเวลาในการเดินทาง สวน
ผูดูแลระบบ สามารถเพ่ิมภาพจําลองและใสรายละเอียดเพ่ิมเติม
ของสถานท่ีภายในแอปพลิเคชันได ไมวาจะเปน แกไขขอมูลใน
แตละสถานท่ี ขอมูลการดูภาพจําลองในการพัฒนาระบบความ
จริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครตามสาย
รถไฟฟา BTS  

เครื่องมือในการทําปญหาพิเศษ คือ แบบประเมินความ
พึงพอใจของผูใช จากกลุมตัวอยาง คือ นิสิตจํานวน 15 คน สถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต ออกแบบและ
พัฒนาดวยโปรแกรม Maya ในการปนโมเดลภาพเสมือนจริง ใช 
Vuforia ในการเขียนภาษา C# เพ่ือกําหนดทิศทางในการหมุน
โมเดล และใช Unity ในการทําแอปพลิเคชันเพ่ือมาแสดงผล  

ผลของการทําปญหาพิเศษพบวา เมื่อพัฒนาระบบ
ความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครตาม
สายรถไฟฟา BTS แลว ผูใชจากกลุมตัวอยางท่ีทดลองใชระบบ มี
ความพึงพอใจตอความสามารถในการทํางานของระบบ ได
คาเฉลี่ยเลขคณิต คือ 4.34 ซึ่งอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: ระบบความจริงเสมือน, BTS 
 

ABSTRACT 
The objective of special problem study was to analyze 
user experience and effectiveness of the augmented 
reality (AR) to use for Bangkok tourist spots in BTS train 
stations. The process is the user can use the AR system 
to visualize the place, distance and time estimates. The 

operators can update the visual images and information 
of each place, in real-time, using an application.  

The tools for this objective of special problem 
are the assessment for satisfaction of users 15 students. 
The statistics used in data analysis was arithmetic 
mean. Design and develop Maya program to create 
model of AR. Use Vuforia for writing C# language for 
rotating and movement of model. Use Unity for 
articulate in application.  
 The result of objective for special problems 
study showed that using and developing AR systems for 
Bangkok tourist spots in BTS train station produced high 
satisfaction with arithmetic average 4.34 within the test 
sample size of 15 students. 
 

1. บทนํา 
เทคโนโลยีความจริงเสมือน เปนเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง

ความเปนจริง และ โลกเสมือนท่ีสรางข้ึนมาผสานเขาดวยกันผาน

ซอฟตแวรและอุปกรณเช่ือมตอตาง ๆ ซึ่งถือวาเปนการสราง

ขอมูลอีกขอมูลหน่ึงท่ีเปนสวนประกอบบนโลกเสมือน เชน 

ภาพกราฟก วิดีโอ รูปทรงสามมิติ และขอความ ตัวอักษร ให

ผนวกซอนทับกับภาพในโลกจริงท่ีปรากฏบนกลอง เทคโนโลยี 

AR แบงเปน 2 ประเภท ไดแก แบบท่ีใชภาพสัญลักษณและแบบ

ท่ีใชระบบพิกัดในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรางขอมูลบนโลก

เสมือนจริง ซึ่งในทางเทคนิคแลวภาพสัญลักษณท่ีใช จะนิยม

เรียกวา Marker หรือเรียกวา AR Code โดยใชกลองเว็บแคมใน

การรับภาพ เมื่อซอฟตแวรท่ีเราใชงานอยูประมวลผลรูปภาพเจอ

สัญลักษณท่ีกําหนดไวก็จะแสดงขอมูลภาพสามมิติท่ีถูกระบุไวใน

โปรแกรมใหเห็น เราสามารถท่ีจะหมุนดูภาพท่ีปรากฏไดทุก

ทิศทางหรือหมุนได 360 องศา 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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 ดังท่ีกลาวมาขางตน จึงเห็นไดวาความจริงเสมือนเขา
มามีบทบาทเปนสื่อ ท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาประกอบการให
คําอธิบาย ความรู ความเขาใจ เพราะเปนสื่อการศึกษาและการ
ทํางานในปจจุบัน และไดมีการพัฒนาเพ่ือใหเหมาะสมกับการให
ความรูในดานตาง ๆ อยางกวางขวาง 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ผูพัฒนาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยเรียงลําดับ
ดังน้ี 
2.1 ขอมูลของเทคโนโลยีเสมือนจริง 
เปนเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวางความเปนจริง และ โลก
เสมือนท่ีสรางข้ึนมาผสานเขาดวยกันผานซอฟตแวรและอุปกรณ
เช่ือมตอตาง ๆ ซึ่งถือวาเปนการสรางขอมูลอีกขอมูลหน่ึงท่ีเปน
สวนประกอบบนโลกเสมือน เชน ภาพกราฟก วิดีโอ รูปทรงสาม
มิติ และขอความ ตัวอักษร ใหผนวกซอนทับกับภาพในโลกจริงท่ี
ปรากฎบนกลอง 
2.2 ขอมูลเกี่ยวกับ Autodesk Maya 
เปนโปรแกรมทําอนิเมช่ัน โดยรองรับมาตรฐานตางๆ ดานงาน
กราฟก 3 มิติทุกประเภท เชน 3D Visual Effects, Computer 
Graphics และเครื่องมือในการ สรางการตูน Animation โดยท่ี
คุณจะสรางผลงานทีวี, พัฒนาเกม และงานออกแบบตางๆ ไดก็
ทําไดอยางรวดเร็ว 
2.3 ขอมูลเกี่ยวกับ Vuforia 
Vuforia เปน SDK สําหรับการพัฒนาแอพ AR สามารถตรวจจับ
วัตถุประเภทท่ีตางกันออกไปได เชนรูปภาพ วัตถุ หรือตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ท้ังแบบ 2 และ 3 มิติ รองรับการทํา Virtual 
Buttons และการสรางแผนท่ี 3 มิติ  
2.4 ขอมูลเกี่ยวกับ ภาษา C# 
C# เปนภาษาเขียนโปรแกรมแบบ multi-paradigm ซึ่งมีรูปแบบ
ภาษาท่ีตายตัว และเปนรูปแบบบังคับในการเขียน มีฟงกชัน และ
ยังเปนภาษาการเขียนโปรแกรมท่ีมีคุณสมบัติเปนแบบออบเจ็ค 
ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท Microsoft ภายใต .NET framework  
2.5 ขอมูลเกี่ยวกับ โปรแกรม Unity 
Unity คือ  Game Engine ท่ี ช วยสร า ง เกม  2 มิติ และ3 มิติ  
สามารถทํางานได บน 2 แพลตฟอรม คือ Windows และ OSX 
และสามารถ Export งานเพ่ือนําไปใชงานไดหลาย แพลตฟอรม  
 

3. กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบ 
การจัดทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการพัฒนาระบบ
ความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครตาม
สายรถไฟฟา BTS ในครั้งน้ีผูดูแลระบบไดศึกษาและมีวิธีข้ันตอน
การดําเนินงานท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับการจัดทําโครงงานในหัวขอ
ตาง ๆ ตอไปน้ี 

3.1 การศึกษาและสํารวจ เปนข้ันตอนการศึกษาและสํารวจ
ระบบงานเดิมของขอมูลแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว โดยระบบงาน
เดิมจะเปนการแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวผานตัวหนังสือซึ่งทําใหไม
เห็นภาพจริง ไมรูระยะทาง และเวลาในการเดินทาง ทําใหเกิด
การลาชาและมีผลในการตัดสินใจไปยังสถานท่ีน้ัน ๆ รวมถึงเกิด
ความผิดพลาดในการเดินทางได 
3.2 การรวบรวมขอมูล ความตองการของระบบ /การ
วิเคราะหความตองการ การตรวจสอบการใชแอปพลิเคชันน้ัน 
ผูใชจะตองมีการเขาแอปพลิเคชันเพ่ือเช็คสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สนใจ เพ่ือทําการดูภาพจําลองเสมือนจริงของสถานท่ี โดยแอป
พลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนจะตองมีความสามารถตาง ๆ ดังน้ี 

3.2.1 แสดงภาพจําลองเสมือนจริงและเห็นจุดเดนท่ี
นาสนใจของสถานท่ีทองเท่ียว 
 3.2.2 แสดงระยะทางจาก ตนสถานี  BTS ไปยั ง
ปลายทางสถานท่ีทองเท่ียวน้ัน ๆ ได 

3.2.3 แสดงระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานท่ี
ทองเท่ียวน้ัน ๆ ได 

3.2.4 เช็คเวลา เปด-ปด ทําการของสถานท่ีทองเท่ียว
น้ัน ๆ ได 

3.2.5 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
โดยสามารถเขียนใหอยูในรูปแผนภาพ Use Case 

Diagram ดังน้ี 
ระบบแผนภาพ Use Case Diagram 

 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 แผนภาพ Use Case Diagram ของแอปพลิเคชันแนะนาํสถานที่
ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครตามสายรถไฟฟา BTS 

การพัฒนาระบบความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัด
กรุงเทพสาย BTS โดยเทคโนโลยี AR บนโมบายแอปพลิเคชัน 
ประกอบไปดวย 

1. ผูใชงานตองติดตั้งแอปพลิเคชันจากผูพัฒนาระบบ บน

ระบบปฏิบัติการ Android เทาน้ัน 

2. ผูใชนําสมารทโฟนสแกนภาพ ของสื่อ AR ท่ีไดสรางไว 

3. ผูใชสามารถคนหาสถานท่ีตลอดเสนทางสาย BTS ได 

4. ผูใชสามารถเห็นสื่อ AR 
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4. วัตถุประสงค 
การนําระบบมาพัฒนาระบบความจริงเสมือนของสถานท่ี
ทองเท่ียวจังหวัดกรุงเทพมหานครตามสายรถไฟฟา BTS เพ่ือชวย
ในการลดระยะเวลาและระยะทางในการเดินทางของผูใช ใหมี
ความสะดวกรวดเร็วในการทํางานดานการเดินทางไปยังสถานท่ี
น้ัน ๆ ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง เมื่อผูใชสามารถเลือกดูภาพ
จําลองกอนการตัดสินใจไปยังสถานท่ีน้ัน ๆ หากไมมีการแนะนํา
สถานท่ีทองเท่ียวดวยภาพจําลองเสมือนจริงอาจทําใหเกิดการ
ลาชาได เพราะเดิมน้ันแคเพียงการอานตัวหนังสือจากเว็บเพ่ือ
คาดเดาสถานท่ี ระยะทาง และ ระยะเวลา อาจไมเพียงพอตอ
การตัดสินใจของผูใชได แอปพลิเคชันระบบความจริงเสมือนของ
สถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดกรุงเทพสาย BTS จึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง 
 

5.การพัฒนาระบบ 
การดําเนินงานของการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําสถานท่ี
ทองเ ท่ียวในกรุงเทพมหานครตามสายรถไฟฟา BTS ดวย
เทคโนโลยีเสมือนจริง สามารถสรุปการทํางานไดดังน้ี 
1.ผูใชสามารถดูภาพเสมือนและรายละเอียดตาง ๆ รวมถึง
ระยะทางและระยะเวลาการเดินทางของแตละสถานท่ีได 
2.ผูใชสามารถเลือกสถานท่ีของสถานี BTS ท่ีจะไปและเลือกดู
ขอมูลท่ีตองการทราบได 
3.ผูใชสามารถดูระยะทางในการเดินทางระหวางตัวผูใชไปจนถึง
สถานท่ีทองเท่ียวได 
4.ผูใชสามารถเช็ควันและเวลาทําการ เปด-ปดของสถานท่ีในแต
ละสถานีได 
 

6. สถิติท่ีใชในการวิจัย  
ผูจัดทําไดหาคาทางสถิติ ประกอบดวย คาเฉลี่ย คารอยละ สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ มีรายละเอียด ดังน้ี 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย 
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยท่ีสดุ 
ผลการวิจัยและประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ มีดังน้ี 
 จากผลการทดลองระบบสรุปไดวา ในสวนของผูใชงาน
ระบบจะสามารถเขาแอปพลิเคชันเพ่ือดูแบบจําลองของสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีสนใจในกรุงเทพมหานครตามสายรถไฟฟา BTS 
รวมถึงบอกเวลาและระยะทางในการเดินทางไปยังสถานท่ีน้ัน ๆ  

1.กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 15 คน 

2.เครื่องมือท่ีใชสอบถามครั้งน้ีเปนแบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

3.การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจโดย

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีนําไปทดสอบกับนักศึกษากลุม

ตัวอยางจํานวน 15 คน  

ผลการทดลองของโมเดลภาพจําลองสถานท่ีทองเท่ียว 

 
ภาพที่ 2 แบบจําลองจตุจักร 

 

 
ภาพที่ 3 แบบจําลอง Warehouse 30 
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ภาพที่ 4 แบบจําลอง Pickadaily Bangkok 

 

 
ภาพที่ 5 แบบจําลองอนุสาวรียชยัสมรภูมิ 

 

 
ภาพที่ 6 ลง 1919 

 
จากภาพท่ี 2-6 เปนภาพจําลองของสถานท่ีทองเท่ียว

ในกรุงเทพมหานครตามสายรถไฟฟา BTS จํานวน 5 สถานท่ี 
โดยผูจัดทําไดดําเนินการทดลองใชระบบความจริงเสมือนของ
สถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครตามสายรถไฟฟา BTS ท่ี
พัฒนาข้ึนกับบุคคลท่ัวไปจํานวน 15 คน โดยมี การทดสอบหลัง

พัฒนาระบบและสอบถามความพึงพอใจของนิสิตจากน้ันนําผล
การทดสอบมาวิเคราะหดวยคาสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑและ
สรุปผล ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบ 

รายการ x� S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.ระบบการ
เดินทางไปยัง
สถานท่ีสามารถ
ใชงานไดจริง 

3.93 0.70 ระดับมาก 

2.แอปพลิเคชัน
สะดวกตอการ
ใชงาน 

4.4 0.63 ระดับมาก 

3.แอปพลิเคชัน
มีความนาสนใจ 

4.26 0.59 ระดับมาก 

4.ความสวยงาม
ของโมเดล
ภาพเสมือนจริง 

4.6 0.63 ระดับมาก
ท่ีสุด 

5.มีประโยชนตอ
การตัดสินใจใน
การเลือก
สถานท่ี
ทองเท่ียว 

4.6 0.63 ระดับมาก
ท่ีสุด 

6.แอปพลิเคชัน
มีความสวยงาม
และใชงานไดด ี

4.26 0.59 ระดับมาก 

สรุปผลโดยรวม 4.34 0.62 ระดับมาก 

 
7. ผลการวิจัย 

จากการประเมินผลความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชันแนะนํา
สถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครตามสายรถไฟฟา BTS ดวย
เทคโนโลยีเสมือนจริง จากผูใชจํานวนท้ังสิ้น 15 คน สามารถ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช พบวาคาเฉลี่ยโดยรวม 
คือ 4.34 (ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คือ 0.62 
 

เอกสารอางอิง 
[1] พีรณัฐ ฤกษศุภสมพล และเมธิชัย อรัญชราธร. (2560). การ

พัฒนาเออารเพ่ือประยุกตใชในการออกแบบจัดวาง
เครื่องเรือนภายในหอง โดย พีรณัฐ ฤกษศุภสมพล 
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ระบบความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี 
The Virtual Reality System of tourist attractions in Kanchanaburi Province. 

 
*ชยานันท พิณนอก1 และ สกาวรัตน จงพัฒนากร1 

 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน 

Email: icechayn.1@gmail.com 
 
 

บทคัดยอ 
การจัดทําแอพพลิเคช่ันน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหใชสําหรับแนะนํา
สถานท่ีทองเท่ียวภายในจังหวัดกาญจนบุรี  โดยลักษณะของงาน
คือ แอพพลิเคช่ันจะแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวภายในจังหวัด
กาญจนบุรี  และแสดงแบบจําลองภาพเสมือนของสถานท่ี
ทองเท่ียวแตละแหง สําหรับผูท่ีใชงานแอพพลิเคช่ันน้ี จะมีการ
ทํางานผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยใชการสองภาพไป
ยังรูปท่ีมีการกําหนดไวเพ่ือแสดงขอมูลบนหนาจอโทรศัพท 

เครื่องมือในการจัดทําครั้งน้ี คือ แบบประเมินความพึง
พอใจของผูใช จากกลุมตัวอยาง 15 คน ออกแบบและพัฒนา
แอพพลิเคช่ันดวยโปรแกรม Unity เสริมดวย Vuforia  สราง
แบบจําลองสามมิติดวยโปรแกรม Autodesk Maya 2010 และ
ภาษาท่ีใชในการทําคือภาษา C# เมื่อมีการพัฒนาจนเสร็จสิ้นแลว
พบวาผูใชงานมีความสะดวกสบายมากข้ึนในการดูระยะทางและ
ขอมูลของสถานท่ีน้ัน 

 
คําสําคัญ: ระบบความจริงเสมือน , สถานท่ีทองเท่ียวกาญจนบุรี 
 

ABSTRACT 
The creation of this application is intended to give an 
advice of tourist attraction within Kanchanaburi 
province.  The qualitys of this project are not only give 
an advice but also display the virtual model of each 
tourist attraction. For the users of this application, there 
is work through the Android operating system by scan 
the image to a specified image to display data on the 
phone screen.  

The instruments of this project are the 
satisfaction assessment form from 15 samples to design 
and develop the application with Programme Unity 
supplement with Vuforia to create the Three-
dimensional model with programme Autodesk Maya 
2010 and the language that was used is language C#. 

When the development finished, we found that the 
users are more convenient in look the distance and 
informations of the locations. 

 
Keywords:  virtual reality system,  tourist attractions in 
Kanchanaburi 
 

1. บทนํา 
ในปจจุ บันจังหวัดกาญจนบุรี มีสถานท่ีทองเท่ียว

คอนขางหลากหลาย และมีอยูท่ัวท้ังจังหวัด โดยแตละสถานท่ีมี
ระยะทางท่ีคอนขางไกล  จากท่ีกลาวมาผูพัฒนาไดพบวา ควรมี
ระบบ AR เพ่ือชวยในการแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวและใหความรู
เก่ียวกับประวัติของสถานท่ีแตละแหง และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทองเท่ียวใหมีความสะดวกสบาย สําหรับการทองเท่ียวใน
ขณะน้ันซึ่งถาหากผูท่ีไมเคยมา จะไดไมเสียเวลาในการเดินทาง
ท่ีมากเกินความจําเปน  

 
2. ทฤษฏีและวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เทคโนโลยี เสมือนจริงหรือเรียกสั้นๆวา " เทคโนโลยี  AR"  
(Augmented Reality) เปนเทคโนโลยีท่ีผสมผสานโลกในความ
เปนจริงและโลกเสมือนท่ีสรางข้ึนมาผสานเขาดวยกันผาน
ซอฟตแวร เทคโนโลยี AR แบงเปน 2 ประเภท ไดแกแบบใชภาพ
สัญลักษณ และ แบบท่ีใชระบบพิกัดในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
สรางขอมูลบนโลกเสมือนจริง (นิภา ธานนท, 2558) 
2.1 หลักการของเทคโนโลยีเสมอืนจริง 

แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริงคือการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีผสานเอาโลกแหงความเปนจริงและความเสมือนจริง
เขาดวยกันผานซอฟตแวรและอุปกรณเช่ือมตอตางๆ เชน เว็บ
แคม คอมพิวเตอร โดยกระบวนการภายในของเทคโนโลยีเสมือน
จริง ประกอบดวย 3 กระบวนการ ไดแก 

• การวิเคราะหภาพ (Image Analysis) เปนข้ันตอน
การคนหา Marker จากภาพท่ีไดจากกลองแลวสืบคนจาก
ฐานขอมูล (Marker Database)  

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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• การคํานวณคาตําแหนงเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) 
ของ Marker เทียบกับกลอง 

• กระบวนการสรางภาพสองมิติ จากโมเดลสามมิติ (3D 
Rendering เปนการเพ่ิมขอมูลเขาไปในภาพ โดยใชคาตําแหนง
เชิง 3 มิติท่ีคํานวณไดจนไดภาพเสมือนจริง (อนุชา พวงผกา , 
2557) 
2.2 องคประกอบของเทคโนโลยีเสมือนจริง 

2.2.1. AR Code หรือตัว Marker ใชในการกําหนด
ตําแหนงของวัตถุ 

2.2.2. Eye หรือ กลองวิดีโอ กลองเว็บแคมคลอง
โทรศัพทมือถือ หรือ ตัวจับ Sensor อ่ืนๆ ใชมองตําแหนงของ 
AR Code แลวสงขอมูลเขา AR Engine 

2.2.3. AR Engine เปนตัวสงขอมูลท่ีอานไดผานเขา 
ชอฟตแวรหรือสวนประมวลผล เพ่ือแสดงเปนภาพตอไป 
  2.2.4. Display หรือ จอแสดงผล เ พ่ือใหเห็นผล
ขอมูลที AR Engine สงมาใหในรูปแบบของ ภาพ หรือ วีตีโอ เปน
ตน  
 

3. กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบ 
การจัดทําแอพพลิเคช่ันระบบความจริงเสมือนของสถานท่ี
ทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งน้ี ผูทําศึกษาและมีวิธี
ข้ันตอนการดําเนินงานในหัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
3.1 การศึกษาและสํารวจ เปนข้ันตอนการศึกษาและสํารวจ
ขอมูลแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว โดยระบบงานเดิมจะเปนการ
แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวผานตัวหนังสือซึ่งทําใหไมเห็นภาพจริง 
ไมรูระยะทาง และเวลาในการเดินทาง ทําใหเกิดการลาชาและมี
ผลในการตัดสินใจไปยังสถานท่ีน้ัน ๆ รวมถึงเกิดความผิดพลาด
ในการเดินทางได 
3.2 การรวบรวมขอมูลและความตองการของระบบ การ
ตรวจสอบการใชแอพพลิ เค ช่ันน้ัน ผู ใชจะตองมีการ เข า
แอพพลิเคช่ันเพ่ือเช็คสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสนใจ เพ่ือทําการดูภาพ
จําลองเสมือนจริงของสถานท่ีแหงน้ัน ซึ่งระบบจะสามารถแสดง
ขอมูลตางๆ ดังน้ี 

3.2.1 แสดงภาพจําลองเสมือนจริง 6 สถานท่ีทองเท่ียว
ท่ีแสดงในแอพพลิเคชัน 

3.2.2 แสดงระยะทางจากตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีไป
สถานท่ีปลายทาง 

 
3.2.3 แสดงระยะเวลาในการเดินทาง 

 
 
3.2.4 ขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียวและเวลาทําการ 

 
 

4. วัตถุประสงค 
การพัฒนาระบบความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือชวยเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว อีกท้ังลดระยะเวลา
ในการเดินทาง หากผูใชมีความตองการท่ีจะเดินทางไปยังสถานท่ี
ใด เมื่อผูใชเลือกดูภาพจําลองเสมือนกอนเดินทาง จะทําใหผูใช
ตัดสินใจไดงายมากข้ึนไปจากเดิม เพราะอดีตมีเพียงการบอก
ระยะทาง และ ระยะเวลาในการเดินทาง ซึ่งอาจไมเพียงพอตอ
การตัดสินใจของผูใช แอพพลิเคช่ันระบบความจริงเสมือนของ
สถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุร ี จึงเปนสิ่งท่ีควรจะมเีพ่ืองาย
ตอผูใชท่ีตองการเห็นแบบจําลองเสมือน 
 

5. สถิติท่ีใชในการวิจัย  
ผูจัดทําไดหาคาทางสถิติ ประกอบดวย คาเฉลี่ย คารอยละ สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ มีรายละเอียด ดังน้ี 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย 
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยท่ีสดุ 
ผลการวิจัยและประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ มีดังน้ี 
 จากผลการทดลองระบบสรุปไดวา ในสวนของผูใชงาน
ในระบบจะสามารถเขาแอพพลิเคช่ันเพ่ือดูระบบความจริงเสมือน
ของสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงบอกเวลา และ
ระยะทางในการเดินทางไปยังสถานท่ีน้ัน ๆ  
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1. กลุมตัวอยางนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 15 คน 

2.เครื่องมือท่ีใชสอบถามครั้งน้ีเปนแบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

3. การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจโดย
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีนําไปทดสอบกับนักศึกษากลุม
ตัวอยางจํานวน 15 คน และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินของระบบ 

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ขอมูลสถานท่ี
ตรงกับความ
เปนจริง 

3.93 0.70 ระดับมาก 

มีความ
สะดวกสบายตอ
การใชงาน 

4.47 0.52 ระดับมาก 

ประหยดัเวลาใน
การหาขอมูล 

4.53 0.52 
ระดับมาก

ท่ีสุด 
แอพพลิเคช่ันมี
ความสวยงาม 
และใชงานงาย 

3.93 0.70 ระดับมาก 

สรุปผลโดยรวม 4.21 0.61 ระดับมาก 
 

6. ผลการวิจัย 
จากการประเมินผลความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคช่ันระบบ
ความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรจีาก
ผูใช 15 คน คาเฉลี่ยการประเมนิ = 4.21 สรปุการผลประเมิน
ระบบของผูใชพบวาอยูใน ระดับมาก 
 

ภาพแบบจําลองเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียว

 
ภาพที่ 1 สะพานมอญ 

 
ภาพที่ 2 สะพานขามแมน้ําแคว 

 

 
ภาพที่ 3 ดานเจดียสามองค 

 

 
ภาพที่ 4 เมืองบาดาล 

 

 
ภาพที่ 5 เมืองมัลลิกา 
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ระบบความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดปทุมธานี 
Virtual reality system of tourist attractions in Pathum Thani 

Province 
 

*อรกมล เติมทอง1 และ สกาวรัตน จงพัฒนากร2 
 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Email: pang16154@gmail.com  

 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือใชสําหรับจําลองสถานท่ีทองเท่ียว
ภายในจังหวัดปทุมธานี โดยใชการพัฒนาผานระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด โดยลักษณะของงานคือ สรางแบบจําลองเสมือนจริง
ของสถานท่ีทองเท่ียวภายในจังหวัดปทุมธานี แสดงขอมูลสถานท่ี
ทองเท่ียว แสดงแผนท่ี ระยะเวลา ในการเดินทางไปยังสถานท่ี
ทองเท่ียว และผูใชสามารถสัมผัสเพ่ือหมุนดูแบบจําลองสามมิติ 

โปรแกรมในการสรางภาพจําลองสามมิติดวยโปรแกรม 
Autodesk Maya, โปรแกรม Unity ในการทําแอพพลิเคช่ัน , 
ภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรมคือ ภาษา C#, แบบประเมิน
ความพึงพอใจ จากกลุมตัวอยางนิสิตและบุคคลท่ัวไป จํานวน 15 
คน สถิติในการใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การหาคาเฉลี่ยเลข
คณิต  

ผลของการใชงานระบบของสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัด
ปทุมธานี จากกลุมตัวอยางนิสิตและบุคคลท่ัวไป 15 คน มีความ
พึงพอใจในการใชงานระบบคิดเปนคาเฉลี่ยเลขคณิต คือ 4.29 ซึ่ง
อยูในเกณฑดี 

 
คําสําคัญ: ระบบความจริงเสมือน, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด, 
สถานท่ีทองเท่ียว 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to use for simulating 
tourist attractions in Pathum Thani Province.  By using 
development through the android operating system In 
which the nature of the work is create a virtual 
simulation of tourist attractions in Pathum Thani 
Province.  Show tourist information show map travel 
time to attractions and users can touch to rotate to 
view three-dimensional models 

Program to create three- dimensional images 
with Autodesk Maya, Unity program in making 

applications, the language used in the program is C#, 
satisfaction assessment form.  From a sample of 15 
students and individuals, the statistics used in data 
analysis were arithmetic means. 

The effect of system implementation of tourist 
attractions in Pathum Thani Province From the sample 
of 15 students and general public, the satisfaction of 
using the system is arithmetic mean 4.29 which is good. 
 
Keywords:  virtual reality system, Android operating 
system, tourist attractions 

 
1. บทนํา 

ปจจุบันผูคนสนใจการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชภายใน
ชีวิตประจําวันเปนจํานวนมาก และการทองเท่ียวมีความสําคัญใน
ชีวิตของคนในยุคปจจุบันมากข้ึน แตดวยระยะเวลาท่ีมีจํากัดของ
แตละคนจึงทําใหการเดินทางไปทองเท่ียวตามแตละสถานท่ีเปน
เรื่องหาเวลาไดยาก ในปจจุบันความสะดวกสบายเปนสิ่งท่ี
หลายๆ คนตองการ จึงทําใหเกิดแนวคิดการทํา AR แนะนํา
สถานท่ีทองเท่ียวภายในจังหวัดปทุมธานี ใหเห็นภาพสถานท่ี
ทองเท่ียว ไดทราบประวัติ และเหมือนไดไปเห็นสถานท่ีของจริง 
โดยไมตองเสยีเวลาเดินทาง 
 

2. วัตถุประสงค 
เ พ่ือออกแบบแอพพลิเคช่ันระบบความจริงเสมือนเก่ียวกับ
สถานท่ีทองเท่ียวภายในจังหวัดปทุมธานี ใหผูใชไดเห็นสถานท่ี
ทองเท่ียวแบบสามมิติ และทราบขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียว 
ระยะทาง เสนทางในการเดินทางกอนจะตัดสินใจไปทองเท่ียวท่ี
สถานท่ีจริง  
 

 

 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
Augmented Reality หรือ AR เปนเทคโนโลยีใหม ท่ีนําโลกแหง
ความจริง (Real) ผสานเขากับโลกเสมือน (Virtual) โดยใช
เทคนิคการแทนท่ีวัตถุดวยภาพ 3 มิติลอยอยูเหนือความเปนจริง 
ทําใหภาพท่ีเห็นตื่นเตนและเราใจ ยิ่งข้ึน เหมือนไดสัมผัสกับวัตถุ
ช้ินน้ันจริงๆ เทคโนโลยีเสมือนยังใหความรูสึกเหมือนไดเขาไป
รวมกิจกรรมน้ันๆ โดยตรง เปนการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอใน
รูปแบบใหม จากการศึกษาพบวามีการนํา AR มาประยุกตใชงาน
ใน หลากหลายรูปแบบเพ่ืออํานายความสะดวกตอผูใหบริการ 
และผูรับบริการ (พนิดา ตันศิริ, 2553) 
 
3.1 บทบาทของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง  
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงในปจจุบันไดเขามีบทบาทให
หลายดาน ดังน้ี  

 
3.1.1 ดานการเกมและความบันเทิง โลกเสมือนจริง

สามารถนํามาใชเพ่ือเสริมสรางการเลนเกมและความบันเทิง 
โดยเฉพาะเกมท่ีมีรูปแบบเลนตามบทบาท หรือ เกมอารพีจี 
(Roleplaying game: RPG) ซึ่งในอนาคตสามารถนําไปรวมกับ
ระบบโลกเสมือนผสานโลกจริงเพ่ือใหผูเลน มีความรูสึกเหมือน
อยูในสภาพแวดลอมจริง  

3.1.2 ดานการศึกษา  โลกเสมือนผสานโลกจริง 
สามารถนํามาประยุกต  ใชรวมกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใน
การศึกษา ผูเรียนไดสัมผัสประสบการณใหมในมิติท่ีเสมือนจริง  

3.1.3 การรักษาความปลอดภัยและการปองกัน
ประเทศ การนําเทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน โลกจริงมาใชงาน
ดานการทหาร นํามาใชในการฝกใหกับทหาร ใหเกิดการเรียนรู
เ ก่ียวกับสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี ขอมูลตางๆ ในพ้ืนท่ีรบ 
สามารถนํามาใชฝกการเคลื่อนไหวของกองกําลังและวางแผนการ   

3.1.4 ทางการแพทย ระบบโลกเสมือนจริงสามารถ
นํามาใชทางดานศัลยแพทยทาง ระบบประสาทสัมผัสการรับรู 
สงผลใหการดําเนินการการผาตัดท่ีมีความเสี่ยงเกิดข้ึนนอยลง
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ระบบโลกเสมือนจริงยังสามารถใช
รวมกับอุปกรณทางการแพทยอ่ืน ๆ เชน เครื่อง X - ray หรือ 
MRI  

3.1.5 ทางดานธุรกิจ สามารถนําเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริงมาใชในงานท่ีเก่ียวกับงาน อาคารและสิ่งกอสราง
อ่ืนๆ เปนประโยชนตอการบริหารจัดการโครงการกอสราง การ
เก็บขอมูล ภาคสนามโดยเฉพาะทีมงานสํารวจทางธรณีวิทยา
สามารถทํางานผานระบบโลกเสมือนผสานโลกจร  ิง ได ซึ่งระบบ
จะสามารถนําภาพความจร  ิงเสมือนผสานกับโลกจริงท่ีได ทับ
ซอนกันระหวางวัตถุเสมือน จริงของงานกอสรางหรือวัสดุตางๆ ท่ี
ตองการออกแบบและตรวจสอบความถูกตองท่ีแนนอนกับภาพ 

จริงท่ีเกิดข้ึนของพ้ืนท่ีกอสราง ชวยใหวางแผนการตัดสินใจ
กอสรางไดอยางเหมาะสม(วิวัฒน มีสุวรรณ, 2554) 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
การพัฒนาระบบความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัด
ปทุมธานี ผูทําไดศึกษาและมีวิธีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกับการจัดทําโครงงานในหัวขอตาง ๆ ตอไปน้ี 
 
4.1 การศึกษาและสํารวจ  
ในข้ันตอนน้ีผูจัดทําไดมีการศึกษาสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญภายใน
จังหวัดปทุมธานี เลือกสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจและเดินทางได
งาย ผูจัดทําไดไปสํารวจสถานท่ีจริงและมีการถายภาพสถานท่ีจริง 
4.2 วิ เคราะหความตองการของระบบ ผู ใชสามารถดู
แบบจําลองสถานท่ีทองเท่ียวไดผานทางแอพพลิเคช่ันโดยไม
จําเปนตองใชอินเตอรเน็ตและสามารถเห็นแบบจําลองได 3 มิติ 

4.2.1 แสดงภาพจําลองเสมือนจริง 
 4.2.2 แสดงระยะทางจากศาลหลักเมืองปทุมธานีไปยัง
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีตองการ 

4.2.3 แสดงระยะเวลาในการเดินทางไปยังสถานท่ี
ทองเท่ียวน้ัน ๆ ได 
 

5. สถิติท่ีใชวิจัยในงานวิจัย 
จากการประเมินผลความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคช่ันระบบ
ความจริงเสมือนภายในจังหวัดปทุมธานี โดยมีผูทดลองใชระบบ
จํานวน 15 คน  โดยแบงผลการประเมินระบบออกเปน 6 ขอ 
ความเสมือนจริงของแบบจําลอง, ระบบใชงานงาย, ความ
สวยงามของแบบจําลอง, ความถูกตองของขอมูลสถานท่ี
ทองเท่ียว, สะดวกสบายในการเดินทาง, ความนาสนใจในการ
เดินทาง 
 

ผูใชไดแบงระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดังน้ี 
1. ระดับดีมาก      คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  
2. ระดับดี           คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  
3. ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 
4. ระดับนอย       คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 
5. ระดับนอยท่ีสุด  คาเฉลี่ย 0 – 1.49 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบ 

รายการ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ความเสมือนจริงของ
แบบจําลอง 

3.66 0.48 ระดับด ี

ระบบใชงานงาย 4.46 0.63 ระดับด ี
ความสวยงามของ
แบบจําลอง 

4.06 0.70 ระดับด ี

ความถูกตองของ
ขอมูลสถานท่ี
ทองเท่ียว 

4.60 0.63 ระดับดีมาก 

สะดวกสบายในการ
เดินทาง 

4.33 0.72 ระดับด ี

ความนาสนใจในการ
เดินทาง 

4.66 0.48 ระดับดีมาก 
 

ผลรวม 4.29 0.62 ระดับด ี
 

6. ผลการวิจัย 
ผลจากการประเมินการใชงานระบบของสถานท่ีทองเท่ียวใน
จังหวัดปทุมธานี จากกลุมตัวอยางนิสิตและบุคคลท่ัวไป 15 คน มี
ความพึงพอใจในการใชงานระบบคิดเปนคาเฉลี่ยเลขคณิต คือ 
4.29 ซึ่งสามารถสรุประดับความพึงพอใจคือ ระดับดี 

 
ภาพแบบจําลอง 

    
ภาพที่ 1 พิพธิภัณฑวิทยาศาสตร 

 
 

 
 

 
ภาพที ่2 ตลาดน้ํานครรังสิต 

 

 
ภาพที่ 3 ดรีมเวิลด 

 

 
ภาพที่ 4 ศาลาไมเกา วัดสิงห 
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ระบบความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวดานพิพิธภัณฑภายในกรุงเทพ 

The augmented reality system of museum attractions              
in Bangkok 
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บทคัดยอ 
การจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบ
ความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวดานพิพิธภัณฑภายใน
กรุงเทพ เน่ืองจากระบบเดิมไมมีการจําลองภาพเสมือนของ
สถานท่ีทองเท่ียว จึงมีการพัฒนาระบบข้ึนมาเพ่ือใหผูใชงาน
สามารถเห็นภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑ ผูใชงานสามารถ
นําไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานท่ีทองเท่ียว ท้ังน้ียัง
พัฒนามาเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติมในการใชเทคโนโลยี AR ดวย    
โดยระบบท่ีพัฒนาข้ึนผูใชงานสามารถใชงานจริงผานโมบาย
แอปพลิเคช่ัน โดยผูใชงานจะตองติดตั้งแอปพลิเคช่ันจากผูพัฒนา
ระบบ ผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเทาน้ัน ในการพัฒนา
ระบบไดนําเอาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงมาประยุกตใชในการ
พัฒนาระบบ เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาระบบประกอบดวย
โปรแกรม Maya เพ่ือสรางโมเดล 3 มิติ โปรแกรม Unity 3D 
และโปรแกรม Vuforia โดยกลุ ม เป าหมายท่ี ใชสํ ารวจใน
ก ารศึ ก ษ าค รั้ ง น้ี คื อ นิ สิ ต ม ห า วิท ย าลั ย เก ษ ต รศ าส ต ร            
วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 30 คน สถิติท่ีใช ไดแก คาเฉลี่ย 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ: ระบบความจริงเสมือน 
 

ABSTRACT 
Computer projects are aimed at developing the 
augmented reality system of the museum attractions 
in Bangkok, since the original system does not have a 
virtual simulation of tourist attractions, so the system         
has been developed so that users can see the 
museum's augmented reality.  The user can take the 
decision to select the attractions. It is also developed 
for further education in the use of AR technology by 
an improved system that users can use through 

mobile applications. Users are only required to install 
applications from the system developer through the 
Android operating system. In the development of the 
system, the virtual world technology has been applied 
to the development of the system. The development 
tool consists of the Maya program to build 3d models, 
Unity 3D program, and the Vuforia program.             
The target group used to explore this study was          
a college student, Kasetsart University, Kamphaeng- 
Saen campus. 30 persons. The Statistics available are 
the mean and standard deviation.  The satisfaction 
assessment results was at a high level. 
 

Keywords: Augmented Reality System 
 

1. บทนํา 
Augmented Reality เทคโนโลยีเสมือนจริงพัฒนาข้ึนมา ซึ่งเปน
การผสานโลกของความจริงเขากับโลกเสมือนโดยใชวิธีซอนภาพ
สามมิติท่ีอยูในโลกเสมือนไปอยูบนภาพท่ีเห็นจริงผานโมบาย
แอปพลิเคช่ัน หรือกลองเว็บแคมของคอมพิวเตอรในรูปแบบ    
สามมิติ ท่ีมีมุมมอง 360 องศา เน่ืองจากการคนหาสถานท่ี
ทองเท่ียวดวยเทคโนโลยีแบบเกา   อาจมีความลาสมัย จึงมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีแบบใหมข้ึนมา   ดวยเทคโนโลยี Augmented 
reality หรือ AR เปนการรวมสภาพแวดลอมจริงกับวัตถุเสมือน
เขาดวยกัน จึงทําใหเราสามารถมองเห็นภาพจําลองไดเสมือนจริง  
จึงไดมีการพัฒนามาเพ่ือแนะนําพิพิธภัณฑภายในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนตัวเลือกในการทองเท่ียวไดอยาง
งายดาย ทําใหเกิด ความสะดวกและประหยัดเวลาอยางมาก 
 
 
 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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2. ทฤษฎีและวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ผูพัฒนาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยเรียงลําดับ
ดังน้ี 
2.1 เทคโนโลยีเสมอืนจริง Augmented Reality 
AR เปนเทคโนโลยีใหม ท่ีผสานเอาโลกแหงความเปนจริงเขากับ
โลกเสมือน โดยผานอุปกรณทางดานฮารดแวรรวมกับการใช
ซอฟตแวรตางๆ ทําใหสามารถมองเห็นภาพท่ีมีลักษณะเปนวัตถุ 
แสดงผลในจอภาพกลายเปนวัตถุ 3 มิติ ลอยอยูเหนือพ้ืนผิวจริง 
มีการแสดงผลท่ีแสดงวัตถุมีการเคลื่อนไหว โดยสามารถ          
นํ ารูปแบบใหมของการนําเสนอสินค าลอยออกมานอก
จอคอมพิวเตอร (จิราภรณ ปกรณ, 2561) 
2.2 Vuforia 
Vuforia เปน SDK สําหรับการพัฒนาแอพ AR ซึ่งรวมทุกอยางไว
ใน SDK เดียว สามารถตรวจจับวัตถุประเภทท่ีตางกันออกไปได 
เชนรูปภาพ วัตถุ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ ท้ังแบบ 2 และ     
3 มิติ ในการสราง AR แอพพลิเคช่ัน Vuforia ถือวาเปนหัวใจ
สํ า คั ญ  เพ ร า ะ แ อ พ พ ลิ เค ช่ั น น้ั น ต อ งก า ร ฐ า น ข อ มู ล               
หรือ Database ในการจัดเก็บ Target หรือมารคเกอร ซึ่งเปน
ขอมูลท่ีสําคัญ ในการใชแอพพลิเคช่ัน (สุรศักดิ์ ผลาผล, 2561) 
2.3 Unity  
Game Engine ท่ีชวยสรางเกม 3 มิติ และปจจุบัน    ก็สามารถ
สรางเกม  2 มิติไดดวย ซึ่งสามารถทํางานไดบน 2 แพลตฟอรม 
คือ Windows และ OSX และสามารถ Export งานเพ่ือนําไปใช
งานไดหลาย แพลตฟอรม Unity เปน engine ท่ีใชงานไดงาย 
เปน engine cross platform หมายถึงการทําช้ินงาน หรือโปร
เจคอะไรก็ตามเพียงครั้งเดียวแตสามารถพอรทลงไดในหลายๆ ท่ี 
โดยวิธีการทํางานของ Unity จะแปลงตัว Unity โปรเจค ซึ่งเปน 
C# หรือ JavaScript ใหกลายเปน Native ของ Platform น้ันๆ 
โดยใชคําสั่งผาน Unity Api ทําใหผูใชงานสามารถพัฒนางานท่ีมี
ความหลากหลาย (สุรศักดิ์ ผลาผล, 2561) 
2.4 ภาษา C# 
(ซี-ชารป) เปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรระดับสูงท่ีใชสาหรับ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1 ท่ีไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน
เรื่อยๆ ในปจจุบัน และเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ี    
เหมาะสําหรับผูท่ีเริ่มตนสนใจท่ีจะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เปนอยางยิ่ง ซึ่งภาษา C# ถูกพัฒนามาจากภาษา C++ และ       
มีโครงสรางแบบเชิงวัตถุ โดยใช Visual Studio เปนเครื่องมือ   
สําหรับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร (Kung, 2557)  
 

3. กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบ 
การจัดทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการพัฒนาระบบ
ความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวดานพิพิธภัณฑภายใน

กรุงเทพ ในครั้งน้ีผูจัดทําไดศึกษาและมีวิธีข้ันตอนการดําเนินงาน
ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับการจัดทําโครงงานในหัวขอตาง ๆ ตอไปน้ี 
3.1 การศึกษาระบบงานเดิม 
การจัดทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการพัฒนาระบบ
ความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวดานพิพิธภัณฑภายใน
กรุงเทพ โดยระบบงานเดิมจะไมมีการจําลองภาพเสมือนของ
สถานท่ีทองเท่ียว ทําใหไมสามารถเห็นภาพจริงในการเลือกหรือ
ตัดสินใจ อาจทําใหเกิดความลาชา และการตัดสินใจยากในการ
เลือกสถานท่ีทองเท่ียว 
3.2 การรวบรวมขอมูล ความตองการระบบ / การวิเคราะห
ความตองการ 
การตรวจสอบการใชแอปพลิเคช่ัน ผูใชตองมีแอปพลิเคช่ันของ
ระบบความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวดานพิพิธภัณฑ โดย
แอพพลิ เค ช่ันจะสามารถใช งาน ไดบนระบบปฏิ บัติ การ          
แอน ดรอยด เท า น้ั น  แอป พ ลิ เค ช่ัน ท่ี พั ฒ น า ข้ึ น จะต อ ง               
มีความสามารถตาง ๆ ดังน้ี 

3.2.1 แสดงภาพจําลองเสมือนจริงเพ่ือใหผู ใชงาน  
สามารถเห็นภาพเสมือนของพิพิธภัณฑ      
3.2.2 แสดงตําแหนงท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ 
3.2.3 แสดงระยะเวลาในการเดินทางจากตนทางไปยัง
ปลายทางไดอยางถูกตอง 
3.2.4 แสดงวันเวลาทําการของพิพิธภัณฑ 
3.2.5 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพ Use Case Diagram 

 

การใชงานระบบความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวดาน
พิพิธภัณฑภายในกรุงเทพบนโมบายแอปพลิเคช่ันมีข้ันตอนการใช
งานแอพพลิเคชัน ดังน้ี 

1. ผูใชตองติดตั้งแอปพลิเคช่ันจากผูพัฒนาระบบ         
บนระบบปฏบัิติการ Android เทาน้ัน 

2. ผูใชนําโทรศัพทสแกน QR Code  
3. ผูใชสามารถเห็นภาพจําลองของโมเดล 
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4. ผูใชสามารถดูขอมูลและภาพเพ่ิมเติมของพิพิธภัณฑ 
5. ผูใชสามารถดูตําแหนงท่ีตั้งของพิพิธภัณฑไดจากแผนท่ี 

 
4. วัตถุประสงค 

4.1 เพ่ือใหผูใชงานสามารถเห็นภาพเสมือนของพิพิธภัณฑ 
4.2 ผูใชงานสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการเลือก
สถานท่ีทองเท่ียว 
4.3 เกิดความสะดวกในการเดนิทางมากข้ึน 
4.4 เพ่ือการศึกษาเพ่ิมเตมิในการใชเทคโนโลยี AR 
 

5. สถิติท่ีใชในการวิจัย  
ผูจัดทําไดหาคาทางสถิติ ประกอบดวย คาเฉลี่ย คารอยละ สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ มีรายละเอียด ดังน้ี 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย 
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยท่ีสดุ 
ผลการวิจัยและประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ มีดังน้ี 
 

 
ภาพที่ 2 พิพธิบางลําพ ู

 

 
ภาพที่ 3 พิพธิภัณฑเหรียญ 

 

 
ภาพที่ 4 พิพธิภัณฑสถานแหงชาติ ศิลป พีระศรี อนุสรณ 

 
ภาพที่ 5 พิพธิภัณฑศิริราชพิมุขสถาน 

 

จากภาพท่ี 2-5 เปนภาพเสมือนของพิพิธภัณฑภายใน
กรุงเทพ จํานวน 4 สถานท่ี โดยผูจัดทําไดดําเนินการทดลองใช
ระบบความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวดานพิพิธภัณฑ
ภายในกรุงเทพ        ท่ีพัฒนาข้ึนกับนิสิตจํานวน 30 คน โดยมี
การทดสอบหลังพัฒนาระบบและสอบถามความพึงพอใจของ
นิสิต จากน้ันนําผลการทดสอบมาวิเคราะหดวยคาสถิติพ้ืนฐาน
เทียบกับเกณฑและสรุปผล โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
พบวา คาเฉลี่ยมีคาเทากับ 3.59 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคา
เทากับ 0.53 ระดับความพึงพออยูในระดับมาก สรุปผลดังตาราง
ท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบ 

รายการ x̄ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.ระบบใชงานได
จริง 

3.60 0.50 มาก 

2.ความสวยงาม
ของภาพเสมือน 

3.57 0.57 มาก 

3.ความนาสนใจ 3.60 0.50 มาก 

4.ความสะดวก
ตอการใชงาน 

3.57 0.57 มาก 

5.มีประโยชนตอ
การใชงาน 

3.60 0.50 มาก 

รวม 3.59 0.53 มาก 
 

6. ผลการดําเนินงาน 
จากการศึกษาโครงงานเรื่องระบบความจริงเสมือนของสถานท่ี
ทองเท่ียวดานพิพิธภัณฑภายในกรุงเทพโดยเทคโนโลยี AR       
บนโมบายแอปพลิเคช่ัน คือ การนําเทคโนโลยีมาผสานระหวาง
โลกแหงความจริงและความเสมือนจริงเขาดวยกัน รวมดวยกับ
การนําระบบโมบายแอปพลิเคช่ันมาใชพัฒนาระบบ ทําใหไดผล
การดําเนินงานดังน้ี 
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6.1 ผูใชงานสามารถเห็นภาพเสมือนจริงของพิพิธภัณฑ 
6.2 ผูใชงานสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการเลือก
สถานท่ีทองเท่ียวดานพิพิธภัณฑไดงายข้ึน 
6.3 ผูใชสามารถเดินทางจากตนทางไปยังปลายทางไดอยาง
ถูกตอง 
6.4 เทคโนโลยี AR เปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน 
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แอพพลิเคชันแนะนํารานอาหาร 10 แหงตามสายรถไฟฟาบีทีเอส 
ดวยเทคโนโลยีเสมอืนจริง 

Restaurant recommendations application along the BTS Skytrain 
Line with virtual technology 
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บทคัดยอ 
การจัดทํางานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชัน
แนะนํารานอาหาร 10 แหงตามสายรถไฟฟาบีทีเอส โดยลักษณะ
ของแอพพลิเคชันคือ ผูใชสามารถเลือกสถานท่ีท่ีตองการจะไป
โดยการบังคับทิศทางดวยการสัมผัสหนาจอแผนท่ีไปยังสถานท่ีท่ี
ตองการจะไป และผูใชสามารถสัมผัสไปท่ีแบบจําลองสถานท่ี 
และมีการเขาสูระบบกลองภายในโทรศัพทมือถือ ซึ่งใชในการ
สองภาพท่ีกําหนดเพ่ือดูแบบจําลองสถานท่ี, ขอมูลสถานท่ี 
      เครื่องมือในการทํางานวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชันคือแบบ
ประมินความพ่ึฃงพอใจจากกลุมผูใช จํานวน 30 คน สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ยเลขคณิต ทําการออกแบบและ
พัฒนาแอพพลิเคชันโดยโปรแกรม Unity, สรางภาพในการแสกน
ใช Vuforia, สรางโมเดลจําลองสามมิติดวยโปรแกรม Sketch 
up, ภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรมคือภาษา C# และสวน
เช่ือมตอระหวางแอพพลิเคชันกับโมเดลใช Android Studio 
      ผลการทํางานวิจัยพบวา ผูใชจากกลุมตัวอยาง 30 คน ท่ี
ทดลองใชระบบแอพพลิเคชันแนะนํารานอาหาร 10 แหงตาม
สายรถไฟฟาบีทีเอส ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง มีความพึงพอใจ
ในการใชแอพพลิเคชัน ถือวาอยูในระดับท่ีดีและมปีระโยชนตรง
ตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 
 
คําสําคัญ: ระบบความจริงเสมือน 
 

ABSTRACT 
This research was conducted for the purpose of 
introducing location of Nakhon Pathom For the 
functions of the developed application, the users 
could select location they need to visit by drag arrow 
move to location’ s direction they need to go, and 
they could touch location model to enable mobile  

 

phone’s camera. The camera is used to view location 
model’s information.  
       The tools for researching and developing 
applications are satisfaction assessments from a group 
of 30 users.  The statistics used for data analysis are 
Average Design and develop applications by Unity 
program, create images using Vuforia scan, create 3D 
models using Sketch up, programming language is C# 
and interface between applications and models uses 
Android Studio. 
      The research result shows that Users from a 
sample of 30 people who tried the application 
recommended 10 restaurants along the BTS skytrain. 
With virtual technology Satisfied with the application. 
The arithmetic mean is 3.97 which is considered to be 
in a good level and useful for the specified objectives. 
 
Keywords: Virtual reality system  
 

1. บทนํา 
ปจจุบันมือถือเปนสื่ออยางหน่ึงท่ีไดรับความสนใจจากผูคนทุก
เพศทุกวัยและยังมีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากข้ึน ซึ่ง
ในสังคมปจจุบันน้ีสื่อแอพเปนสื่อท่ีแพรหลายในสังคมปจจุบัน
และโลกปจจุบันทุกบานเรือนลวนใชแอพพลิเคชันในการใชงาน
เพ่ือหาความสนุกความเพลิดเพลินใหกับตัวเองจากสื่อท่ีมีหลาย
รูปแบบเชน แอพอาหาร แอพเกม เปนตนซึ่งแอพพลิเคชันเหลาน้ี
เปนแอพพลิเคชันท่ีลวนแตใชเพ่ือความสะดวก ผูจัดทําจึงทําการ
พัฒนาแอพใหออกไปในรูปแบบในทางการใชชีวิตประจําวันและ
การเรียนรูดวยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามามีสวนรวมในการ
ใชงานแอพพลิเคชัน เน่ืองจากในสภาวะสังคมปจจุบันแอพบนมือ
ถือมีมากมาย แตไมมีแอพท่ีใชสําหรับคนหารานอาหารใกลบีที

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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BTS เพลินจติ 
BTS พรอมพงษ 
BTS ชิดลม 
BTS อโศก 
BTS นานา 
BTS อารีย 
BTS ราชเทวี 
BTS พญาไท 
BTS อนุสาวรยีฯ 
BTS สยาม 
 

เอส ท่ีแสดงเทคโนโลยีเสมือน ดังน้ันผูจัดทําจึงไดหาวิธีสรางแอพ
พลิเคชันท่ีชวยคนหารานอาหาร 10 แหงท่ีนาสนใจใกลบีทีเอส  
 

2. วัตถปุระสงค 
1. เพ่ือใหผูใชไดรูจักกับแอพพลิเคชันเทคโนโลยีเสมือน 
2. เพ่ือลดระยะเวลาในการคนหารานอาหารใกลรถไฟฟาบีทีเอส 
3. เพ่ือลดความยุงยากและเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับผูใชใน  
   การคนหารานอาหารใกลรถไฟฟาบีทีเอส 
4. เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวตามสายรถไฟฟาบีทีเอส 
5. เพ่ือนําเทคโนโลยีในปจจุบันมาปรับใชใหเขากับยุคสมัย 
 

3. ขอบเขตการดําเนินงาน 
การจัดทํางานวิจัยน้ีผูจัดทําไดเลือกรานอาหารใกลรถไฟฟาบีที
เอส โดยเลือกจากรานท่ีใกลบีทีเอสท่ีสุดสามารถพบเห็นไดงาย
และเดินทางสะดวก 10 รานอาหารดังน้ี 
1. Bar storia                                   
2. 39 ESPRESSO                           
3. Moomgapao                            
4. SEE FAH                                 
5. Vesuvio                                  
6. Death Café                             
7. Hungry Nerd                           
8. นมนัว คาเฟ                              
9. กวยเตี๋ยวเรือพระนคร                    
10. STYLENANDA                            
 

4. เคร่ืองมือท่ีใช 
1. โปรแกรม Unity 2018 ใชสําหรับสรางแอปพลิเคชัน 
2. สวนเสรมิของ Unity: Vuforia ใชทําความเปนจริงเสริม 
3. ภาษา C# ใชสําหรับเขียนคําสั่งตาง ๆ ในแอปพลิเคชัน 
4. โปรแกรม Sketch Up ใชในการสรางโมเดล 3 มิต ิ
5. โปรแกรม Android Studio เช่ือมตอกับระบบแอนดรอยด 
6. โทรสัพทมือถือระบบแอนดรอยด version 8.0 Oreo 
 

5. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ผูพัฒนาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยเรียงลําดับ
ดังน้ี 
5.1 ขอมลูเกี่ยวกับ Augmented Reality Technology 
ความเปนจริงเสริมหรือความเปนจริงแตงเติม (AR: Augmented 
Reality Technology) เปนเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวางความ
เปนจริงและโลกเสมือนท่ีสรางข้ึนมาผสานเขาดวยกันผาน
ซอฟตแวรและอุปกรณเช่ือมตอตางๆเปนการสรางขอมูลอีก
ขอมูลหน่ึงท่ีเปนสวนประกอบบนโลกเสมือน (virtual word) 

เชน ภาพกราฟก วิดีโอ รูปทรงสามมิติและขอความ ตัวอักษร ให
ผนวกซอนทับกับภาพในโลกจริงท่ีปรากฏบนกลอง [1]. 
5.2 ขอมูลเกี่ยวกับ Vuforia คือ SDK สําหรับการพัฒนาแอป
พลิเคชัน AR ซึ่ง "รวมทุกอยางไวใน SDK เดียวสามารถตรวจจับ
วัตถุประเภทท่ีตางๆกันออกไปไดเชนรูปภพวัตถุหรือตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ท้ังแบบ 2 และ 3มิติ , รองรับการทํา Virtual 
Buttons, การสรางแผนท่ี 3 มิติ ดวย Smart Terrain [2]. 
5.3 ขอมูลเกี่ยวกับ Sketch up คือโปรแกรมสําหรับสราง
แบบจําลอง 3D (Three – Dimensional (ท่ีมีความงายตอการ
ใชงาน และเปนท่ีนิยมอยางกวางขวางโดยสวนใหญจะถูกนํามาใช
ในงานออกแบบเชิงสถาปตยกรรมงานออกแบบภายในและ
ภายนอกการออกแบบกลไกลการทํางานของเครื่องจักร [4]. 
5 4.  ขอมูลเกี่ยวกับ Unity คือ Game Engine ท่ีชวยสรางเกม 
3มิติซึ่งสามารถทํางานไดบน2 แพลตฟอรม คือ Windows และ 
OSX และสามารถ Export งานเพ่ื อนําไปใช งานไดหลาย
แพลตฟอรม เชน Windows-OSX-Androids-IOS (iPhone) -
WEB -PS2 [2]. 
5.5 ขอมูลเกี่ยวกับ C# คือภาษาคอมพิวเตอรประเภท object-
oriented programming พั ฒ น า โ ด ย  Microsoft โ ด ย มี
จุดมุงหมายในการวมความสามารถการคํานวณของ C++ ดวย
การโปรแกรมงายกวาของ Visual Basic โดย C# มีพ้ืนฐานจาก 
C++ และเก็บสนการทํางานคลายกับJava C# ได รับการ
ออกแบบใหทํางานกับ NET platform ของ Microsoft [1]. 
5.6 ขอมูลเกี่ยวกับ Google Maps คือบริการของ Google ท่ี
ใหบริการเทคโนโลยีดานแผนท่ีประสิทธิภาพสูง ใชงานงาย และ
ใหขอมูลของธุรกิจในทองถ่ิน ไดแก ท่ีตั้งของธุรกิจ รายละเอียด
การติดตอ และเสนทางการขับข่ี โดยบริการแผนท่ี [3]. 
5.7 ขอมูลเกี่ยวกับ Android studio คือ ระบบสวนเช่ือมตอ
ระหวางโปรแกรม Unity และโทรศัพท เพ่ือทําการสรางแอพ
พลิเคชันลงบนมือถือ [2]. 
 

6. กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบ 
การจัดทําแอปพลเิคชันแนะนํารานอาหาร 10 แหงตามสาย
รถไฟฟาบีทีเอสดวยเทคโนโลยีเสมอืนจริง ในครั้งน้ีผูทําไดศึกษา
และมีวิธีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับการจัดทํา
ในหัวขอตาง ๆ ตอไปน้ี 
6.1 การศึกษาระบบ รวบรวมขอมูลตางๆ ศึกษาปญหาและ
ข้ันตอนการทํางาน รวมท้ังปญหาและอุปสรรคตาง ๆท่ีจะเกิดข้ึน
ของแอปพลิเคชันเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความเปนไปได
ของการพัฒนาแอปพลิเคชันศึกษาภาษา C# ศึกษาหลักการของ 
Augmented Reality ศึกษาหลักการทํางานของโปรแกรม 
Unity ศึกษาการทํางานสวนตดิตั้งเสรมิของโปรแกรม Unity 
(Vuforia) และสวนเช่ือมตอ Android studio 
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6.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยสามารถเขียนใหอยู
ในรูปภาพ Use Case Diagram ดังน้ี 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพ Use Case Diagram ของแอปพลิเคชันแนะนาํ

รานอาหาร 10 แหงตามสายรถไฟฟาบทีีเอส ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง 

 
7. การพัฒนาระบบ 

การดําเนินงานของการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนํารานอาหาร 
10 แหงตามสายรถไฟฟาบีทีเอส ดวยเทคโนโลยเีสมือนจริง 
สามารถสรปุการทํางานไดดังน้ี 
1. ผูใชสามารถเลือกสถานท่ีท่ีตองการจะไปในหนาตางเมนู  
   แอพพลิเคชันได  
2. ผูใชสามารถดูรูปรายการอาหารในรานได 
3. ผูใชสามารถดูรายละเอียดขอมูลระยะทางรานได 
4. ผูใชสามารถแสกนภาพโมเดลรานได 
5. ผูใชสามารถเลือกรานอาหารจากแผนท่ีได 
 

8. ผลการดําเนินงาน 
จากการศึกษางานวิจัยในหัวขอเรือ่งแอพพลิเคชัน แอพพลิเคชัน
แนะนํารานอาหารใกลบีทีเอสน้ีชวยใหผูเลนไดทราบถึงขอมูล
เก่ียวกับโมเดลสามติิไดงายข้ึนเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใชเทคโนโลยีมากข้ึน และผูศึกษาไดออกแบบแอพใหมีความ
สมจริงกับผูใชโดยรูปแบบของแอพเปนแบบ 3 มิติ โดยใชแอพ
แนวท่ีเก่ียวของเชน google map ,AR model มาวิเคราะห 
      เมื่อเปดแอพ ผูเลนจะเห็นหนาน้ีเปนหนาแรก โดยในหนาน้ี
จะเปนการเขาสูระบบของผูใช  
 

 
ภาพที่ 2 แสดงหนาจอหลักของแอพพลิเคชัน  

 

 
ภาพที่ 3 แสดงหนาจอหนาเขาสูระบบ 10 รานอาหาร 

  

 
ภาพที่ 4 แสดงหนาจอหนาจําลองแผนที่ 

  

 
ภาพที่ 5 แสดงหนาจอตัวอยางโมเดลราน 
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ภาพที่ 6 แสดงหนาจอตัวอยางโมเดลราน 

 

 
ภาพที่ 7 แสดงหนาจอตัวอยางอัลบัมภาพราน 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงหนาจอตัวอยางอัลบัมภาพราน 

 

9. ผลการทดสอบ 
จากการประเมินผลความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชันแนะนํา
รานอาหาร 10 แหงตามสายรถไฟฟาบีทีเอส ดวยเทคโนโลยี
เสมือนจริง จากผูใชจํานวนท้ังสิ้น 30 คน สามารถสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใช ไดดังน้ี 
แปลความหมายคะแนนคาเฉลี่ย 
คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก 
คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับดี  
คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับพอใช 
คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปรับปรุง 
คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับไมเหมาะสม 
 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจ 
รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

คาเฉล่ียการประเมิน 
ผูใชงานระบบ ระดับ 

1. ดานการใชงาน 3.41  พอใช 

2. ดานการออกแบบ 3.98  ดี 

3. ดานความงายตอการใชงาน 4.54  ดีมาก 

4. ดานความถูกตองของขอมูล 3.99  ดี 

5. ประโยชนของระบบตอการ
นําไปใชงาน 

3.97  ดี 

รวม 3.97 ดี 

 
ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง 30  คน สรุปคาเฉลี่ยดาน

การใชงานมีคาเฉลี่ยท่ี 3.41 อยูในระดับพอใช ซึ่งระดับความพึง
พอใจท่ีมีตอการใชงาน ดานการออกแบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 
อยูในระดับดี การออกแบบเมนูงายตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.54 อยูใน ระดับดีมาก รายละเอียดของขอมูลมีความ
ถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99  อยูในระดับดี และผลการประเมิน
ดานประโยชน ของแอพพลิเคชันแนะนํารานอาหาร 10 แหงตาม
สายรถไฟฟาบีทีเอสน้ี อยูในระดับ 3.97  ถือวาอยูในระดับท่ีดี 
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ระบบความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวนนทบุรี 
The Virtual reality system of tourist attractions, Nonthaburi 
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บทคัดยอ 
การทําวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของ
จังหวัดนนทบุรี โดยวิจัยน้ีจัดทําข้ึน เพ่ือเปนกรณีศึกษาของ
รายวิชาปญหาพิเศษ โดยลักษณะของระบบความจริงเสมือนของ
สถานท่ีทองเท่ียวนนทบุรีคือ ผูใชสามารถสัมผัสไปท่ีแบบจําลอง
สถานท่ี และมีการเขาสูระบบกลองภายในโทรศัพทมือถือ ซึ่งใช
ในการสองภาพท่ีกําหนดเพ่ือดูแบบจําลองสถานท่ีและดูขอมูล
สถานท่ีไดอยางละเอียดเพ่ือความสะดวกตอผูใช 
     โปรแกรมในการทําแอปพลิเคช่ันคือ โปรแกรม Unity, ใช
ความเปนจริงเสริมดวยตัวแพลตฟอรม Vuforia, สรางภาพ
จําลองสามมิติดวยโปรแกรม Sketch up และภาษาท่ีใชในการ
เขียนโปรแกรมคือภาษา C# มีการจัดทําแผนพับใหใชควบคูกัน 
โดยแนบไฟลแผนพับและตัวแอปพลิเคชันใหดาวนโหลด เพ่ือให
เกิดความสะดวกสูงสุดแกผูใช 
     ผลของการทําแบบสอบถามความพึงพอใจพบวา จากกลุม
ผูใชตัวอยาง 15 คน ท่ีทดลองใช มีความพึงพอใจตอการใชงาน
ของแอปพลิเคช่ันไดคาเฉลี่ย คือ 3.97 ซึ่งอยูในเกณฑท่ีดี 
 
คําสําคัญ: ระบบความจริงเสมือน,นนทบุรี 
 

 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was conducted as a 
case study under the special problem subject.  This 
research was conducted for the purpose of 
introducing location of Nonthaburi for the functions of 
the developed application, the users could select 
location they need to visit by drag arrow move to 
location’s direction they need to go, and they could 
touch location model to enable mobile phone’ s 
camera. The camera is used to view location model’s 
information.  
 

      Computer software used for application 
development is Unity, and Augmented Reality 
supplemented with Vuforia platform.  Sketch up was 
applied to create three-dimensional image, C# 
language was used in programming language. 
Moreover, Guide Map was created together through 
attached brochure files. The users can download the 
application for the maximum. 
     The result found that average of satisfaction for 
using this application from users is 3.97 which means 
the ability to work of the application system is good. 
 
Keywords: Virtual reality system ,Nonthaburi 

 
1.บทนํา 

AR เปนเทคโนโลยีใหม ท่ีผสานเอาโลกแหงความเปนจริง (Real) 
เขากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผานอุปกรณทางดานฮารดแวร
รวมกับการใชซอฟตแวรตาง ๆ ทําใหสามารถมองเห็นภาพท่ีมี
ลักษณะเปนวัตถุ (Object) แสดงผลในจอภาพกลายเปนวัตถุ 3 
มิติ ลอยอยูเหนือพ้ืนผิวจริง มีการแสดงผลท่ีแสดงวัตถุมีการ
เคลื่อนไหว ดูมีมิติมีความตื่นเตนเราใจ โดยสามารถนํารูปแบบ
ใหมของการนําเสนอสินคาลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอร ซึ่ง
เปนการนําเสนอรูปแบบใหมในโลกสังคมออนไลนหรือการตลาด
ออนไลน อีกทางห น่ึง หลักการของเทคโนโลยี เสมือนจริง 
ประกอบดวย Marker (หรือท่ีเรียกวา Markup) กลองวิดีโอ เว็บแคม  
กลองโทรศัพทมือถือ หรือ ตัวจับ Sensor อ่ืนๆ สวนการแสดงผล
ภาพ เชน  จอภาพจากอุปกรณ แสดงผล ซอฟตแวรส วน
ประมวลผลเพ่ือวัตถุแบบสามมิติ object 3D 
 

2. จุดประสงค 
โครงการพัฒนาระบบ AR แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวภายในจังหวัด
นนทบุรี มีวัตถุประสงคของการดําเนินงาน  
1.สามารถดูภาพแบบจําลอง AR ได ดูขอมูลของสถานท่ีได  

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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2.สามารถรูระยะทางการเดินทางได ในการพัฒนาระบบ
แอปพลิเคช่ันแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดนนทบุรี  
3. เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดนนทบุร ี
 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
1.ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 7 ข้ึนไป 
2.โปรแกรม Unity ใชสําหรับสรางแอปพลิเคชัน 
3.สวนเสริมของ Unity : Vuforia ใชทําความเปนจริงเสริม 
4. โปรแกรม Sketch Up ใชในการสรางโมเดล 3 มิต ิ
5. ภาษา C# ใชสําหรับเขียนคําสั่งตาง ๆ ในแอปพลิเคชัน 
 

4. กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบ 
เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ศึกษาหลักการการทํางาน
ของระบบเสมือนจริง รวมไปจนถึงการวางแผนระยะเวลาในการ
ทํางาน กําหนดปญหาและความตองการรูปแบบใหเขากับผูใช
และสะดวกตอผูใชมากท่ีสุด  

แนวคิดหลักของเทคโนโลยเีสมือนจริง คือการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีผสานเอาโลกแหงความเปนจริงและความเสมือนจริง 
เขาดวยกันผานซอฟตแวรและอุปกรณเช่ือมตอตางๆ  
 

5.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ผูพัฒนาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยเรียบ
เรียงลําดับดังน้ี 
5.1 ความเปนจริงเสริมหรือความเปนจริงแตงเติม ( AR: 
Augmented Reality Technology ) 
เปนเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวางความเปนจริงและโลกเสมือน
ท่ีสรางข้ึนมาผสานเขาดวยกันผานซอฟตแวรและอุปกรณ
เช่ื อมต อต างๆ เป นการสร างข อมู ล อีกข อมู ลห น่ึ ง ท่ี เป น
สวนประกอบบนโลกเสมือน (virtual word) เชน ภาพกราฟก 
วิดีโอ รูปทรงสามมิติและขอความ ตัวอักษร ใหผนวกซอนทับกับ
ภาพในโลกจริงท่ีปรากฏบนกลองกาวิเคราะหขอมูลเพ่ือสราง
ขอมูลบนโลกเสมือนจริงซึ่งในทางเทคนิคแลวภาพสัญลักษณท่ีใช 
จะนิยมเรียกวา Marker หรือ AR Code โดยใชกลองเว็บแคมใน
การรับภาพ เมื่อซอฟตแวรถูกใชงานอยูจะประมวลผลรูปภาพ
และเจอสัญลักษณกําหนดไวก็จะแสงขอมูลภาพสามมิติท่ีถูกระบุ
ไวในโปรแกรมใหเห็น [1]. 
5.2 ขอมูลเกี่ยวกับ Vuforia 
Vuforia เปน SDK สําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน AR ซึ่ง "รวม
ทุกอยางไว ใน SDK เดียว"สามารถตรวจจับวัตถุประเภทท่ี
ตางๆกันออกไปไดเชนรูปภพวัตถุหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ ท้ัง
แบบ 2 และ 3มิติ,รองรับการทํา Virtual Buttons, การสราง
แผนท่ี 3 มิติ ดวย Smart Terrainแพลตฟอรม Vuforia [2]. 
 

5.3 ขอมูลเกี่ยวกับ Sketch up 
 Sketch up เปนโปรแกรมสําหรับสรางแบบจําลอง 3D (Three 
-Dimensional0 ท่ีมีความงายตอการใชงาน และเปนท่ีนิยมอยาง
กวางขวางโดยสวนใหญจะถูกนํามาใชในงานออกแบบเชิง
สถาปตยกรรมงานออกแบบภายในและภายนอกการออกแบบ
กลไกลการทํางานของเครื่องจักรเฟอรนิ เจอรภูมิประเทศ
ผลิตภัณฑรวมไปถึงงานออกแบบฉากอาคาร และสิ่งกอสรางใน
เกม หรือจะเปนการจัดฉากทํา Story Boards ในงานภาพยนตร
หรือละครโทรทัศนก็สามารถทําได [3]. 
5.4 ขอมูลเกี่ยวกับ Unity 
Unity คือ Game Engine ท่ีชวยสรางเกม 3มิติ และปจจุบันก็
สามารถเกมส 2 มิติได ซึ่งสามารถทํางานไดบน2แพลตฟอรม คือ 
Windows และ สามารถ Export งานเพ่ือนําไปใชงานไดหลาย
แพลตฟอรม เชน -Windows-OSX-Androids-IOS (iPhone) -
WEB -PS2 [4]. 
5.5 ขอมูลเกี่ยวกับ C# 
C# คื อ ภ า ษ า ค อ ม พิ ว เต อ ร ป ร ะ เภ ท  object-oriented 
programming พัฒนาโดย Microsoft โดยมีจุดมุงหมายในกา
รวมความสามารถการคํานวณของ C++ ดวยการโปรแกรมงาย
กวาของ Visual [5]. 

 
6.หนาตาของระบบ 

 

 
ภาพที่ 1 หนาตาของแอปพลิเคชั่น 

 

 
ภาพที่ 2 หนาตาของแอปพลิเคชั่น 
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เมื่อเขาแอปพลิเคช่ันมาก็จะเจอกับหนาตางน้ี 
 

 
ภาพที่ 3 หนารายละเอยีดสถานทีข่องแอปพลิเคชั่น 

 

 
ภาพที่ 4 ตัวอยางรายละเอียดของสถานที่ 

 

 
ภาพที่ 5 ตัวอยางโมเดลสถานที ่

 
7.การพัฒนาระบบ 

การดําเนินงานของการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําสถานท่ี
ทองเท่ียวจังหวัดนนทบุรี 
แบงออกเปนสวนสําคญั คือ สวนของผูใชงานแอปพลิเคชัน 
1.สามารถดูรูปรายละเอียดและแบบจําลองของแตละสถาน 
ท่ีได 
2.ผูใชสามารถเลือกสถานท่ีท่ีตองการจะไปหรือขอมลูท่ีตอง 
การทราบได 
3. ผูใชสามารถดรูะยะหางระหวางสถานท่ีกับผูใชได 
4. ผูใชสามารถเดินทางตามระบบGPSของผูใชมายังสถาน 
ท่ีทองเท่ียวได 
 
 

8.ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

ตาราง 1 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ยการประเมิน 
ผูใชงานระบบ ระดับ 

1.ดานการใชงาน 3.41 พอใช 

2.ดานการออกแบบ 3.98 ดี 

3.ดานความงายตอการใชงาน 4.54 ดีมาก 

4.ดานความถูกตองของขอมูล 3.99 ดี 

5.ประโยชนของระบบตอการ
นําไปใชงาน 

3.97 ดี 

รวมผลคาเฉลี่ย       3.97      ดี 

 
แปลความหมายคะแนนคาเฉลี่ย ดังน้ี 
ดีมาก : 4.51 – 5.00       ดี : 3.51 – 4.50 
พอใช : 2.51 – 3.50       ปรับปรุง : 1.51 – 2.50 
ไมเหมาะสม : 1.00 – 1.50 
    ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง 15  คน สรุปคาเฉลี่ยดาน
การใชงานมีคาเฉลี่ยท่ี 3.41 อยูในระดับพอใช ซึ่งระดับความพึง
พอใจท่ีมีตอการใชงาน ดานการออกแบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 

อยูในระดับดี การออกแบบเมนูงายตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.54 อยูใน ระดับดีมาก รายละเอียดของขอมูลมีความ
ถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 อยูในระดับดี และผลการประเมิน
ดานประโยชน ของระบบความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียว
นนทบุรน้ีี อยูในระดับ 3.97 ถือวาอยูในระดับท่ีดี 

 
เอกสารอางอิง 
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     SketchUp 2016 +CD.  สํานักพิมพ ไอดีซี พรีเมยีร,  
     นนทบุรี. 
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แอปพลิเคชันแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม  
ดวยเทคโนโลยีเสมอืนจริง 

Application to Introduce Location of Nakhon Pathom with 
Augmented Reality 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีจัดทําข้ึนมาเพ่ือแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัด
นครปฐม โดยลักษณะของแอปพลิเคชันคือ ผูใชสามารถเลือก
สถานท่ีท่ีตองการจะไปโดยการบังคับทิศทางดวยลูกศรไปยัง
สถานท่ีท่ีตองการจะไป และผูใชสามารถสัมผัสไปท่ีแบบจําลอง
สถานท่ี และมีการเขาสูระบบกลองภายในโทรศัพทมือถือ ซึ่งใช
ในการสองภาพท่ีกําหนดเพ่ือดูแบบจําลองสถานท่ี, ขอมูลสถานท่ี 
      เครื่องมือในการทํางานวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันคือ 
แบบประเมินความพึงพอใจจากกลุมผูใช จํานวน 20 คน สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ยเลขคณิต ทําการออกแบบ
และพัฒนาแอปพลิเคชันโดยโปรแกรม  Unity, ทํา Marker 
สําหรับแสดงความเปนจริงเสริมผานกลองของโทรศัพทมือถือโดย  
Vuforia, สรางแบบจําลองสามมิติดวยโปรแกรม SketchUp และ
ภาษาท่ีใชในการเขียนแอปพลิเคชันคือภาษา C# 
      ผลการทํางานวิจัยพบวา ผูใชจากกลุมตัวอยางท่ีทดลองใช
แอปพลิเคชันแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม ดวย
เทคโนโลยีเสมือนจริง มีความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชัน 
รวมทุกดานอยูในเกณฑดี คาเฉลี่ยเลขคณิต คือ 4.35 และมี
ประโยชนตรงตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 
 
คําสําคัญ: ระบบความจริงเสมือน 

 
ABSTRACT 

This research was conducted for the purpose of 
introducing location of Nakhon Pathom For the 
functions of the developed application, the users could 
select location they need to visit by drag arrow move 
to location’s direction they need to go, and they could 
touch location model to enable mobile phone’ s 
camera.  The camera is used to view location model’ s 
information.  

      The instrument for this research and application 
development are satisfaction survey.  The sample 
consisted of 20 people.  The statistics used for data 
analysis are Average Design. Application was developed 
by Unity program, create markers for showing 
augmented reality through mobile’s camera by Vuforia, 
3D models were built by SketchUp, and C# language 
was used for application programing. 
      The result of this research indicated that the 
sample users were satisfied with the developed 
application.  All aspects are in so good terms with an 
arithmetic of 4.35 the developed application would be 
beneficial that met the established objectives. 
 
Keywords: Virtual reality system  
 

1. บทนํา 
AR (Augmented reality)  เทคโนโลยีมิติ เสมือนจริ ง  เปน
เทคโนโลยีท่ีประสานเอาโลกแหงความจริง (Real) เขากับโลก
เสมือน (Virtual)  โดยผานทางอุปกรณเ ว็บแคม, กลองใน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี หรือคอมพิวเตอรรวมกับการใชซอฟตแวร
ตางๆซึ่งจะทําใหภาพท่ีเห็นในจอภาพจะเปนวัตถุ (object) อาทิ 
คน, สัตว, สิ่งของ เปนลักษณะ 3 มิติ ซึ่งมีมุมมองถึง 360 องศา 
ฉะน้ันเทคโนโลยีมิติเสมือนจรงิ สามารถทําใหผูใชเห็นภาพเสมอืน
จริงไดรอบดาน 360 องศา โดยท่ีผูใชไมจําเปนตองไปยังสถานท่ี
จริง  
      ในปจจุบันเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง สามารถนํามาพัฒนา
แอปพลิเคช่ันเพ่ือชวยเสริมสรางการทองเท่ียวภายในจังหวัด
นครปฐม โดยนําเทคโนโลยีเสมือนจริงสรางเปนโมเดลสามมิติ
ประกอบดวยภาพเสียง และขอความเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดทราบ
รายละเอียดของสถานท่ีทองเท่ียวกอนท่ีจะไป และยังสามารถ

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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เห็นโมเดล 3 มิติ ท่ีเสมือนสถานท่ีจริงและเดินทางท่ีจะไป เพ่ือ
เปนการกระตุนการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐมน้ันเอง 
 

2. จุดประสงค 
1. เพ่ือใหผูใชไดรูจักกับสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือลดระยะเวลาในการคนหาสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัด
นครปฐม 
3. เพ่ือลดความยุงยากและเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับผูใชใน
การคนหาสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม 
4. เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม 
5. เพ่ือนําเทคโนโลยีในปจจุบันมาปรับใชใหเขากับยุคสมัย 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใช 
1. โปรแกรม Unity 2019 ใชสําหรับสรางแอปพลิเคชัน 
2. สวนเสรมิของ Unity: Vuforia ใชทําความเปนจริงเสริม 
3. ภาษา C# ใชสําหรับเขียนคําสั่งตาง ๆ ในแอปพลิเคชัน 
4. โปรแกรม Sketch Up ใชในการสรางโมเดล 3 มิต ิ

 
4. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ผูพัฒนาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยเรียงลําดับ
ดังน้ี 
4.1 ขอมลูเกี่ยวกับ Augmented Reality Technology 
ความเปนจริงเสริมหรือความเปนจริงแตงเติม เปนเทคโนโลยีท่ี
ผสมผสานระหวางความเปนจริงและโลกเสมือนท่ีสรางข้ึนมา
ผสานเขาดวยกันผานซอฟตแวรและอุปกรณเช่ือมตอตางๆเปน
การสรางขอมูลอีกขอมูลหน่ึงท่ีเปนสวนประกอบบนโลกเสมือน 
(virtual word) เชน ภาพกราฟก วิดีโอ รูปทรงสามมิติและ
ขอความ ตวัอักษร ใหผนวกซอนทับกับภาพในโลกจริงท่ีปรากฏ
บนกลอง [1]. 
4.2 ขอมูลเกี่ยวกับ Vuforia คือ SDK สําหรับการพัฒนาแอป
พลิเคชัน AR ซึ่ง รวมทุกอยางไวใน SDK เดียวสามารถตรวจจับ
วัตถุประเภทท่ีตางๆกันออกไปไดเชนรูปภพวัตถุหรือตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ท้ังแบบ 2 และ 3 มิติ, รองรับการทํา Virtual 
Buttons, การสรางแผนท่ี 3 มิติ ดวย Smart Terrain [2]. 
4.3 ขอมูลเกี่ยวกับ SketchUp คือโปรแกรมสําหรับสราง
แบบจําลอง 3D มีความงายตอการใชงาน และเปนท่ีนิยมอยาง
กวางขวางโดยสวนใหญจะถูกนํามาใชในงานออกแบบเชิง
สถาปตยกรรมงานออกแบบภายในและภายนอกการออกแบบ
กลไกลการทํางานของเครื่องจักร [3]. 
4 4.  ขอมูลเกี่ยวกับ Unity คือ Game Engine ท่ีชวยสรางเกม 
3มิติ และปจจุบันก็สามารถเกมส  2 มิติได ซึ่งสามารถทํางานได
บน 2 แพลตฟอรม คือ Windows และ OSX และสามารถ 

Export งานเ พ่ือนําไปใชงานไดหลายแพลตฟอรม เชน  -
Windows-OSX-Androids-IOS (iPhone) -WEB -PS2 [2]. 
4.5 ขอมูลเกี่ยวกับ C# คือภาษาคอมพิวเตอรประเภท object-
oriented programming พั ฒ น า โ ด ย  Microsoft โ ด ย มี
จุดมุงหมายในการวมความสามารถการคํานวณของ C++ ดวย
การโปรแกรมงายกวาของ Visual Basic โดย C# มีพ้ืนฐานจาก 
C++ และเก็บสนการทํางานคลายกับJava C# ไดรับการ
ออกแบบใหทํางานกับ NET platform ของ Microsoft [4]. 
4.6 ขอมูลเกี่ยวกับ Google Maps คือบริการของ Google ท่ี
ใหบริการเทคโนโลยีดานแผนท่ีประสิทธิภาพสูง ใชงานงาย และ
ใหขอมูลของธุรกิจในทองถ่ิน ไดแก ท่ีตั้งของธุรกิจ รายละเอียด
การติดตอ และเสนทางการขับข่ี โดยบริการแผนท่ี [5]. 
4.7 สถิติท่ีใชในการวิจัย ผูจัดทําไดหาคาทางสถิต ประกอบดวย 
คาเฉลี่ยคารอยละ และเปรียบเทียบคาสถิติ มรีายละเอียด ดังน้ี 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 – 5.00 หมายความวา ระดับดีมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 – 3.99 หมายความวา ระดับดี 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.00 – 2.99 หมายความวา ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.99 หมายความวา ระดับพอใช 
คาเฉลี่ยนอยกวา 1 คะแนน  หมายความวา ระดับนอย 
 

5. กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบ 
การจัดทําแอปพลเิคชันแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม
ดวยเทคโนโลยเีสมือนจริง ในครั้งน้ีผูทําไดศึกษาและมีวิธีข้ันตอน
การดําเนินงานท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับการจัดทําในหัวขอตาง ๆ 
ตอไปน้ี 
5.1 การศึกษาระบบ รวบรวมขอมูลตางๆ ศึกษาปญหาและ
ข้ันตอนการทํางาน รวมท้ังปญหาและอุปสรรคตาง ๆท่ีจะเกิดข้ึน
ของแอปพลิเคชันเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความเปนไปได
ของการพัฒนาแอปพลิเคชันศึกษาภาษา C# ศึกษาหลักการของ 
Augmented Reality ศึกษาหลักการทํางานของโปรแกรม 
Unity และศึกษาการทํางานสวนติดตั้งเสริมของโปรแกรม Unity 
(Vuforia) 
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5.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยสามารถเขียนใหอยู
ในรูปภาพ Use Case Diagram ดังน้ี 

ภาพที่ 1 แผนภาพ Use Case Diagram ของแอปพลิเคชันแนะนาํสถานที่
ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง 

 
6. การพัฒนาระบบ 

การดําเนินงานของการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําสถานท่ี
ทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง สามารถ
สรุปการทํางานไดดังน้ี 
1. ผูใชสามารถดูรูปรายละเอียดและแบบจําลองโมเดล 3 มิติของ
สถานท่ีเท่ียวจังหวัดนครปฐม 10 สถานท่ี ดังน้ี 
1.1 วัดพระปฐมเจดีย          1.6 บานกลับหัว ศาลายา 
1.2 พระราชวังสนามจันทร   1.7 ลานแสดงชางและฟารมจระเข  
1.3 ตลาดทานา                1.8 วูดแลนเมืองไม 
1.4 พิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้งไทย    1.9 พิพิธภัณฑภาพยนตรไทย 
1.5 เจษฎาเทคนิคมิวเซียม    1.10 วัดไรขิง 
 

ภาพที่ 2 หนาจอหลักของแอปพลิเคชัน ที่ผูใชสามารถกดดูรูปรายละเอียด 
และแบบจาํลองของแตละสถานที่ได 

 
 
 

 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงหนาจอการดูแบบจาํลองโมเดล 3 มิติ 

  
 2. ผูใชสามารถเลือกสถานท่ีท่ีตองการจะไปหรือขอมูลท่ี    
ตองการทราบได 

ภาพที่ 4 ภาพหนาจอแสดงขอมูลของสถานที ่

 
3. ผูใชสามารถดูขอมูลรายละเอียดเสนทางของสถานท่ีได 

      ภาพที ่5 แสดงขอมูลรายละเอยีดเสนทางของสถานที่ 

 
7. ผลการวิจัย 

 

จากการทําแบบประเมินผลความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชัน
แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม ดวยเทคโนโลยีเสมือน
จริ ง  จ ากผู ใ ช นิ สิ ต  คณะศิลปศาสตร และ วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวนท้ังสิ้น 
20 คน สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ไดดังน้ี 
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ตางรางที่ 1 ผลประเมินผลความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชัน 

รายการ คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ 

1. การเดินทางไปสถานท่ีตามแผน
ท่ี 

4.30 ดีมาก 

2. ระบบใชงานและเขาใจงาย 4.45 ดีมาก 
3. ความสวยงามและนาสนใจของ
ระบบ 

4.45 ดีมาก 

4. การสองแลวเกิดภาพสามมติ ิ 4.15 ดีมาก 
5. ขอมูลรายละเอียดสถานท่ี
เหมือนสถานท่ีจริง 

4.40 ดีมาก 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการทําแบบประเมินแอปพลิเคชันแนะนํา
สถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง จาก
ผู ใช นิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวนท้ังสิ้น 20 คนมีความ
พึงพอใจ เทากับ 4.35 อยูในระดับดีมาก  
     โดยความสามารถในดานการเดินทางไปสถานท่ีตามแผนท่ีมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 คะแนน อยูในระดับดีมาก เน่ืองจากมีการ
บอกรายละเอียดเสนทางท่ีชัดเจน ทําใหเดินทางไดงาย 
     ดานระบบใชงานและเขาใจงายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 
คะแนน อยูในระดับดีมาก เน่ืองจากแอปพลิเคชันไมมีความ
ซับซอน ทําใหสามารถเขาใจการทํางานของแอปพลิชัน ภายใน
ครั้งแรกของการใชงานได 
     ดานความสวยงามและนาสนใจของระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.45 คะแนน อยูในระดับดีมาก เน่ืองจากแอปพลิชันมีสีสันท่ีดู
สบายตา และยังมีฟงกช่ันหลากหลาย 
     ดานการสองแลวเกิดภาพสามมิติมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 
คะแนน อยูในระดับดีมาก เน่ืองจากแอปพลิเคชันสองแลวเกิด
ภาพสามมิติข้ึนจริง และมีความเสมือนสถานท่ีจริงเปนอยางมาก 
     ดานขอมูลรายละเอียดสถานท่ีเหมือนสถานท่ีจริงมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.40 คะแนน อยูในระดับดีมาก เน่ืองจากแอปพลิเคชันมี
ขอมูลรายละเอียดของสถานท่ีท่ีครบถวน และชัดเจน 
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ระบบความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 
ตามสายรถไฟฟา MRT 

Augmented Reality system of tourist attractions in Bangkok 
along MRT subway line 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาระบบความจริงเสมือนของ
สถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครตามสายรถไฟฟา MRT 
ระบบสามารถคนหาสถานท่ีทองเท่ียวใกลสถานีรถไฟฟา MRT 4 
สถานี เพ่ือใหผูใชงานไดเห็นถึงภาพเสมือนจริงกอนการเดินทาง
ไปทองเท่ียว และรายละเอียดเบ้ืองตนของสถานท่ีทองเท่ียวน้ัน ๆ 
เปนการประหยัดเวลาในการเดินทางและเพ่ิมการตัดสินใจในการ
ทองเท่ียว ในสวนของผูพัฒนาระบบสามารถท่ีจะเพ่ิมเติมสถานท่ี
ตางๆเขาไปได เพ่ือพัฒนาระบบตอ ระบบพัฒนาข้ึนมาจาก
โปรแกรม Maya , Sketchup สําหรับปนโมเดลภาพเสมือ 
โปรแกรม Unity สําหรับทําAR และ Vuforia ใชเปนdatabase 
ในการเ ก็บรูป ภาษาท่ีใช พัฒนาระบบคือภาษา c# และ
กลุมเปาหมาย คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จํานวน 15 คน 
สถิติท่ีใชในการทําแบบทดสอบ คือ คาเฉลี่ย และ สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลท่ีได ผลการประเมินระบบความพึงพอใจของผูใช
อยู ในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.58) 
 
คําสําคัญ: ภาพเสมือนจริง 
 

ABSTRACT 
Computer projects are intended to develop a virtual 
reality system of tourist attractions in Bangkok, along 
the MRT. The system can search for attractions near the 
MRT station to users can see the virtual reality before 
travel to travel, and the preliminary details of the 
tourist attractions save time on travel and increase 
travel decisions.  The system developer is able to add 
more locations.  To develop a system to develop from 

the Maya, Sketchup for a virtual photo model. Unity for 
AR and Vuforia is used as database The language of the 
system development is the c# language and the 
audience of Kasetsart University, Kamphaeng Saen 
campus. The statistics used to perform the test are the 
average and standard deviation.  The result The user 
satisfaction assessment result is very high ( average 
equal to 3.51 and standard deviation is 0.58). 
 
Keywords: virtual reality 
  

1. บทนํา 
การทองเท่ียวเปนเครื่องยนตขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย
ในชวง 3-4 ปท่ีผานมา ไทยมีรายรับจากนักทองเท่ียวตางชาติ
เปนจํานวนสูง นับวาเปนปจจัยหนุนทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ จึงเกิด
ปญหาพิเศษน้ีข้ึนมาเพ่ืออยากจะสนับสนุนการทองเท่ียวในไทย 
นําเทคโนโลยีเสมือนจริงเขามาชวยในการแนะนําสถานท่ี
ทองเท่ียวใหนาสนใจ เพราะ ปจจุบันเทคโนโลยี Augmented 
reality  เขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตมากข้ึน ในรูปแบบของ
สมารทโฟน มีท้ัง เกมส และ การผสานขอมูลบอกสถานท่ีใน
ตําแหนง GPS เปนตน  จึงนําเทคโนโลยี เสมือนจริงมาใช
ประโยชนในการแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวเดินทางโดยรถไฟฟาใต
ดิน เน่ืองจากเวลาท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ  
เดินทางไปยังเปาหมายไมถูก ลงสถานีผิด ทําใหเกิดการลาชาใน
การเดินทาง การนํา AR มาพัฒนาระบบทําใหระบบนาสนใจและ
แกปญหาในเรื่องน้ันๆ 
 
 
 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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2. ทฤษฎีและวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ผูพัฒนาระบบไดศึกษาขอมูลและทฤษฎีตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 
2.1.  Augmented Reality 
AR เปนเทคโนโลยีใหมท่ีผสานเอาโลกแหงความเปนจริงเขากับ
โลกเสมือน ซึ่งจะทําใหภาพท่ีเห็นในจอภาพกลายเปนวัตถุลอย
อยูเหนือพ้ืนผิวจริง Augmented Reality แบงออกไดเปน 2
ประเภท คือ 1) Location Based ใชงานผาน Smart Phone  
2)  Marker ห รื อ  Image- Based AR ส ว น ใ ห ญ ใ ช ง านผ า น
คอมพิวเตอร  ดวยการเขียนโคด ลักษณะของเทคโนโลยี  
Augmented Reality คือการพัฒนาโดยผาน ซอฟตแวรและ
อุปกรณเช่ือมตอตาง ๆ ข้ึนอยูกับการออกแบบแตละรูปแบบวา
ใหออกมาแบบใด โดยผานอุปกรณทางดานฮารดแวรรวมกับการ
ใชซอฟตแวรตาง ๆ ทําใหสามารถมองเห็นภาพท่ีมีลักษณะเปน
วัตถุ (Object) แสดงผลในจอภาพกลายเปนวัตถุ 3 มิติ มีการ
แสดงผลท่ีแสดงวัตถุมีการเคลื่อนไหว ดูมีมิติ  (จิราภรณ ปกรณ, 
2561)  
2.2.  Vuforia 
Vuforia เปน SDK สําหรับการพัฒนาแอพ AR ซึ่ง “รวมทุกอยาง
ไวใน SDK เดียว” สามารถตรวจจับวัตถุประเภทท่ีตางกันออกไป
ได เชนรูปภาพ วัตถุ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ ท้ังแบบ 2 และ 
3 มิติ, รองรับการทํา Virtual Buttons, การสรางแผนท่ี 3 มิติ 
ดวย Smart Terrain แต Vuforia ก็ยังไมมี documentation ท่ี
ดีเทาท่ีควร ในการสราง AR แอพพลิเคช่ัน Vuforia ถือวาเปนสิ่ง
สําคัญ เพราะตัวแอพพลิเคช่ันน้ันตองการฐานขอมูล หรือ 
Database ในการจัดเก็บ Target หรือมารคเกอร ซึ่งเปนขอมูลท่ี
สําคัญในการใชแอพพลิเคช่ัน (ปญญาพร พูลสวัสดิ์, 2559) 
2.3.  Unity 3D 
 Unity คือ Game Engine ท่ีชวยสรางเกม 3 มิติ และปจจุบันก็
สามารถสรางเกมส 2 มิติไดดวยแลว ซึ่งสามารถทํางานได บน 2 
แพลตฟอรม คือ Windows และ OSX และสามารถ Export งาน
เพ่ือนําไปใชงานไดหลายแพลตฟอรม การใชงาน Unity เปนเอน
จิ้นท่ีรองรับการพัฒนาเกมดวยการใชภาษา C# และ JavaScript  
เน่ืองจากใชงานไดงาย และมีความยืดหยุนในการใชงานสูง ยัง
สามารถนํามาประยุกตใชในงานดานสถาปตยกรรมวิศวกรรมและ
การกอสราง และงาน Presentation ผลิตภัณฑสินคาตางๆ ได 

(สุรศักดิ์ ผลาพล, 2561(  
2.4.  โปรแกรม Maya 
เปนเครื่องมือหน่ึงในตัวเลือกของโปรแกรมพัฒนา 3D สําหรับ 
ภาพยนต และโทรทัศน สําหรับพัฒนาเกมส ในอุตสาหกรรมการ
ออกแบบ เพ่ือใชควบคุม workflows และ pipeline ระดับสูง 
ใ น เ น้ื อห าขอ ง  3D ส วนติ ด ต อ กั บผู ใ ช ซึ่ ง ทํ า ให ส ะด ว ก 
customization และปรับแตงผลลัพธใหไดสวย มีการรับรองของ

ขอบเขต และงายตอการนํามารวมกันของสิ่งท่ีมีอยูกับการผลิต
ข้ึนมาใหม  (สุรศักดิ์ ผลาพล, 2561) 
2.5 โปรแกรม SketchUp 
Google SketchUp เปนโปรแกรมสําหรับสรางงานออกแบบ 3 
มิติ ท่ีมีลักษณะการใชงานท่ีคอนขางงาย ไมซับซอนมากเทา
โปรแกรม 3D ตัวอ่ืน ๆ และเปนท่ีนิยมอยางกวางขวางในหลาย
สาขาวิชาชีพ นอกจากน้ียังทํางานรวมกับปลั๊กอิน (Plugin) ตางๆ
ท่ีถูกพัฒนาเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ Google 
SketchUp ไดสูงข้ึน (พีระเชษฐ หนุนภักด,ี 2560) 
 

3. กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบ 
การจัดทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องระบบความจริง
เสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครตามสายรถไฟฟา 
MRT ครั้งน้ี ผูจัดทําไดศึกษาและมีวิธีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมี
ความเก่ียวเน่ืองกับการจัดทําโครงงานในหัวขอ  ตาง ๆ ตอไปน้ี 
 
3.1 การศึกษาและสํารวจ 
การจัดทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบความจริงเสมือน
ของสถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครตามสายรถไฟฟา MRT 
โดยระบบเดิมจะไมมีการจําลองภาพเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียว 
ทําใหไมสามารถเห็นภาพจริงในการเลือกหรือตัดสินใจ อาจทําให 
เกิดความลาชา และการตัดสินใจในการเลือกสถานท่ีทองเท่ียว 
3.2 การรวบรวมขอมูล ความตองการระบบ / การวิเคราะห
ความตองการ 
การตรวจสอบการใชแอปพลิเคช่ัน ผูใชตองมีแอปพลิเคช่ันของ
ระบบความจริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียว โดยแอปพลิเคช่ันจะ
สามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเทาน้ัน 
แอปพลิเคช่ันท่ีพัฒนาข้ึนจะตองมีความสามารถตาง ๆ ดังน้ี 

3.2.1 แสดงภาพจําลองเสมือนจริงเพ่ือใหผูใชงาน
สามารถเห็นภาพเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียว 

3.2.2 แสดงตําแหนงท่ีตั้งจากสถานีรถไฟฟาใตดินไปยัง
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีใกลเคียง 

3.2.3 แสดงระยะเวลาในการเดินทางจากตนทางไปยัง
ปลายทางไดอยางถูกตอง 

รูปแผนภาพ Use Case Diagram 

ภาพที่ 1 แผนภาพ Use Case Diagram 
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ระบบแผนภาพ Use Case Diagram การพัฒนาระบบความจริง
เสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ตามสาย
รถไฟฟา MRT ดวยเทคโนโลยี AR ประกอบดวย 
1. ผูใชงานสามารถใชระบบหาสถานท่ีทองเท่ียวตามแผนท่ีกอน
เดินทางได 
2. ผูใชงานสามารถทราบถึงรายละเอียดเบ้ืองตนของสถานท่ี
ทองเท่ียว 
3. ผู ใชงานสามารถเห็นแบบจําลองสถานท่ีทองเ ท่ียวกอน
ตัดสินใจเดินทางทําใหสะดวกข้ึนตอการตัดสินใจ 
  

4. วัตถุประสงค 
4.1 ผูใชสามารถดูสถานท่ีทองเท่ียวไดเสมือนจริง 
4.2 เ พ่ือใหผู ใชทราบถึงรายละเอียดเบ้ืองตนของสถานท่ี      
ทองเท่ียว 
4.3 เพ่ือใหผูใชงานประหยัดเวลาในการเดินทางและประการการ
ตัดสินใจในการทองเท่ียว 

 
5. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ผูจัดทําไดหาคาทางสถิติ ประกอบดวย คาเฉลี่ย คารอยละ สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ มีรายละเอียด ดังน้ี 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย 
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยท่ีสุด 
 

6.ผลการดําเนินงาน 
จากการศึกษาโครงงานเรื่องระบบแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวใน                          
กรุงเทพมหานครโดยรถไฟฟาใตดิน แบบเสมือนจริง บน mobile 
application การท่ีนําเอาเทคโนโลยี AR โลกของความจริงและ
เสมือนจริงเขาดวยกัน รวมกับการนําระบบ mobile application 
มาพัฒนาระบบ ผลการดําเนินงานดังน้ี 
6.1 ผูใชงานสามารถใชงานระบบไดจริง 
6.2 ผูใชงานไดทราบถึงรายละเอียดเบ้ือตนตางๆของสถานท่ี
ทองเท่ียว  
6.3 ผูใชงานสามารถใชระบบภาพเสมือนใชในการประกอบการ
ตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 อินเดียเอ็มโพเรียม 

ภาพที่ 3 ดิโอลดสยาม 
 

ภาพที่ 4 หอศิลปกรุงไทย 

 
ภาพที่ 5 มิวเซียมสยาม 

 

จากภาพท่ี 2-5 เปนภาพเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวใกลสถานี
รถไฟฟา MRT จํานวน 4 สถานท่ี โดยผูจัดทําทดลองระบบความ
จริงเสมือนของสถานท่ีทองเท่ียวในกรุงเทพมหานครตามสาย
รถไฟฟา MRT กับนิสิต จํานวน 15 คน โดยมีการทดสอบหลัง
พัฒนาระบบและสอบถามความพึงพอใจของนิสิต จากน้ันนําผล
การทดสอบมาวิเคราะหดวยคาสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑและ
สรุปผล โดยผลการประเมินความพึงพอใจพบวาคาเฉลี่ย มีคา
เทากับ 3.51 และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.10 
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินระบบ 

รายการ �̅�𝑥 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.ระบบใชงานได
จริง 

3.60 0.63 
 

ระดับมาก 

2.สะดวกตอการ
ใชงาน 

3.47 0.52 
 

ระดับมาก 

3.ระบบนาสนใจ 3.67 0.72 
 

ระดับมาก 

4. ความสวยงาม
ของภาพเสมือน 

3.33 0.49 
 

ระดับมาก 

5.มีประโยชนตอ
การตั ดสิน ใจ ไป
ทองเท่ียว 

3.47 0.52 ระดับมาก 

รวม 3.51 0.58 ระดับมาก 
 

ระบบน้ีมีความแตกตางจากระบบของผูอ่ืนในสวนของ
ท่ีเฉพาะเจาะจงเปนสถานี MRT 4 สาย ท่ีพ่ึงเริ่มจะเปดใชงาน จึง
มีความนาสนใจมากข้ึน  
 

เอกสารอางอิง 
[1] ปกรณ  สุนทรเมธ. 2557. Selected Programming 

Language. หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตนภาษา 
C#. แหลงท่ีมา:
http://sat.nan.rmutl.ac.th/pakorn/. 5 กรกฎาคม 
2562  

 [2] ปยะบุตร สุทธิดารา,อนัน วาโซะ. 2553. Graphic 
Design Artwork Photoshop+Illustrator +CD.   
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ. 245
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การพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันสําหรับคนหารานอาหารโดยอาศัยคลาวด 
Developing Mobile Application for Find Restaurants with Cloud 

 
*ศิริลักษณ ทับทิม1 และ ทนุวงศ จักษุพา1  

 
1โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

Emails: sirilaktabtim07@gmail.com, faastwc@gmail.com  
 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ัน
สําหรับคนหารานอาหารโดยอาศัยคลาวด โดยลักษณะของงาน 
คือ ผูใชสามารถทําการคนหารานอาหารผานแอพพลิเคช่ันได 
สวนผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูลเก่ียวกับรานอาหารและ
เมนูไดเครื่องมือในการทําปญหาพิเศษ คือ แบบสอบถามความพึง
พอใจจากผูใชระบบ จากกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต ออกแบบและพัฒนา
ระบบโดยใชภาษา Flutter และจัดการฐานขอมูลโดยใชคําสั่ง 
Firebase ผลการทําปญหาพิเศษพบวา  สามารถจัดเก็บขอมูล
รานอาหารไดอยางเปนระเบียบ และมีความปลอดภัย โดยผลการ
ประเมินการพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันสําหรับคนหารานอาหาร
โดยอาศัยคลาวด มีความสามารถในการทํางานอยูในเกณฑดีมาก 
คาเฉลี่ยเลขคณิต คือ 4. 45 คะแนน และผลการประเมินระบบ
านความสะดวกและงายตอการใชงาน ไดคาเฉลี่ยเลขคณิต คือด 

4 .40  คะแนน ซึ่งอยูในเกณฑดีมาก 
 
คําสําคัญ: โมบายแอพพลิเคช่ัน, คลาวด, ความพึงพอใจ 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to develop mobile 
application for find restaurants with cloud . With this 
system, a user can find restaurants through the 
application .Administrators can manage restaurants and 
menu information. The tool using in this special 
problem is user satisfaction questionnaires . From the 
sample groups of 20 people, the statistical method user 
to analyze the data is an average  . Flutter is used for 
developing the system and Firebase is used for 
database management. The results of the special 
problem is that the purchase information is organized 
and secured.  The evaluation results in the 
development mobile application for find restaurants  

 

with cloud have the capability of the working which was 
very good with the average of 4 .4 5 . Moreover, the 
assessment result about the convenience and 
simplicity was very good with the average of 4 .40.  

 
Keywords: mobile application, cloud, satisfaction 
 

1. บทนํา 
เ น่ืองจากในปจจุ บันแอพพลิ เค ช่ันได เข ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวัน และมีบทบาทสําคัญมากตอองคการตางๆทําให
การดํ า เ นินชี วิตเราสะดวกสบายยิ่ ง ข้ึน ผู พัฒนาเล็ง เห็น
ความสําคัญของแอพพลิเคช่ันและไดนํามาประยุกตกับการพัฒนา
โมบายแอพพลิเคช่ันสําหรับคนหารานอาหารโดยอาศัยคลาวด
การหารานอาหารแบบเดิม ลูกคาจะตองเดินทางหารานอาหาร
ดวยตัวเอง สงผลใหเสียเวลาในการหารานอาหาร ซึ่งอาจเกิด
ความไมสะดวกสบายของลูกคา ผูพัฒนาจึงทําเพ่ือแกปญหาใน
ระบบเดิม ทําใหลูกคาสามารถใชงานผานแอพพลิเคช่ันไดและ
อํานวยความสะดวกในการคนหารานอาหาร 
 

2. วัตถุประสงควิจัย 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 
        2. 1 เ พ่ิ มความสะดวก ให กั บผู ท่ี ต อ งการคนหา
รานอาหาร โดยสามารถคนหาไดผานแอพพลิเคช่ัน  

2.2 จัดเก็บขอมลูตางๆ ไดอยางเปนระเบียบชวยลด
ความเสยีหายของขอมูล โดยขอมลูรานอาหาร ขอมูลเมนูอาหาร 
จะถูกเก็บไวในฐานขอมลูของระบบ 

2.3 ผูดูแลระบบสามารถจดัการเพ่ิม เปลี่ยนแปลง ลบ 
และเรียกคนขอมลูท่ีเก่ียวของกับรานอาหาร จากฐานขอมลูได 
 
 
 
 
 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันสําหรับการคนหารานอาหารโดย
อาศัยคลาวด แบงวิธีการดําเนินการออกเปน 7 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 
 3.1 การศึกษาระบบ 

รวบรวมขอมูลตางๆ ของระบบงานเดิม ศึกษาปญหา
และข้ันตอนการทํางาน รวมท้ังปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนของระบบงานเดิม เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความ
เปนไปไดของการพัฒนาระบบงานใหม ศึกษาภาษา Dart, 
Flutter และศึกษาหลักการทํางานของโปรแกรม Visual Studio 
Code 

3.2 วิเคราะหระบบ 
ศึกษาและวิเคราะหหลักการทํางานของโปรแกรมท่ีใช 

หลังจากทราบความตองการของระบบใหม ข้ันตอนตอไป คือ 
การศึกษาข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานวาจะใชภาษาใดเพ่ือให
เหมาะสมกับระบบท่ีเราจะพัฒนาข้ึน ซึ่งเราจะใชภาษา Dart, 
Flutter สําหรับการพัฒนาระบบ ทําการเช่ือมตอฐานขอมูล 
Cloud Firestore โดยใช Firebase ในการจัดการฐานขอมูล 
และใชโปรแกรมVisual Studio Code เปนเครื่องมือในการเขียน
ภาษาตางๆ 

3.3 การออกแบบระบบ  
การออกแบบระบบงานเปนการนําผลจากการศึกษา

และการวิเคราะหระบบ แลวทําการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ี
เก่ียวของและทําการออกแบบใหตรงกับความตองการของผูใช
ระบบ โดยทําการออกแบบโครงสรางขอมูลและออกแบบสวน
ติดตอกับผูใช 

3.4 การพัฒนาระบบใหม 
  หลังจากไดวิเคราะหขอมูลและออกแบบขอมูลใหมก็จะ
เปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมโดยจะเริ่มจากการสราง
ฐานขอมูลใหมีความสัมพันธกับระบบท่ีออกแบบไว ซึ่งมีการ
เช่ือมโยงกับสวนท่ีติดตอกับผูใชงาน   รวมท้ังยังไดพัฒนาสวน
นําเขาและสวนแสดงผลใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
  3.5 การทดสอบและปรับปรุงการทํางานของระบบ 

ทําการทดสอบระบบเพ่ือตรวจสอบหาขอผิดพลาดท่ี
อาจเกิดข้ึนในระหวางการพัฒนาระบบ เมื่อพบขอผิดพลาดจะทํา
การแก ไขและจัดการ กับขอผิดพลาด ท่ี เ กิด ข้ึนเ พ่ือให ได
คุณลักษณะของระบบ ตามท่ีไดกําหนดไว และนําโปรแกรมหรือ
ระบบท่ีไดไปติดตั้งใหพรอมใชงาน และจัดฝกอบรมใหกับผูใช 
 3.6 สรุปผลวิจัย 
  เปน ข้ันตอนหลั งจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้ น 
นักพัฒนาระบบตองทําการสรุปผลการพัฒนาระบบใหมวา
ถูกตองและตรงตามวัตถุประสงคหรือไม  

 

4. ผลการวิจัย 
           4.1 หนาแรกของระบบ  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         4.2 หนาการเลือกการคนหารานอาหาร 
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        4.3 หนาคนหารานอาหารจากประเภทอาหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4.4 หนาการคนหาประเภทปงยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4.5 หนาแผนท่ีของรานอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4.6  หนาเพ่ิมรานอาหารของผูดูแลระบบ 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.7 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพ
ของระบบ 
 

รายการ คะแนนเฉลีย่ 

1. ความสามารถในการทํางานของ
ระบบ 

4.45 

2. ความรวดเร็วของการทํางานของ
โปรแกรม 

4.60 
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รายการ คะแนนเฉลีย่ 

3. ความสะดวกและงายตอการใช
ระบบ 

4.70 

4. ความสวยงามของโปรแกรม 4.50 
5. ความถูกตองของขอมูล 4.40 

รวม 4.53 
 

สรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจการ
พัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันสําหรับคนหารานอาหารโดยอาศัย
คลาวด  อยู ในระดับดีมาก โดยมีค าฉลี่ยรวมเท า กับ 4 .

การทํางานของระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ53ความสามารถใน 4 .45  
คะแนน ความสวยงามของโปรแกรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 
คะแนน ความสะดวกและงายตอการใชระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4 .70 คะแนน ความรวดเร็วในการทํางานระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4 .50  คะแนน และความถูกตองของขอมูลมีคาเฉลี่ยเทากับ 4 .4 0 
คะแนน 
 

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
    5.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
  การ พัฒนา โมบายแอพพลิ เ ค ช่ันสํ าหรั บคนหา
รานอาหารโดยอาศัยคลาวด ในครั้งน้ีน้ันเพ่ิมความสะดวกใหกับ
ผูใชท่ีมีตองการคนหารานอาหารผานแอพพลิเคช่ัน ผูใชสามารถ
ใชงานผานแอพพลิเคช่ันได ชวยลดและประหยัดเวลาในการ
เดินทางมาสั่งซื้อสินคาท่ีหนาราน ผูใชยังสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดตางๆ ของสินคาได สามารถตรวจสอบราคาสินคา 
และตรวจสอบเลขการจัดสงสินคา ทําใหผูซื้อสามารถติดตาม
สถานะและตําแหนงของสินคาน้ันๆ สวนดานของผูดูแลระบบ มี
การจัดเก็บขอมลูลงในฐานขอมูล เพ่ือสามารถจัดเก็บขอมูลอยาง
เปนระเบียบทําใหลดการสูญหายของขอมูล ผูดูแลระบบสามารถ
จัดการเพ่ิม แกไขเปลี่ยนแปลง ลบ และเรียกคน ขอมูลเก่ียวกับ
รานอาหารและเมนูอาหาร ในฐานขอมูลไดอยางรวดเร็วและ
ปลอดภัย ซึ่งตรงกับวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 
    5.2 ปญหาและอุปสรรค 
 5. 2.1 การพัฒนาหนาแอพพลิเคช่ันแบบเกา ท่ีไมไดใช 
Dart ในการชวยพัฒนา หากนํา Dart มาชวยในการพัฒนาระบบ 
ผูพัฒนาระบบอาจตองใชเวลาในการทําความเขาใจและศึกษา
ฟงกชันตางๆ ของ Dartท่ีเลือกใช 
 5. 2.2 สวนของการพัฒนาระบบดวยภาษา Dart เมื่อ
ตองทํางานควบคูกับ Flutter รวมถึงการเรียกใชงานฟงกชัน
ตางๆ ในหนาเอกสารเดียวกันทําใหเกิดความซับซอนของ
โครงสรางภาษา 
 

    5.3 ขอเสนอแนะ 
 3.1 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันในปจจุบัน ควรเลือกใช  
Dart ชวยในการพัฒนาเน่ืองจากใน Dart มีฟงกชันท่ีชวยใหผูใช
สามารถพัฒนาแอพพลิเคช่ันไดงายยิ่งข้ึน แตผูใชอาจจะตองใช
เวลาในการศึกษาและทําความเขาใจ 
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การพัฒนาแอพพลิเคช่ันงานเกษตรกําแพงแสนโดยอาศัยคลาวด 
Application Development of Kaset Kamphaengsaen Exhibitions 

Using Cloud  
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีศึกษาการทําปญหาพิเศษครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือการ
พัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันสําหรับงานเกษตรกําแพงแสนโดย
อาศัยคลาวด  ผูใชสามารถทําการคนหาสินคา หรือรานคาภายใน
งานเกษตรกําแพงแสนได สวนผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูล
เก่ียวกับรานในประเภทตางๆได เครื่องมือในการทําปญหาพิเศษ 
คือ แบบสอบถามความพึงพอใจจากผูใชระบบ จากกลุมตัวอยาง
จํานวน 20 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยเลข
คณิต ออกแบบและพัฒนาระบบโดยใชภาษา Flutter และ
จัดการฐานขอมูลโดยใชคําสั่ง Firebase ผลการทําปญหาพิเศษ
พบวา  สามารถจัดเก็บขอมูลรานคาแตละรานไดอยางเปน
ระเบียบ และมีความปลอดภัย โดยผลการประเมินการพัฒนาโม
บายแอพพลิเคช่ันสําหรับงานเกษตรกําแพงแสนโดยอาศัยคลาวด 
มีความสามารถในการทํางานอยูในเกณฑดีมาก คาเฉลี่ยเลขคณิต 
คือ 4 .50 คะแนน และผลการประเมินระบบดานความสะดวก
และงายตอการใชงาน ไดคาเฉลี่ยเลขคณิต คือ 4 .2 5 คะแนน ซึ่ง
อยูในเกณฑดีมาก 
 
คําสําคัญ: โมบายแอพพลิเคช่ัน, คลาวด, ความพึงพอใจ 
 

ABSTRACT 
This document The objective of this special problem is 
developing mobile application for KasetfairKamphaengsean 
with cloud . Users can search for products or store with 
Kasetfair. Administrators can Manage information about 
stores in different categories.  The tool using in this 
special problem is user satisfaction questionnaires .
From the sample groups of 20 people, the statistical 
method user to analyze the data is an average  .Flutter 
is used for developing the system and Firebase is used 
for database management. The results of the special 
problem is Find out how each store information can be 

stored neatly and security.  The evaluation results in the 
development mobile application for KasetfairKamphaengsean 
with cloud have the capability of the working which was 
very good with the average of 4. 50 . Moreover, the 
assessment result about the convenience and simplicity 
was very good with the average of 4.25. 
 
Keywords: mobile application, cloud, satisfication 
 

1. บทนํา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มีการจัดนิทรรศการงานเกษตร
กําแพงแสนในทุกป ทําใหมีรานคามาตั้งบูทขายของมากมายไมวา
จะเปนประเภทเกษตร ของใช ของกิน จึงมีบุคคลภายนอกเขามา
เยี่ยมชม และมาทองเท่ียวซื้อของภายในงานสงผลใหเกิดการหา
สิ่งของท่ีตองการยาก และอาจจะหาไมเจอ ทําใหมีความลาชาใน
การเลือกซื้อของท่ีตองการ ดังน้ันผูวิจัยจึงจัดทําแอพพลเิคช่ันได
แกปญหาดังกลาวสําหรับงานเกษตรกําแพงแสน  
 

2. วัตถุประสงควิจัย 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 
       2.1 เพ่ิมความสะดวก และงายตอการใชคนหารานตางๆใน
งานเกษตรกําแพงแสน  
       2.2 จัดเก็บขอมลูตางๆ ไดอยางเปนระเบียบชวยลดความ
เสียหายของขอมูล และลดปริมาณการใชกระดาษ โดยขอมูลของ
รานแตละประเภท จะถูกเก็บไวในฐานขอมูลของระบบ 
        2.3 ผูดูแลระบบสามารถจัดการเพ่ิม เปลี่ยนแปลง ลบ 
และเรียกคนขอมลูท่ีเก่ียวของกับรานคาแตละประเภท จาก
ฐานขอมูลได 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันสําหรับงานเกษตรกําแพงแสนโดย
อาศัยคลาวด แบงวิธีการดําเนินการออกเปน 7 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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        3.1 การศึกษาระบบ 
รวบรวมขอมูลตางๆ ของระบบงานเดิม ศึกษาปญหาและข้ันตอน
การทํางาน รวมท้ังปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนของ
ระบบงานเดิม เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความเปนไปไดของ
การพัฒนาระบบงานใหม ศึกษาภาษา Dart, Flutter และศึกษา
หลักการทํางานของโปรแกรม Visual Studio Code 
       3.2 วิเคราะหระบบ 
ศึกษาและวิเคราะหหลักการทํางานของโปรแกรมท่ีใช หลังจาก
ทราบความตองการของระบบใหม ข้ันตอนตอไป คือ การศึกษา
ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานวาจะใชภาษาใดเพ่ือใหเหมาะสม
กับระบบท่ีเราจะพัฒนาข้ึน ซึ่งเราจะใชภาษา Dart, Flutter 
สําหรับการพัฒนาระบบ ทําการเช่ือมตอฐานขอมูลCloud 
Firestore โดยใช Firebase ในการจัดการฐานขอมูล และใช
โปรแกรม Visual Studio Code เปนเครื่องมือในการเขียนภาษา
ตางๆ 
       3.3 การออกแบบระบบ  
การออกแบบระบบงานเปนการนําผลจากการศึกษาและการ
วิเคราะหระบบ แลวทําการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ
และทําการออกแบบใหตรงกับความตองการของผูใชระบบ โดย
ทําการ 
ออกแบบโครงสรางขอมูลและออกแบบสวนติดตอกับผูใช 
       3.4 การพัฒนาระบบใหม 
 หลังจากไดวิเคราะหขอมูลและออกแบบขอมูลใหมก็จะเปน
ข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมโดยจะเริ่มจากการสราง
ฐานขอมูลใหมีความสัมพันธกับระบบท่ีออกแบบไว ซึ่งมีการ
เช่ือมโยงกับสวนท่ีติดตอกับผูใชงาน   รวมท้ังยังไดพัฒนาสวน
นําเขาและสวนแสดงผลใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
  5.5 การทดสอบและปรับปรุงการทํางานของระบบ 
ทําการทดสอบระบบเพ่ือตรวจสอบหาขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน
ในระหวางการพัฒนาระบบ เมื่อพบขอผิดพลาดจะทําการแกไข
และจัดการกับขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหไดคุณลักษณะของ
ระบบ ตามท่ีไดกําหนดไว และนําโปรแกรมหรือระบบท่ีไดไป
ติดตั้งใหพรอมใชงาน และจัดฝกอบรมใหกับผูใช 
 5.6 สรุปผลการทําวิจัย 
 เปนข้ันตอนหลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น นักพัฒนาระบบ
ตองทําการสรุปผลการพัฒนาระบบใหมวาถูกตองและตรงตาม
วัตถุประสงคหรือไม  

 
 
 
 
 

4. ผลการวิจัย 
      4.1 หนาตางแรกของระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.2 หนาตาง search สินคาประเภทอาหาร 
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         4.3 หนาตาง search สินคาประเภทสินคาเกษตร 

 
         4.4 หนา search สินคาของประเภทสตัว 

 
4.5 หนา search สินคาของประเภทของใช 

 

   4.6 หนาการจัดการขอมูลของผูดูแลระบบ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

        
    
 
 
   4.7 ตัวอยางหนาการบันทึกสินคาการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.8 ผลประเมินคุณภาพซอฟตแวรท่ีพัฒนาในดานตางๆดังน้ีคือ 

รายการ คะแนนเฉลีย่ 

1. ความสามารถในการทํางาน
ของระบบ 

4.35  

2. ความรวดเร็วของการทํางาน
ของโปรแกรม 

4.60  

3. ความสะดวกและงายตอการ
ใชระบบ 

4.70  

4. ความสวยงามของโปรแกรม 4.60  
5. ความถูกตองของขอมูล 4.25  
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กําหนดเกณฑการประเมินระดับความพึงพอใจ ดังน้ี  
     คะแนนเฉลี่ย 4-5 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจในการใช
ระบบอยูใน ระดับดีมาก 
     คะแนนเฉลี่ย 3-4 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจในการใช
ระบบอยูใน ระดับด ี
     คะแนนเฉลี่ย2-3 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจในการใช
ระบบอยูใน ระดับปานกลาง 
     คะแนนเฉลี่ย 1-2 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจในการใช
ระบบอยูใน ระดับพอใช 
     คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1  คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจใน
การใชระบบอยูใน ระดับนอย 
     สรุปไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจระบบ
แอพพลิเคช่ันงานเกษตร อยูในระดับดีมาก โดยความสามารถใน
การทํางานของระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 คะแนน ความ
ถูกตองในการทํางานของระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6 คะแนน 
ความสะดวกและงายตอการใชระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ4.70
คะแนน ความนาสนใจของระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6 คะแนน 
และความถูกตองของขอมูลมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 คะแนน 
 

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
    5.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
  การพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันสําหรับงานเกษตร
กําแพงแสนโดยอาศัยคลาวด ในครั้งน้ีน้ันเพ่ิมความสะดวกใหกับ
ผูใชท่ีมีตองการคนหารานคาภายในงานเกษตรกําแพงแสนผาน
แอพพลิเคช่ัน ทําใหชวยลดและประหยัดเวลาในการเดินคนหา 
ผู ใชยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ของรานคาได 
สามารถตรวจสอบรายการสินคาในแตละรานได สวนดานของ
ผูดูแลระบบ มีการจัดเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล เพ่ือสามารถ
จัดเก็บขอมูลอยางเปนระเบียบทําใหลดการสูญหายของขอมูล 
ผูดูแลระบบสามารถจัดการเพ่ิม แกไขเปลี่ยนแปลง ลบ และเรียก
คน ขอมูลเก่ียวกับรานคาแตละประเภท ในฐานขอมูลไดอยาง
รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งตรงกับวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 
 
     5.2 ปญหาและอุปสรรค 
 5.2. 1 การ  clone Flutter ตองใชระยะเวลา ความเร็ว 
Internet คอนขางสูง และตองใชคอมท่ีมีความเร็วสูง 
 5.2. 2 สวนของการพัฒนาระบบดวย Flutter เมื่อตอง
ทํางานควบคูกับ ฐานขอมูล Firebase รวมถึงการเรียกใชงาน
ฟงกชัน และPackage ตางๆ ในหนาเอกสารเดียวกันทําใหเกิด
ความซับซอนของโครงสรางภาษา 
 5.2. 3 การเพ่ิมขอมูลลงในฐานขอมูล flutter มีโควตา
ในการเพ่ิมขอมูลในแตละวัน ซึ่งอาจจะทําให การเพ่ิมขอมูลท่ี
เยอะๆ ภายในหน่ึงวัน มีผลกระทบได 

     5.3 ขอเสนอแนะ 
 5.3. 1 การพัฒนาแอพพิเคช่ัน ควรเลือกใชPackage 
และ Service เขามาชวย เพ่ือจะทําใหการเขียนโปรแกรมงายข้ึน 
และมีลูกเลน มีประสิทธิเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 5.3. 2 การใชฐานขอมูลจาก Firebase ท่ีมีการเก็บ
ขอมูลแบบ json ทําใหมองโครงสรางไดงายข้ึน และ การเก็บ
ขอมูลใน Firebase ยังเปนการเรียกคนขอมูลแบบ NOSQL อีกดวย 
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บทคัดยอ 
โครงการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความตองการ 
การพัฒนาเว็บไซตแผนท่ี360องศา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 2) เพ่ือประเมินคุณภาพ การ
พัฒนาเว็บไซตแผนท่ี360 องศา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร จํานวน 92 
คน ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย  1 (

แบบสอบถามความตองการ 2 ) เว็บไซต 3(แบบสอบถามความพึง
พอใจ โดยมีเกณฑการใหคะแนนตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert 
Scale) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพ้ืนฐาน คาเฉลี่ย และรอยละ 
การวิจัยพบวา 1 (ความตองการดานรูปแบบเว็บไซตแบบ Full 
Page จํานวน 72 คน รอยละ 78.26   2 (ผูเช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นในประสิทธิภาพ ดานการใชเทคนิคในการถายภาพ 360 
องศามีคาเฉลี่ย 5.00 อยูในระดับมากท่ีสุด  3 ( ผูใชมีความพึง
พอใจดานการใชเทคนิคในการถายภาพ 360 องศา มีคาเฉลี่ย 

4.66  อยูในระดับดีมาก 
 
คําสําคัญ: แผนท่ี, ภาพ 360 องศา 
 

ABSTRACT 
The purposes of the study were (1)  to study the need 
of 360- degree map website development of 
Rajamangala University of Technology Esarn Surin 
Campus and ( 2)  to assess 360- degree map website 
development of Rajamangala University of Technology 
Esarn Surin Campus .  The sample was ninety- two 
students majoring in computer information system and 
three experts.  The research instruments used in 
collecting the data were (1) the demand questionnaire 
( 2)  the website and ( 3)  the satisfaction questionnaire 

using descriptive statistics of Likert Scale. The data were 
analyzed using basic statistics analysis:  mean and 
percentage. It was found that: 1. The need of website 
form,full page, was from seventy- two people which 
equaled 78. 26 percent.  2.  Experts agreed to the 
efficiency of 360 -  degree photo taking technique at 
5. 00 level, which meant excellent.  3.  Users were 
satisfied with 360 - degree photo taking technique at 
4.66 which meant very good.  
 
Keywords: map, 360 degree picture 
 

1. บทนํา  
ในปจจุบันเทคโนโลยีกาวสูโลกความเปนจริง ถูกนํามาใชอยาง
แพรหลาย โดยทุกวันน้ีเราสามารถเขาถึงเทคโนโลยีเหลาน้ีไดงาย 
แบรนดดังสวนใหญในอุตสาหกรรมตางๆ ที่ เ กี่ย วขอ งกับ  
Social Network ตางก็ใหความสนใจ และนําเทคโนโลยีมาใชให
เราไดเห็นกัน เทคโนโลยีเ ครือขายสังคมออนไลนกําลังเปนท่ี
ไดรับความนิยมอยางมาก แสดงให เห็นวามีผู ใ ชจํานวนมาก
ที่นิย ม ใชเครือขายสังคมออนไลน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนํา
เทคโนโลยี Street View โดย มาแสดงสภาพแวดลอมของ
สถานท่ีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร บนเว็บไซตแผนท่ี เปนเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทท่ีใหมุมมอง
ภาพจากตําแหนงตางๆ ในรูปแบบมุมมองจริง เหมือนกําลังอยู
บนสถานท่ีจริง สามารถเลื่อนตําแหนงดูมุมมองอ่ืนโดยรอบ แบบ 
360 องศา ไดชัดเจน 
 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
การพัฒนาเว็บไซตแผนท่ี 360 องศา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ซึ่งคณะผูวิจัยไดรวบรวมทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไวดังตอไปน้ี 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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1.ประวัติความเปนมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร 
2.  Google Street View 
3. ภาพ360 องศา 
4. การใชงานไดของเว็บไซต (Web Usability) 
5. แนวคิดชุมชนสังคมออนไลน 
6. การประชาสัมพันธ 
7. ทฤษฎีการประเมินประสิทธิภาพ 
8. ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 

3. วิธีดําเนินงานวิจัย 
3.1 วิเคราะหเนื้อหา (Analyze) 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเน้ือหาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และ
ศึ กษาความต อ งการของ ชุด เ ว็บ ไซต แผน ท่ี  360 องศา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร  
 
3.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 
วิเคราะหความตองการการใชแผนท่ี 360 องศา จากผูใชและ
วิเคราะหอาคารท่ีมีบุคคลภายนอกมาติดตอมากท่ีสุด จากน้ัน
วิเคราะหจุดมารคในการถายภาพ 360 องศา ใหครอบคลุม
อาคารมากท่ีสุด เมื่อไดภาพ 360 องศา แลวนํามาใสในเว็บไซต
และออกแบบกราฟฟกแผนท่ี โดยเนนการใชงานงาย และ
ออกแบบเว็บไซตใหเหมาะสมกับอุปกรณเคลื่อนท่ี โดยเนนการ
แสดงผลท่ีรวดเร็ว 
 
3.3 ขั้นพัฒนา (Develop) 
เครื่องมือสําหรับการพัฒนา ชุดพัฒนาโปรแกรม Google Street 
View ,Adobe Photochop cs6, Snapseep, Dreamweaver, 
Jquery image marker,เครื่องคอมพิวเตอร และ ปริ้นเตอร 
  
3.4 ขั้นนําไปใช (Implementation) 
เปนกระบวนการในการทดสอบชุดการพัฒนาเว็บไซตแผนท่ี 360
องศา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 
ท่ีพัฒนาไดเพ่ือใหทํางานไดอยางถูกตอง ตรงตามความตองการ 
โดยนําชุดการพัฒนาเว็บไซตแผนท่ี 360องศา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร มาใหผูเช่ียวชาญ 
ใชสื่อ และกลุมตัวอยางทําการทดสอบ  
 
3.5 ขั้นการประเมิน (Evaluate) 
การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบของชุด 
เว็บไซตแผนท่ี 360องศา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร 

 

4. ผลการดําเนินงานและการวิเคราะหขอมูล 
4.1 ผลการพัฒนา เว็บไซตแผนท่ี 360 องศา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หนาเว็บไซตแผนที่ 360 องศา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 หนาเว็บไซตแสดงแผนที่และหมายเลขอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 หนาแสดงปอบอพั แสดงขอมลูพรอมภาพ 360 องศา 
 

4.2 ผลสํารวจความตองการจากกลุมตัวอยาง 
ตารางที่ 1 ผลสํารวจความตองการจากกลุมตัวอยาง 
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จากตารางผลการประ เมินความตอ งการ  เก่ียวกับการจัด
องคประกอบ  การออกแบบเว็บไซตพัฒนาเว็บไซตแผนท่ี 360 
องศา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความตองการ ดานรูปแบบ
เว็บไซตแบบ Full Page ม า กท่ีสุด จํานวน 72 ค น  คิด เ ปน
ร อ ย ล ะ 78.26 รอ ง ล ง ม า  คือ ค ว า ม ตอ ง ก า ร ร ูป แ บ บ
ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK มากท่ีสุด จํานวน 64 คน คิด
เปนรอยละ 69.57  และความตองการรูปแบบโทนสี สม มาก
ท่ีสุด จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 56.52 ตามลําดับ 
 
4.3 ผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

จากตารางผลการประเมินผู เ ช่ียวชาญมีความเห็นเก่ียวกับ

ประสิ ท ธิ ภาพในการ พัฒนา เ ว็ บ ไซต แ ผน ท่ี  360 องศา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( 𝒙𝒙�= 4.50,S.D=0.05) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี 

 ใชเทคนิคในการถายภาพ360องศา ไดชัดเจนในระดับมากท่ีสุด  

( 𝒙𝒙�= 5.00 )การนําเสนอขอมูล/ภาพมีความเหมาะสม แ ล ะ

เว็บ ไซตแผนที่ภาพ360องศา สามารถใชงานไดจริ ง  อยู

ใ น ระดับมากท่ีสุด ( 𝒙𝒙�= 4.67 )รองลงมา คือ ความถูกตองของ

ขอมูลถูกตองครบถวนสมบูรณ รูปแบบของสีเว็บไซตสวยงาม 

รูปแบบแผนท่ีมีขนาดเหมาะสมและคมชัด ใชรูปแบบเว็บไชตท่ี

เหมาะสม และเว็บไซตไมมีความผิดพลาด อยูในระดับมาก( 𝒙𝒙�= 

4.33 ) ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

 

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชงาน 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชงาน 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

จากตารางผลการประเมินของนักศึกษาสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร มีความเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการ
พัฒนาเว็บไซตแผนท่ี 360 องศา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด( 

𝒙𝒙�= 4.57 ,S.D=0.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี รูปแบบแผนท่ีมีขนาดเหมาะสม
และคมชัด และใชเทคนิคในการถายภาพ360องศา ไดชัดเจน อยู

ในระดับมากท่ีสุด( 𝒙𝒙�= 4.66 ) รองลงมา คือ มีการจัดหมวดหมูให

งายตอความเขาใจ อยูในระดับมากท่ีสุด( 𝒙𝒙�= 4.62 )เว็บไซตแผนท่ี
มีความเหมาะสม อานงาย และการนําเสนอขอมูล/ภาพ ครบถวน

สมบูรณ อยูในระดับมากท่ีสุด( 𝒙𝒙�= 4.57 )เว็บไซตแผนท่ีภาพ360

องศา สามารถใชงานไดจริง อยูในระดับดีมาก( 𝒙𝒙�= 4.52 )และ

รูปแบบของสีเว็บไซตสวยงาม อยู ในระดับมาก( 𝒙𝒙�= 4.42 )
ตามลําดับ 

 
5. สรุปผล 

ก า ร พัฒ น า เ ว ็บ ไ ซ ต แ ผ น ที ่  360 อ ง ศ า ม ห า วิท ย า ล ัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของผูใช ท่ีมีตอการพัฒนาเว็บไซตแผนท่ี 360 องศา 
ข้ึนมา และพัฒนาข้ึนโดยใชเครื่องมือในการพัฒนา ไดแก  
โปรแกรม Adobe Photoshop ชวยในการสรางเสนทางแผนท่ี 
Google street view ชวยในการถายภาพแบบ 360 องศา 
โปรแกรม Jquery image marker และ Adobe dreamweaver 
ชวยในการสรางเว็บไซตแผนท่ี จากการทดลองใช เ ว็บไซต  
แผนท่ี 360 องศา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู เ ช่ียวชาญ
ประสิ ท ธิ ภาพในการ พัฒนา เ ว็ บ ไซต แ ผน ท่ี  360 องศา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร มี

ประสิทธิภาพ ( 𝒙𝒙�= 4.50,S.D=0.05) อยูในระดับมาก และผล
การประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาเว็บไซตแ ผ น ท่ี 360 
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องศา มหา วิทย าลัย เ ทค โน โ ลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สุรินทร มีความพึงพอใจ ( 𝒙𝒙�= 4.57 ,S.D=0.59)อยูในระดับดีมาก 
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สื่อสอนเสรมิความรู วิชาภาษาไทย เรื่องนิทานอีสป 
กรณีศึกษาโรงเรียนบานอีสรอย 

Thai language teaching media for Aesop’s Fables Case Study 
Ban Esoy School 
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บทคัดยอ 

โครงการวิจัยน้ีมีจุดประสงค 1) เพ่ือพัฒนาสื่อสอนเสริมความรู 
วิชาภาษาไทย เรื่องนิทานอีสป ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 
กรณีศึกษาโรงเรียนบานอีสรอย ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับ
ทัน จังหวัดศรีสะเกษ 2) เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของผูใชท่ีมี
ตอสื่อสอนเสริมความรู วิชาภาษาไทย เรื่องนิทานอีสปไทย โดยมี
เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาคือโปรแกรม Adobe Flash CS6, 
Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6 ประชากร
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย บุคคล 2 กลุม ไดแก กลุมผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 คน และกลุมผูใชท่ัวไป จํานวน 27 คน ผลการวิจัย 
พบวาการประเมินประสิทธิภาพของ สื่อสอนเสริมความรู วิชา
ภาษาไทย โดยผูเช่ียวชาญ มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑใชได ผล
การประเมินความพึงพอใจโดยกลุมตัวอยาง แบงออกเปน 4 ดาน 
ไดแก ดานเน้ือหาของสื่อมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 อยูในระดับดี
มาก ดานความสวยงามของสื่อมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.99 อยูใน
ระดับดีมาก ดานความสามารถของสื่อมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.97 อยู
ในระดับดีมาก ดานการผลิตสื่อมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95 อยูใน
ระดับดีมาก โดยรวมทุกดานคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 อยูในระดับดี
มาก 
 
คําสําคัญ : นิทานอีสป 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to create 
supplementary media for Thai Language on Aesop’ s 
Fables for Grade 1 – 3 students at E-soi School, Prasat 
Subdistrict, Huay Thab Thun District, Sisaket Province, 
and to evaluate user satisfaction with the media.  The 
media were developed using Adobe Flash CS6, Adobe 
Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6 Software.  The 

samples of the study were 3 experts and 27 students. 
The media were evaluated by the experts as being 
satisfactory and effective for Thai language learning. In 
terms of user satisfaction, the media was rated as 
being satisfactory and effective in all the four aspects 

namely: contents (𝑥𝑥= 4.65), attractiveness (𝑥𝑥= 4.99), 

abilities in transferring knowledge (𝑥𝑥=4.97), and media 

production (𝑥𝑥= 4.95) The overall mean score of user 

satisfaction with the media was 𝑥𝑥=4.89 
 
Keywoeds :  Aesop’s Fables 

 
1. บทนํา 

นิทานอีสป นับวาเปนนิทานท่ีไดรับความนิยมและเช่ือวาเปนท่ี
รูจักกันท่ัวโลกมากท่ีสุดรวมถึงในประเทศไทย นอกจากจะมี
เรื่องราวท่ีสนุกสนานแลว ดานหลังเลมยังมีคติสอนใจจากเน้ือ
เรื่องดวยประโยคจําท่ีวา “นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา ….” ตอนน้ี
เราจะพาไปทําความรูจักกับท่ีไปท่ีมาของ นิทานอีสป วามีตน
กําเนิดมาจากท่ีใด และเกิดการแพรหลายมาจนถึงบานเราได
อยางไร 
 ในปจจุ บันคอมพิวเตอรมีบทบาทอยางมากในการ
สรางสรรคสื่อการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจยิ่งข้ึน ซึ่ง
คอมพิวเตอรท่ีนํามาสรางสรรคสื่อการสอนไดโดยการใชสื่อ
มัลติมีเดีย ซึ่งจะชวยใหการออกแบบบทเรียนสนองตอบแนวคิด
และทฤษฏีการเรียนรูมากยิง่ข้ึน ซึ่งการนําสื่อมัลติมีเดียมาใชน้ีเรา
เรียกวาคอมพิวเตอรชวยสอนเน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนอาจเปนสื่อการสอนท่ีสามารถแกปญหาการเรียนการสอน 
เพราะสามารถนําสื่อหลายๆ อยางมาใชรวมกันในลักษณะท่ี
เรียกวา สื่อประสม เพ่ือใหผูใชสามารถตอบโต และมีปฎิสัมพันธ
กับสื่อโดยตรงได และเมื่อนําสื่อมัลติมีเดียมาใชกับการศึกษา 
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เรียกวา สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือการศึกษา คือ การผสมผสานสื่อ
หลากหลายรูปแบบเพ่ือนําเสนอผานระบบคอมพิวเตอร และ
ค ว บ คุ ม ด ว ย ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เต อ ร  เ น่ื อ งจ า ก ป จ จุ บั น
ผูพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรไดพยายามทุกวิถีทางท่ีจะทําให
การใชคอมพิวเตอรมีความงายสําหรับทุกคน ความงายตอการใช 
เมื่อผนวกเขากับการออกแบบโปรแกรมท่ีดีท่ีตอบสนองตอ
แนวคิด  การสื่อสาร และทฤษฎีการเรียนรู  ยอมสงผลให
กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน (มัลติมีเดีย : 
เว็บไซต) นอกจากน้ี คอมพิวเตอรเปนสื่อท่ีสามารถตอบสนองได
เปนอยางดีตอความแตกตางระหวางบุคคล เพราะผูเรียนสามารถ
เรียนไดตามความสามารถของแตละบุคคล 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงพัฒนาสื่อสอนเสริมความรู วิชาภาษาไทย 
เรื่องนิทานอีสป ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียนบานอี
สรอย ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
สามารถเรียนผานวีดีโอ จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการเรียนการสอน
จึงทําใหมีความสะดวกในการเรียนยิ่งข้ึนอีกท้ังผูเรียนยังสามารถ
สแกนคิวอารโคดเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมไดทุกท่ี ทุกเวลา 
 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
การศึกษาขอมูลเก่ียวกับสื่อสอนเสริมความรู วิชาภาษาไทย เรื่อง
นิทานอีสป ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 กรณีศึกษาโรงเรียน
บานอีสรอยตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทันจังหวัดศรีสะเกษใน
ครั้งน้ีผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลท่ี มีทฤษฎีท่ีเก่ียวของโดยมีหัวขอ
และเน้ือหา ดังตอไปน้ี 
 2.1  เน้ือหาเรื่องนิทานอีสป  
 2.2  หลักการทําโปสเตอร 
            2.3  เน้ือหาวิชาภาษาไทย ป.3 
            2.4  สื่อมัลติมีเดยี 
            2.5  แนวคิดเก่ียวกับแอนิเมช่ัน 
            2.6  บุคเลท 
            2.7  โปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาสื่อการเรียน 
            2.8  โมเดลท่ีใชในการพัฒนาสื่อ 
            2.9  แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
           2.10  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
3. วิธีการดําเนินงาน 

 3.1  การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 3.2  การวิเคราะหระบบ 
 3.3  การออกแบบ 
 3.4  การพัฒนา 
 3.5  การนําไปใช 
 3.6  การประเมินผล 
 

4. ผลการดําเนินงาน 
4.1  ผลการพัฒนาสื่อสอนเสริมความรูวิชาภาษาไทย เร่ือง
นิทานอีสป 

 
ภาพที่ 1 หนาแรกของบุคเลจส่ือสอนเสริมความรู  

   วิชาภาษาไทย เร่ืองนิทานอีสป 
 

 
ภาพที่ 2  หนาคํานํา 

 

 
      ภาพที ่3  หนาหลักมีการสแกนคิวอารโคตผานแอพพลิเคชั่น line 

เขาสูเนื้อหาเร่ืองนิทานอีสป 
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ภาพที่ 4  หนาวีดิโอนิทานอีสปบนยูทปู 

 

 
ภาพที่ 5  หนาบรรณานุกรม 

 

4.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญ  
1. พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอย
ละ 66.67รองลงมาคือเพศหญิง คิดเปนรอยละ 33.33  
2. พบวาผูตอบแบบประเมิน อายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 
33.33 
อายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 33.33 และอายุ 41-50 ป คิดเปน
รอยละ 33.34 
3. พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับการศึกษา
ปริญญาโทคิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคือ ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 33.33 
4. การประเมินในดานเน้ือหาของสื่อวาตรงกับประสิทธิภาพ 
พบวา สื่อการเรียนการสอนมีเน้ือหาท่ีตรงกับประสิทธิภาพ 
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.50  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.02 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูใน
ระดับตรงตามประสิทธิภาพอยูในระดับมากท่ีสุดท้ังหมด 1 ขอ 
และระดับดี 1 ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
 
 

4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุมตัวอยาง 
 จากการทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนตอสื่อสอน
เสริมความรู วิชาภาษาไทย เรื่องนิทานอีสป โรงเรียนบานอีสรอย 
ตําบลปราสาท อําเภอห วยทับทัน จังห วัดศรีสะเกษ  ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1-3 จากการใชแบบประเมินความพึงพอใจ โดย
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยใชการสุมอยางงาย ดวยการสุมแบบ
เจาะจง รวมท้ังหมด 27 คน 
 

5. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
การพัฒนาความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอสื่อสอนเสรมิความรู วิชา
ภาษาไทย เรื่อง นิทานอีสป ผูจัดทําไดสรุปผลการดําเนินงานรวม 
ถึงขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ไดสรุปผลการดําเนินงาน
รวมถึงขอเสนอแนะในการกําเนินงาน 
5.1  สรุปผล 
บุคเลจสื่อสอนเสริมความรู วิชาภาษาไทย เรื่องนิทานอีสป ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1-3 กรณีศึกษาโรงเรียนบานอีสรอย จังหวัดศรี
สะเกษ ท่ีพัฒนาข้ึนมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสื่อสอนเสริมความรู 
วิชาภาษาไทย เรื่องนิทานอีสป เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนตอสื่อสอนเสริมความรู วิชาภาษาไทย เรื่องนิทานอีสป 
5.2 อภิปรายผล 
5.2.1  การประเมินผลประสิทธิภาพในสื่อสอนเสริมความรู วิชา
ภาษาไทย เรื่อง นิทานอีสป ภาพรวมการประเมินในดานเน้ือหา
ของสื่อ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.02 ภาพรวมการประเมินในดาน
ความสวยงามของสื่อ คาเฉลี่ยเทา 4.79 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.7 อยูในระดับมากท่ีสุด ภาพรวมการประเมินในดาน
ความสามารถของสื่อ คาเฉลี่ยเทากับ 4.89 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.52 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ภาพรวมใน
ดานการผลิตสื่อ คาเฉลี่ย 4.75 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.29 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
 

เอกสารอางอิง 
[1] กาญจนา อรุณสุขรุจี. (2559). ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ. 

(คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
[2] เจริญศรี บุญสวาง.(2558). ทัศนคติทางบวกของบุคคล. 
(ปริญญานิพนธ, มหาวิทยาลยัราชภัฏ นครศรีธรรมราช).   
[3] ฉัตรชัย พงษพิจิตร. (2558). เครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิด
ความพึงพอใจ. (บัณฑิตวิทยาลยั สื่อสารมวลชน, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร). 
 
 
 

2368



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

[3] ชัยยงค พรหมวงศ. (2558). การตอบสนองความรูสึกภายใน
จิตใจของมนุษย. (ปรญิญานิพนธ, กรุงเทพฯ).   
[4] ไชยนันท แสงทอง. (2560). จุดมุงหมายความพึงพอใจ. 
(วิทยานิพนธ,มหาวิทยาลัยศิลปากร). 
[5] ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2559). องคประกอบความพึงพอใจ. 
(สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร). 
[6] เทพพนม และสวิง. (2561). ภาวะของความพึงใจ. (ปริญญา
นิพนธ, มหาวิทยาลัยรามคําแหง).  
[7] นนทพร ภูวรัตน. (2560). การใชเพลงและนิทานในการเพ่ิม 
ความสามารถดานการฟง. (ปริญญา นิพนธ, มหาวิทยาลัยราม 
คําแหง).   
[8] เพ็ญจา สรุยกานต. (2558). เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการ อาน
ออกเสียงคําควบกล้ําของนักเรียนกอน และหลังการใช ชุดฝก
อานออกเสียงคําควบกล้ํา. (คณะศึกษาศาสตร,มหาวิทยาลัย
นเรศวร). 
[9] วิธิดา สิริทรัพยเจรญิ .(2558). ปฏิกิริยาความพึงพอใจ. (คณะ
วิทยาศาสตร,มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม). 
[10] วยุพา ทศศะ. (2560). ความพึงพอใจในการเลานิทาน. (บัณ 
ฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร). 
[11] สามารถ กลางบุญเรือง. (2561). ความรูสึกทางบวกและ
ความรูสึกทางลบ. (ปริญญานิพนธ, มหาวิทยาลัยขอนแกน).  
[12] สุดาวดี  ใยพิมล. (2560). ทัศนคติท่ีไดรับผลสําเรจ็ตาม
วัตถุประสงค. (ปริญญานิพนธ, มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตรกรุงเทพฯ). 
[13]  อันจนา วงศไชยา. (2558). การสรางหนังสือนิทานพ้ืน 
บาน. (คณะเกษตรศาสตร,มหาวิทยาลัยเชียงใหม). 

 

2369



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

สื่อสอนเสรมิ เรื่องภัยคุกคามจากเทคโนโลยีและการปองกัน 
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บทคัดยอ 
โครงการวิจัยสื่อสอนเสรมิ เรื่องภัยคุกคามจากเทคโนโลยแีละการ
ปองกัน มีวัตถุประสงค1) เพ่ือพัฒนาสื่อสอนเสริม เรื่องภัย
คุกคามจากเทคโนโลยีและการปองกัน 2) เพ่ือวัดระดับความพึง
พอใจของผูใชท่ีมีตอสื่อสอนเสริม เรื่องภัยคุกคามจากเทคโนโลยี
และการปองกัน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแก นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 30  คนทําไดจัดการเลือกกลุมตัวอยาง
โดยใชวิธีแบบเจาะจง ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับการ
รวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูลทําโดยใชสถิติคาความถ่ีรอยละ 
ค า เฉลี่ ย  และส วน เบ่ี ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประ เมิ น
ประสิทธิภาพของผูเช่ียวชาญพบวา ผูเช่ียวชาญท้ัง 3 คน มีความ
พอใจในดานการประเมินเน้ือหาสื่อท้ังหมด อยูในระดับดีมาก 
ดานการประเมินในดานการออกแบบสื่อ อยูในระดับดีมาก ดาน
การประเมินในดานความเหมาะสมของสื่อ อยูในระดับดีมาก 
และการประเมินในดานการนําเสนอของสื่อ อยูในระดับดีมาก 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช พบวาผูใชสวนใหญมีความ
พึงพอใจ ดานการออกแบบของสื่อโดยรวมท้ังหมดอยูในระดับดี 
ดานองคประกอบของสื่อ โดยรวมท้ังหมดอยูในระดับดี ดาน
พัฒนาการเรียนรูของสื่อ โดยรวมอยูในระดับดี จากการทดลอง
ใชสื่อสอนเสริม เรื่องภัยคุกคามจากเทคโนโลยีและการปองกัน 
สามารถดึงดูดความสนใจและใหความรูแกผูเรียนได 
 
คําสําคัญ: ภัยคุกคามจากเทคโนโลยีและการปองกัน แอนิเมชัน 
 

ABSTRACT 
The Main objectives of the present study were 1)  to 
develop supplementary teaching media about threats 
from techonology and prevention. 2) to measure the 
lavel of user satisfaction with the supplementary 
media.  and The samples of the study mathayom  
Suksa 1 students, selected using purposive sampling 
method. A Questionnaire was used as a tool for data 

collection.  Data analysis was done was done using 
statistics, frequency, mean, and standard deviation. 
The media were evaluater by three experts in terms 
of content, desigh, appropriateness, and presentation. 
The results show that all the four aspects were rated 
as being very satisfactory.  Moreover, the findings 
suggested that the users were satisfied with the design 
and components, of the media. Overall, the develoed 
instructional medie were motivating and effective. 
 
Keywords:  Instructional Media on Threats From 
Technology, and Ways of Protection animation 
 

1. บทนํา 
ปจจุบันน้ี เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอยาง
มาก ไมวาจะทําอะไรตางๆ ก็สามารถทําไดงายดาย โดยท่ีทําให
เราสะดวกสบายมากข้ึน สามารถชวยใหเราทํางานไดมากข้ึนยัง
สามารถพกพาไปไหนมาไหนไดสะดวกมากยิ่งข้ึน ปจจุบันมี
เทคโนโลยีท่ีสามารถชวยในดานตางๆ เชน ดานการแพทย ดาน
การติดตอสื่อสาร ดานการโทรคมนาคม ดานการทองเท่ียว รวม
ไปถึงดานการศึกษาในดานการศึกษาน้ัน ไดมีเทคโนโลยีดาน
การศึกษามากมายนับไมถวน รวมไปถึงอุปกรณการเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ต โลกไซเบอรทุกวันน้ีกาวหนาอยางรวดเร็วจนแทบ
ตามไมทันขณะเดียวกันบรรดา มิจฉาชีพก็ฉวยโอกาสเกาะขบวน
รถไฟสายเทคโนโลยีขบวนน้ีด วย โดยอาศัยชองโหวของ
ระบบปฏิบัติการ บวกกับความรูเทาไมถึงการณและการละเลยใน
การศึกษาขอแนะนําตางๆ ของผูใชคอมพิวเตอร ซึ่งเปนเสมือน
หน่ึงเปดประตูตอนรับโจรไซเบอรเขาโดยไมรูตัว และดวยหนาท่ี
การงานทุกวันน้ี เราตางก็เปนคนหน่ึงท่ีได ช่ือวาเปน “ผู ใช
คอมพิวเตอร”  
  
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.1  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี และการปองกัน 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับ แอนิเมชัน กระบวนการท่ีเฟรมแตละเฟรม
ของภาพยนตรถูกผลิตข้ึนตางหาก ทีละเฟรมแลวนํามารอยเรยีง
เขาดวยกัน  
2.3  แนวคิดเก่ียวกับโปรแกรมท่ีใชงาน 
Adobe® Flash® CS6 Professional เปนโปรแกรมท่ีใชสราง
ภ า พ ก ร า ฟ ก Animationต า ง ๆ  Adobe Illustrator CS6 
โปรแกรมสําหรับตกแตงภาพ Adobe Illustrator CS6 เครื่องมือ
การตกแตงภาพท่ีมากข้ึน ตัวเลือกใหมๆ ในการสรางผลงานและ
โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีชวยใหสามารถทําภาพกราฟกได
อยางรวดเร็วยิ่งข้ึน 
2.4  โมเดลท่ีใชในการพัฒนาสื่อ 
ADDIE Model ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะห  (Analysis) การ
ออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนําไปใช 
(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) 
2.5  แนวคิดความพึงพอใจ 
ทฤษฎีความพึงพอใจ เชลลี่ ไดศึกษาแนวคิด เก่ียวกับความพึง
พอใจ สรุปไดวาเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึก
ในทางบวกและ ความรูสึกในทางลบ 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
นรินทร อินทรีชาตรี เกิดธรรมและอังคนา กรัณยาธิกุล (2558) 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจ 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
 

3. วิธีการดําเนินงาน 
3.1 การศึกษาเบ้ืองตน 

    1) โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ใช ใน
การสรางสื่อการเรียน 

    2) โปรแกรม Nerowave ใชในการดัดเสียง 
    3) โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ใชในกระบวนการ

ตัดตอภาพ 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
       ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
เทศบาล 3 จังหวัดสุรินทรกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1 จํานวน 30 คนโดยใชวิธีแบบ
เจาะจง 
3.3 การกําหนดความตองการของการตูนแอนิเมชัน 

การออกแบบเน้ือหา การกําหนดหัวขอของเน้ือหาท่ีไดจาก
การวิเคราะหและจากการศึกษาและนําเสนอตอผูเช่ียวชาญดาน

เน้ือหาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม การ
ออกแบบตัวการตูน ภาพ ตัวอักษร เสียง ฉาก ผูวิจัยไดสอบถาม
เด็กเพ่ือการทําสื่อการตูน 2 มิติ 
3.5  ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการศึกษา 
3.5.1  การออกแบบหนาจอสื่อสอนเสริม เรื่องภัยคุกคามจาก
เทคโนโลยีและการปองกัน 
 

 
ภาพที่ 1  ออกแบบหนาจอ 

 

 
ภาพที่ 2  การออกแบบหนาเมน ู

 

4. ผลการดําเนินงาน 
4.1 ผลการพัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เก่ียวกับสื่อสอน
เสรมิ เรื่องภัยคุกคามจากเทคโนโลยีและการปองกัน 
4.1.1  เมื่อเขาสูโปรแกรม 
 

 
ภาพที่ 1  หนาแรกหนาแรกของส่ือสอนเสริม เร่ืองภัยคุกคามจาก

เทคโนโลยีและการปองกันในหนานี ้ตองกดปุมตอไปเพื่อเขาสูบทเรียน 
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ภาพที่ 2  หนาเขาสูเนื้อหาเลือกบทเรียนที่จะเขาไปศึกษา 

 

ภาพที่ 3 แบบทดสอบทําแบบทดสอบกอนเรียนแตละขอ ขอละ1 คะแนน 

 

 
ภาพที่ 4  เขาสูบทเรียนเขาสูบทเรียน เร่ืองภัยคุกคามจากเทคโนโลย ี

 

 
ภาพที่ 5 การคุกคามโดยใชหลักจิตวิทยาอธิบายเนื้อหาประเภทที ่ 1   

การคุกคามโดยใชหลักจิตวิทยา 
 
 
 

 
ภาพที่ 6  การคุกคามดวยเนื้อหาที่ไมเหมาะสมอธบิายเนื้อหาประเภทที่ 2  

การคุกคามดวยเนื้อหาที่ไมเหมาะสม 
 

 
ภาพที่ 7 การคุกคามโดยใชโปรแกรมอธบิายเนื้อหาประเภทที่ 3   

การคุกคามโดยใชโปรแกรม 
 

 
ภาพที่ 8  การคุกคามโดยใชหลักจิตวิทยาอธิบายประเภทที่ 1  

 เกี่ยวกับเนื้อหาการคุกคามโดยใชหลักจติวิทยา 
 

 
ภาพที่ 9   การคุกคามดวยเนื้อหาที่ไมเหมาะสมอธบิายประเภทที่ 2  

อธิบายเนื้อหา การคุกคามดวยเนื้อหาทีไ่มเหมาะสม 
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ภาพที่ 10  คลิกปุมลางขวามอืเพื่อเขาสูบทเรียนวิธกีารคุกคาม  

คลิกปุมตอไปเพื่อเขาสูบทเรียนวธิีการคุกคาม 

 
5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
5.1.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของผูเช่ียวชาญ ท้ังหมด 3 
คน ความพึงพอใจของผู ใช ท่ี การประเมินในดานเน้ือหาสื่อ 
โดยรวมท้ังหมด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.71 อยู ในระดับมากความพึงพอใจ การ
ประเมินในดานการออกแบบสื่อ โดยรวมท้ังหมด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.22 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 อยูใน
ระดับมากความพึงพอใจ การประเมินในดานความเหมาะสมของ
สื่อ โดยรวมท้ังหมด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.56 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจ การ
ประเมินในดานการนําเสนอของสื่อโดยรวมท้ังหมด มีคาเฉลี่ย
เทากับ  4.29 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 อยูใน
ระดับมาก 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบการสั่ง
อาหาร กรณีศึกษา ร านอาหารคันทรี เลิฟ ทุ งสง  ใหมี
ประสิทธิภาพ สําหรับวิธีการดําเนินการวิจัยเครื่องมือท่ีใชในการ
พัฒนาระบบคือ โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 
และใชฐานขอมูล Microsoft SQL Server ซึ่งระบบท่ีพัฒนาข้ึน
แบงผูใชงานออกเปน 3 สวน คือ ผูดูแลระบบ พนักงานเสิรฟ 
และแคชเชียร ผลการประเมินจากการใชงานจากผูใชงาน จํานวน 
20 คน รวมทุกดานคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.38  สวนเบ่ียงมาตรฐาน
เทา กับ 0.73  แสดงให เห็นวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนทุกดานมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับดี  ดังน้ัน ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาเปน
ระบบท่ีสามารถใชงานงาย ชวยลดความผิดพลาดและปองกันการ
สื่อสารผิดพลาดระหวางลูกคาและพนักงานในรานอาหาร ชวยให
การบริการรานอาหารมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และระบบสามารถ
นํามาใชงานไดจริงกับระบบงานในปจจุบัน    
 
คําสําคัญ: การพัฒนาระบบการสั่งอาหาร, สั่งอาหาร, รานอาหาร
คันทรีเลิฟ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research to design and develop a 
food ordering system a case study of Country Love 
Thung Song restaurant to be effective. For the research 
methodology the tools used in system development 
are Microsoft Visual Studio 2015 and use Microsoft SQL 
Server database.  The developed system divides users 
into 3 parts:  administrator, waitress and cashier.  The 
evaluation results from the use of 20 users in all 
aspects the total average is 4.06, the standard deviation 

is 0.86. Shows that all developed systems have a good 
level of efficiency. Therefore, the system developed is 
a system that can be used easily. Helps to reduce errors 
and prevent miscommunication between customers 
and restaurant staff. Helps the restaurant service to be 
more efficient and the system can actually be used 
with current work systems. 
 
Keywords: The development of a food ordering system, 
food ordering, Country Love Thung Song restaurant. 
 

1. บทนํา 
ในยุคกาวหนาของเทคโนโลยีปจจุบันน้ี ระบบสารสนเทศสามารถ
นํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดอยางมากมาย เชนเดียวกับ
รานอาหาร ซึ่งบางครั้งจะมีปญหาเก่ียวกับการจดบันทึกรายการ
อาหารไมตรงกับความตองการท่ีลูกคาสั่ง ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
ผิดพลาดไดงาย ท้ังจากการบันทึกรายการอาหารจากพนักงาน 
จากการไดรับรายการอาหารไมครบ รวมถึงความผิดพลาดในการ
เก็บเงิน ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเสียหายในธุรกิจน้ันรวมท้ังลูกคา
อาจสูญเสียความมั่นใจในธุรกิจอีกดวย เพ่ือใหอํานวยความ
สะดวกตอการจัดเก็บขอมูลในรานอาหาร ชวยลดความผดิพลาด
ในการใหบริการของพนักงานกับลูกคา เจาของกิจการจึงเริ่มให
ความสําคัญตอระบบสารสนเทศเพ่ือปองกันหรือหลีกเลี่ยงตอ
ขอผิดพลาดของการบันทึกรายการ ดังน้ันคอมพิวเตอรจึงถูก
นํามาเปนเครื่องมือชวยในการจัดเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูล 
ซึ่งทําใหระบบในการจัดเก็บขอมูลมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 รานอาหารคันทรีเลิฟทุงสง จ.นครศรีธรรมราช เปน
รานอาหารขนาดกลาง  ทางรานมีการจัดการระบบการสั่งอาหาร
โดย ใหพนักงานนําเมนูท่ีไปใหลูกคาแลวใหลูกคาเลือกอาหาร  
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จากน้ันก็จัดสงเมนูอาหารไปยังหองครัวและแคชเชียร  หาก
อาหารท่ีสั่งไมมีตองรอใหทางหองครัวสงรายการอาหารมายัง
แคชเชียร  และใหเด็กเสิรฟไปแจงลูกคาเพ่ือเปลี่ยนรายการ
อาหารซึ่งจะใชเวลามากในการทํางาน  ทําใหลูกคาเกิดความไม
พอใจในบางครั้ง สวนข้ันตอนการคิดเงินแคชเชียรตองเช็คราคา
จากสมุดเมนูเพ่ือใหตรงกันจึงทําไหเกิดความลาชาและผิดพลาด
อยูบอยครั้ง จากปญหาขางตนผูจัดทําไดเล็งเห็นปญหาน้ี และได
ไปศึกษางานวิจัยตางๆ เก่ียวกับระบบบริหารจัดการรานอาหาร 
และไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนาระบบ
การสั่งอาหาร กรณีศึกษารานอาหารคันทรีเลิฟทุงสง ใหสามารถ
บันทึกรายการอาหารและรายละเอียดการสัง่อาหาร บันทึกขอมูล
ไปจัดเก็บไวในฐานขอมูลและคํานวณรายการอาหารของแตละ
โตะ หรือเรียกดูขอมูลรายการอาหารท่ีลูกคาสั่งยอนหลังได ท้ังน้ี
เพ่ือชวยลดความผิดพลาดและปองกันการสื่อสารผิดพลาด
ระหวางลูกคาและพนักงานในรานอาหาร และเพ่ือชวยใหการ
บริการรานอาหารมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
เ พ่ือออกแบบและพัฒนาระบบการสั่ งอาหาร กรณีศึกษา 
รานอาหารคันทรีเลิฟทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
3.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
คณะผูจัดทําไดทําการเก็บขอมูลจากพนักงานภายในราน ตั้งแต
การสั่งอาหาร การเสิรฟ การคิดเงิน การออกรายงาน เพ่ือ
รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน รวมถึงศึกษาความตองการของผูใชงาน
ระบบ  เ พ่ือนํามาพัฒนาระบบการสั่ งอาหาร กรณีศึกษา
รานอาหารคันทรีเลิฟทุงสง นําไปวางแผนในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปน้ี 

ระบบจัดการหนารานของรานอาหาร เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของรานอาหารท้ังการจองโตะ การยายโตะ การสั่ง
อาหาร การคิดเงินใหมีความสะดวกรวดเร็ว ลดขอผิดพลาด และ
จัดเก็บระบบฐานขอมูลดวยมายเอสคิวแอ และใชภาษาซีชารป
และภาษาเอชทีเอ็มแอลในการสรางเว็บแอปพลิเคช่ัน โดย
กําหนดความสามารถในการสรางผูใชภายในระบบการสราง
รายการและกําหนดราคาตางๆ สามารถบันทึก ลบ และแกไข 
และใชการทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยดในรับ
รายการอาหารท่ีลูกคาสั่งเพ่ือสงขอมูลกลับไปยังเว็บแอปพลิเคช่ัน
ไดอีกดวย [1] 

ระบบจัดลําดับการใหบริการโตะอาหารสําหรับธุรกิจ
รานอาหาร กรณีศึกษา รานครัวตาป เปนเว็ปแอพพลิเคช่ันท่ี
สามารถทํางานรองรับการจัดลําดับการใหบริการโตะอาหาร

สําหรับธุรกิจรานอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยอํานวยความ
สะดวกแกลูกคาใหสามารถทําการสํารองโตะผานระบบ
อินเตอรเน็ต [2] 

ระบบบริหารจัดการรานอาหารบานสวนสเต็กเฮาส 
เปนการพัฒนาแอปพลิเคช่ันท่ีทํางานบนวินโดวสแพลตฟอรม 
จัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  เครื่องมือท่ีใชในการ
พัฒนา คือ Microsoft Visual Studio 2010 ดวยภาษา Visual 
Basic .Net โปรแกรมท่ีใชในการจัดการฐานขอมูล คือ Microsoft 
SQL Server โปรแกรมสามารถบันทึกขอมูลไดถูกตอง คํานวณ
คาอาหารและพิมพใบเสร็จได รวมถึงสามารถแสดงรายงานตามท่ี
ตองการไดถูกตอง [3] 

คณะผูจัดทําไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จึง
มีแนวคิดท่ีจะพัฒนา ระบบการสั่งอาหารกรณีศึกษารานอาหาร
คันทรีเลิฟทุงสง จ.นครศรีธรรมราช โดยใชโปรแกรม Microsoft 
Visual Basic 2015 [4]  ใชภาษา Visual Basic ในการเช่ือมตอ
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล My SQL โดยคณะผูจัดทําได
ออกแบบกลุมผูใชงานเปน 3 สวน คือ ผูดูแลระบบ  แคชเชียร 
และพนักงานเสิรฟ เพ่ือใหเขาถึงระบบรวดเร็วข้ึน สะดวก
ปลอดภัยในการทํางาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
3.2 วิเคราะหและออกแบบระบบ 
จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลขางตน  คณะผูจัดทําได
ดําเนินการวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยศึกษาหลักการ 
SDLC[5] ตามความตองการของผูใชเพ่ือนํามาประยุกตในการ
จัดทําระบบฐานขอมูล  โดยการออกแบบระบบและกําหนด
ฟงกชันการทํางาน โดยมี  5  ขอบเขต ดังน้ี 1) การเขาสูระบบ  
2) การจัดการขอมูลหลัก 3) การจัดการขอมูลการสั่งอาหาร 4) 
การคํานวนคาอาหารและออกใบเสร็จ 5) การออกรายงาน ซึ่ง
แสดงการออกแบบโครงสรางของระบบ เพ่ืออธิบายการทํางาน
ของระบบ ดังภาพท่ี 1  

 
ภาพที่ 1  แสดงการออกแบบโครงสรางของระบบ 
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ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูล 

 
ภาพที่ 3 แสดงการออกแบบขอมูลดวย ER Diagram 

 
4. ผลการวิจัย 

เมื่อออกแบบหนาจอโดยใชโปรแกรม Microsoft Visual Basic 
ในการออกแบบและเขียนโปรแกรม หลังจากพัฒนาระบบการสั่ง
อาหาร กรณีศึกษา รานอาหารคันทรีเลิฟทุงสง ไดถูกพัฒนาข้ึน
โดยใชโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 และใชภาษา 
Visual Basic และระบบจัดการฐานขอมูลโดยใชโปรแกรม 
MySQL Server สามารถแบงผูใชงานระบบออกเปน 3 กลุม คือ 
ผูดูแลระบบ  พนักงานเสิรฟ  และแคชเชียร  ในท่ีน้ีขอยกตัวอยาง
ผลลัพธการพัฒนาระบบการสั่งอาหาร กรณีศึกษา รานอาหาร
คันทรีเลิฟทุงสง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ภาพที่ 4  แสดงหนาจอเขาสูระบบ Login โดยเลือกประเภทผูใชงาน 

 

ภาพที่ 5  แสดงหนาจอส่ังอาหารของพนักงานเสิรฟ 
 

ภาพที่ 6  แสดงหนาจอบันทกึบิลคาอาหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7  แสดงใบเสร็จคาอาหาร 

 

เมื่ อ นํ า พัฒนาระบบการสั่ งอาหาร  กรณีศึ กษา 
รานอาหารคันทรีเลิฟทุงสงไปทดลองใชกับผูใชงานภายในราน 
จํานวน 20 คน โดยประเมินรายขอแตละดาน โดยหาคาเฉลี่ย 

(�̅�𝑥) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลผลโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ย 5 ระดับ 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน 

รายการประเมิน (𝒙𝒙�) (S.D.) ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ความสามารถของระบบตรง
ตามความตองการของผูใช 

4.30 0.76 ดี 

การทํางานไดตรงตามฟงกชัน 4.39 0.81 ดี 
การออกแบบและการ
จัดรูปแบบของระบบ 

4.70 0.45 ดีมาก 

คุณภาพการทํางานของระบบ 4.12 0.88 ดี 
สรุปผลการประเมินโดยรวม 4.38 0.73 ดี 

  
จากตารางท่ี 1 พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับดีท่ีสุด 

(�̅�𝑥= 4.38, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผล
ประเมินดานการออกแบบและการจัดรูปแบบของระบบมคีาเฉลีย่

มากท่ีสุด (�̅�𝑥= 4.70, S.D.= 0.45) และดานคุณภาพการทํางาน

ของระบบมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (�̅�𝑥= 4.12, S.D.= 0.88) 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
จากการพัฒนาระบบการสั่งอาหาร กรณีศึกษารานอาหาร คันทรี
เลิฟ ทุงสง ในสวนของผูดูแลระบบสามารถ เพ่ิม ลบ แกไข คนหา 
ขอมูลประเภทอาหาร ขอมูลเมนูอาหาร ขอมูลโตะ ขอมูล
พนักงาน   ขอมูลลูกคา และสามารถสรุปยอดขายอาหารแตละ
วัน/เดือน/ป ในสวนของพนักงานเสิรฟ สามารถจัดการขอมูลการ
สั่งอาหารได สามารถระบุหมายเหตุการณปรุงสําหรับอาหารแต
ละอยางท่ีสั่ง เชน ไมใสผงชูรส , เผ็ดนอย เปนตน สามารถยาย
โตะอาหารได และในสวนของแคชเชียร สามารถคิดเงินคาอาหาร 
สามารถออกใบเสร็จคาอาหาร และสามารถสรุปยอดขายอาหาร
ในแตละวัน/เดือน/ป สําหรับวิธีการดําเนินงานวิจัยเครื่องมือท่ีใช
ในการพัฒนาระบบ คือโปรแกรม Microsoft Visual Basic 
Studio 2015 และใชฐานขอมูล MySQL Server ดังน้ันระบบท่ี
พัฒนาข้ึนมาเปนระบบท่ีสามารถใชงานงาย ทําใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและระบบสามารถนํามาใชงานไดจริงกับ
ระบบงานปจจุบัน และควรมีการพัฒนาตอยอดในสวนการใชงาน
ในรูปแบบ Touch Screen และควรเพ่ิมฟงกช่ันในการสั่งอาหาร 
และสงรายการสั่งอาหารไปยังหองครัว โดยจัดทําเปนแบบพิมพ
รายการสั่งอาหารเปนใบรายการสั่งอาหาร และสงไปยังหองครัว 
เพ่ือชวยลดความผิดพลาด 
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บทคัดยอ 
อินเตอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (IoT) เปนนวัตกรรมใหมท่ีมีการ
เช่ือมตออุปกรณอิเล็กทรอนิกสเขากับอินเทอรเน็ต เพ่ือทําให
สามารถรับสงขอมูล และควบคุมการใชงานอุปกรณตาง ๆ ผาน
ทางเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยี IoT 
มาประยุกตใชในทางการเกษตร (Smart Farm) เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟารม 
วัตถุประสงคของบทความวิจัยน้ี คือ (1) เพ่ือพัฒนาระบบการ
พัฒนาระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งสําหรับฟารมกุง และ (2) 
เพ่ือประเมินทัศนคติของผูใชระบบจํานวน 30 คน จากผล
การศึกษาพบวา (1) มีการพัฒนาระบบ IoT ตนแบบสําหรับ
ฟารมกุง ประกอบดวยระบบปด-เปดนํ้า และการวัดอุณหภูมิ
ของนํ้าในฟารม (2) ผลการประเมินทัศนคติดานการใชงาน 
ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย 4.33 
(SD=0.91) อันดับหน่ึง แอพพลิเคช่ันน้ีมีการใหขอมูลเก่ียวกับ
อุปกรณไดดี อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.57 (S.D.=0.53) 
รองลงมาคือ ระบบน้ีเปนเครื่องมือท่ีชวยในการวัดอุณหภูมิได 
อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.43 (SD=0.79) และการใช
แอพพลิเคช่ันมีความจําเปนตอการทําฟารม อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4 (S.D.=1.41) ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: อินเทอร เ น็ตเ พ่ือสรรพสิ่ ง ( IoT), การเกษตร 
อัจฉริยะ, ฟารมกุง 
 

ABSTRACT 
The Internet for Things ( IoT)  is a new innovation that 
connects electronic devices to the internet to be able 
to send and receive data and control the use of 
various devices through the internet network. 
Currently, IoT technology is applied in agriculture 
( Smart Farm)  to increase the efficiency and 
effectiveness of farm management.  The objective of 
this research paper is ( 1)  to develop the internet 

system development for all things for shrimp farm and 
( 2)  to assess the attitude of the system users of 30 
people.  The results, it was found that ( 1)  the 
prototype IoT system was developed for shrimp farms 
consisting of a closed- open water system and 
measuring the water temperature of the farm. (2) The 
attitude evaluation results. The users are satisfied with 
the highest level, with an average of 4.33 (S.D. = 0.91). 
This application provides good information about the 
device.  In the highest level, with an average of 4. 57 
(S.D. = 0.53), followed by this system as a tool to help 
measure temperature.  The highest level is 4. 43  
( SD =  0. 79)  and the use of applications is necessary 
for farming.  High level, with an average of 4 ( S. D.  = 
1.41) respectively 
 
Keywords: IoT, Smart Farm, Shrimp Farm 

 
1. บทนํา 

อินเตอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ ง (IoT) คือ การท่ีทุกอุปกรณถูก
เช่ือมโยงสูโลกอินเทอรเน็ต ทําใหสามารถรับสงขอมูล และ
ควบคุมการ ใช ง าน อุปกรณต า ง  ๆ  ผ านทาง เครื อข าย
อินเตอรเน็ต เชน การเปดปดเครื่องใชไฟฟา เครื่องจักร วัด
ระดับนํ้า วัดความช้ืน วัดแสง วัดอุณหภูมิ สงขอมูลไปจัดเก็บ
เพ่ือประมวลผล วิเคราะห และรับสงคําสั่งควบคุมอุปกรณ เปน
ตน IoT มีช่ือเรียกอีกอยางวา M2M ยอมาจาก Machine to 
Machine คือเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตออุปกรณกับ
เครื่องมือตางๆ เขาไวดวยกัน [1][2].  

เทคโนโลยี IoT มีความจําเปนตองทํางานรวมกับอุปกรณ
ประเภท RFID และ Sensors ซึ่งเปรียบเสมือนการเติมสมอง
ใหกับอุปกรณตางๆ ท่ีขาดไมไดคือการเช่ือมตออินเตอรเน็ต 
เพ่ือใหอุปกรณสามารถรับสงขอมูลถึงกันได เทคโนโลยี IoT มี
ประโยชนในหลายโดยเฉพาะ การสงเสริมใหเกษตรกรเปน 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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Smart Farmer โดยการเสริมใหทําการเกษตรแบบสมัยใหม 
เริ่มมีความสําคัญมากข้ึนในประเทศไทย สอดคลองกับนโยบาย 
Thailand 4.0  [1][3][4] 

เกษตร 4.0 โดยใชเทคโนโลยี IoT จึงมีประสิทธิภาพสูงกวา
เมื่อเทียบกับการทําการเกษตรแบบดั้งเดิม ซึ่งการประยุกตใช
เทคโนโลยี Smart Farm น้ีไมเพียงมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ดําเนินงานท่ัวไปหรือ การทําฟารมเกษตรขนาดใหญเทาน้ัน แต
ยังรวมไปถึงการเปนวิถีทางการเกษตรรูปแบบใหมท่ีจะชวย
ยกระดับแนวทางการ เพาะปลู กหรื อแนวทางการ ทํ า
เกษตรกรรมอ่ืนๆ ท่ีพบบอย เชน การเลี้ยงสัตว การทําฟารม 
เชน  การทําฟารม กุ ง  และยั งช วย เ พ่ิมประสิท ธิภาพให
อุตสาหกรรมการเกษตรมีความโปรงใสยิ่งข้ึน [1][3][4][5] 

ฟารมกุงประเทศไทยเปนประเทศท่ีเลี้ยงกุงเพ่ือการสงออก
มาเปนเวลาไมนอยกวา 20 ป โดยเริ่มจากการเลี้ยงกุงกุลาดํา
แบบพัฒนาเพียงชนิดเดียว จากประสบการณเลี้ยงกุงของ
ประเทศไทยทําใหมีองคความรูในการจัดการเลี้ยงกุงมากมาย 
แตอยางไรก็ตามการเลี้ยงกุงกุลาดําในชวง 2-3 ปท่ีผานมา กลับ
พบวามีปญหาผลผลิตตกต่ํา โตชา ไมสามารถผลิตในเชิง
พาณิชยไดดีเหมือนท่ีผานมา จึงไดมีการนํากุงขาวแวนนาไมเขา
มาเลี้ยงแทนกุงกุลาดํา ปจจุบันประเทศไทยมีการเลี้ยงกุงขาว 
ไมนอยกวา 90% ของพ้ืนท่ีเลี้ยงท้ังหมดท่ียังคงมีการเลี้ยงกุงอยู 
การบริหารจัดการองคความรูครั้งน้ี จึงไดกําหนด ใหมีการ
รวบรวมความรูทางวิชาการและวิธีการปฏิบัติท่ีดี สําหรับการ
เลี้ยงกุงขาว เพ่ือใหเจาหนาท่ีของกรมประมงท่ีรับผิดชอบมี
ความรูพ้ืนฐานท่ีดีเหมาะสําหรับการเขาไปบริการและชวย
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงพัฒนาระบบการจัดการเลี้ยงตามแนว
ทางการปฏิบัติท่ีดีของกรมประมง [6][7][8][9][10] 

 
2.วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งสําหรับการเกษตร
อัจฉริยะ 
2. เ พ่ือประเมินระบบอินเทอร เ น็ตเ พ่ือสรรพสิ่ งสําหรับ
การเกษตรอัจฉริยะ 
 

3.วิธีการดําเนินการวิจัย 
จากการท่ีไดศึกษาทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
เพ่ือกําหนดตัวแปรท่ีจะตองการศึกษารวมถึงมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยการใชกระบวนการ SDLC [8][9][10] ซึ่ ง
ประกอบไปดวย  (1) การวิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศ (2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ (3) การติดตั้งและ
ทดสอบระบบ (4) ประเมินการใชงานระบบสารสนเทศ ซึ่งมี
วิธีการดําเนินงานดังน้ี  
 

(1) การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

ภาพที่ 1 Context Diagram 

 

ภาพที่ 2 DFD Level 1 

 

 
ภาพที่ 3 DFD Level 2 

 

(2) การเลือกใชอุปกรณท่ีใชในการทํางาน 
(1) บอรด Node MCU ESP8266 
(2) DS18B20 Waterproof Temperature Sensor 
(3) Breadboard 400 holes 
(4) สายไฟจมัเปอร ตัวผู-เมีย ยาว 10 cm. จํานวน 40 

เสน 

(5) ตัวตานทานคงท่ี 100 Ω 1/4 W Resistor 
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(6) หลอด LED ขนาด 3 mm 

 
ภาพที่ 4 บอรด Node MCU ESP 8266 

 
บอรด  Node MCU ESP8266 ใช ควบคุมการ ทํางานของ
เซนเซอร Temperature Level Sensor และควบคุมการแจง

เตือนท่ีจะสงไปยังหนาแอพพลิเคชัน 

 
ภาพที่ 5 DS18B20 Waterproof Temperature Sensor 

 

ใชเซนเซอรวัดอุณหภูมิ ใชแบบกันนํ้าได เหมาะสําหรับวัด
อุณหภูมิในของเหลว 

 
ภาพที่ 6 Breadboard 400 holes 

 
บอรดอเนกประสงคสําหรับทดลองวงจรเพ่ือสรางงานตนแบบ 
Prototype ของโปรเจ็ค กอนนําไปออกแบบแผนปริ้น PCB 
เปนบอรดขนาด 400 ชองเสียบ ขนาดเหมาะแกการทดลอง
วงจรท่ีมีขนาดไมใหญมาก ชองตรงกลางสําหรับเสียบ IC ชอง
แถวริมท้ังสองขางสําหรับเสียบไฟเลี้ยงวงจร 
 

 
ภาพที่ 7 สายไฟจัมเปอรตัวผู-เมีย ยาว 10 cm. 

 

สายไฟจมัเปอรใชในการตอแตละอุปกรณเขาดวยกัน เพ่ือให
เกิดเปนวงจร และสามารถทํางานได สายไฟจมัเปอรแบบตัวผู-
เมียเหมาะสําหรบัใชงานในวงจรท่ัวๆ ไป หรือใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีมี PIN ตัวผู และ ตัวเมีย 

 

ภาพที่ 8 ตัวตานทานคงที่ 100 Ω 1/4 W Resistor 
 
ตัวตานทานคืออุปกรณพ้ืนฐานท่ีสําคัญมาก ในวงจรไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  มีหนา ท่ีในการจํากัดปริมาณแรงดันและ
กระแสไฟฟาในวงจร เพ่ือให LOAD อ่ืนๆท่ีตอเขากับมันไดรับ
แรงดันและกระแสท่ีเหมาะสม 

 

 
ภาพที่ 9 หลอด LED ขนาด 3 mm 

 
LED หรือ ไดโอดเปลงแสง (Light Emitting Diode) คืออุปกรณ
ไฟฟาแบบ Passive ท่ีเมื่อมีกระแสไหลผานแลวจะเปลงแสง
ออกมา ดวยการท่ีเปนไดโอด จึงยอมใหกระแสไหลผานทาง
เดียวคือจากข้ัว 
 

4. ผลการวิจัย 
จากวัตถุประสงคการวิจัยมีผลการวิจัยดังน้ี 
(1) การพัฒนาระบบการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพ
สิ่งสําหรับฟารมกุง  

การทํางานของวงจรน้ี Waterproof Temperature Sensor 
จะทําหนาท่ีในการรับคาจากนํ้าและสงคาไปใหกับ บอรด Node 
MCU ESP8266 เพ่ือประมวลผลคาท่ีไดรับจากเซนเซอร และ
สงสัญญาณการแจงเตือนผานระบบ WIFI เพ่ือแจงเตือนคาไป
ยัง Application Blynk 
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ภาพที่ 9 การออกแบบการตอวงจร 

 
จากการออกแบบระบบตรวจสอบระดับอุณหภูมิ และแจงเตือน
ผาน Application Blynk โดยการเขียนโปรแกรมดําเนินการ
ทํางานของ Waterproof Temperature Sensor (เซนเซอรวัด
ระดับอุณหภูมิ) โดยใชภาษา C บนโปรแกรม Arduino IDE 
ทางกลุมผูพัฒนาไดนําไปทําการทดลอง และประเมินผลการ
ทํางาน  บอรด Node MCU ESP8266 พรอมสงสัญญาณแจง
เตือน ผลท่ีไดคือ ระบบตรวจสอบระดับอุณหภูมิและแจงเตือน
ผาน Application Blynk โดยมีรูปแบบการแจงเตือน ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 10 ผลลัพธการแจงเตือนอุณหภมูิและความชื้น บนหนาจอ 
Application Blynk 

 
 
 

(2) ผลการประเมินทัศนคติของผูใชระบบ 
จากผลการประเมินทัศนคติของผูใชระบบ IoT สําหรับ

ฟารมกุงจํานวน 30 คน พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 71.4 และ 28.6 มีอายุระหวาง 45-52 ป มาก
ท่ีสุดรองลงมามีอายุระหวาง 16-24 ป และอายุ 25-34 ป คิด
เปนรอยละ 42.9 28.66 ตามลําดับ สวนใหญมีการศึกษาอยูใน
ระดับต่ํากวาปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมามีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท คิดเปนรอย
ละ 57.1 28.6 และ14.3 ตามลําดับ สวนใหญเปนเกษตรกรมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือรับราชการ และนักศึกษา สวนใหญมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท รองลงมาคือ 10,001 – 
20,000 บาท และต่ํากวา 10,000 บาท/20,001 – 30,000 
บาท คิดเปนรอยละ 42.9 28.6 และ 14.3 ตามลําดับ 

ทัศนคติดานการใชงาน ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย 4.33 (SD=0.91) อันดับหน่ึง แอพพลิเคช่ัน
น้ีมีการใหขอมูลเก่ียวกับอุปกรณไดดี อยูในระดับมากท่ีสุด มี
คาเฉลี่ย 4.57 (SD=0.53) รองลงมาคือ แอพพลิเคช่ันน้ีเปน
เครื่องมือท่ีชวยในการวัดอุณหภูมิได อยูในระดับมากท่ีสุด มี
คาเฉลี่ย 4.43 (SD=0.79) และการใชแอพพลิเคช่ันมีความ
จําเปนตอเกษตรกร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4 (SD=1.41) 
ตามลําดับ 

 ดานการออกแบบ ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย 4.07 (SD=0.80) อันดับหน่ึง สีพ้ืนหลังและตัวอักษร
มีความเหมาะสมกัน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.29 
(SD=0.49) รองลงมาคือ แอพพลิเคช่ันน้ีเปนเครื่องมือท่ีชวยใน
การวัดอุณหภูมิได ปุมตางๆในแอพพลิเคช่ันมีการวางเหมาะสม
ใชงานงาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.14 (SD=0.69) และ
ขนาดของตัวอักษรในแอพพลิเคช่ันมีความชัดเจนอานงาย อยูใน
ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.29 (SD=0.76) ตามลําดับ 

ดานระบบการทํางานของระบบ IoT ผูใชงานมีความพึง
พอใจอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.21 (SD=0.59) อันดับหน่ึง ใช
งานไดงาย ไมซับซอน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.29 
(SD=0.49) รองลงมาคือ ระบบน้ีมีการประมวลผลท่ีรวดเร็ว
และมีความเสถียร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.14 (SD=0.69) 
ตามลําดับ 

ดานภาพรวมของการใชระบบ IoT ผูใชงานมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4. (SD=1) อันดับหน่ึง มีความพึง
พอใจโดยรวมตอระบบ IoT มีคาเฉลี่ย 4 (SD=1) ตามลําดับ 
จากการพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิท่ีชวยใชในการวัดอุณหภูมิให
เกษตรกรสามารถนํามาวัดอุณหภูมิฟารมกุงได คิดเปนรอยละ 
85.7 และจะบอกตอ ให คน อ่ืนใช  คิ ด เปนร อยละ 14.3 
ตามลําดับ 
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5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศ IoT สําหรับเกษตรอัจฉริยะใน
ฟารมกุง มีผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1.เพ่ือพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งสําหรับ
การเกษตรอัจฉริยะ 

จากการออกแบบระบบตรวจสอบระดับอุณหภูมิ และแจง
เตื อนผ าน  Application Blynk โดยการ เ ขียนโปรแกรม
ดําเนินการทํางานของ Waterproof Temperature Sensor 
(เซนเซอรวัดระดับอุณหภูมิ) โดยใชภาษา C บนโปรแกรม 
Arduino IDE ทางกลุมผูพัฒนาไดนําไปทําการทดลอง และ
ประเมินผลการทํางาน  บอรด Node MCU ESP8266 พรอม
สงสัญญาณแจงเตือน ผลท่ีไดคือ ระบบตรวจสอบระดับ
อุณหภูมิและแจงเตือนผาน Application Blynk โดยจะมีการ
แจงเตือนบนหนาจอข้ึนเปนตัวเลขและคาท่ีไดมาจะแมนยํา
มากกวาการวัดอุณหภูมิโดยท่ัวไป 

2. เพ่ือประเมินระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่งสําหรับ
การเกษตรอัจฉริยะ 
ดานภาพรวมของการใชระบบ IoT ผูใชงานมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4. (SD=1) อันดับหน่ึง มีความพึงพอใจ
โดยรวมตอระบบ IoT มีคาเฉลี่ย 4 (SD=1) ตามลําดับ จากการ
พัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิท่ีชวยใชในการวัดอุณหภูมิใหเกษตรกร
สามารถนํามาวัดอุณหภูมิฟารมกุงได คิดเปนรอยละ 85.7 และ
จะบอกตอใหคนอ่ืนใช คิดเปนรอยละ 14.3 ตามลําดับ 
ขอเสนอแนะ 
จากการประเมินผลการทดสอบของระบบการวัดอุณหภูมิ และ
แจงเตือนไปยังแจงเตือนไปยัง Application Blynk มี 3 ระดับ 
ซึ่งอาจจะสามารถพัฒนาได ดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
 ระบบตรวจระดับวัดอุณหภูมิสามารถทํางานไดสมบูรณ 

เมื่อมีอุณหภูมิมาสัมผัสกับตัวเซนเซอรท่ีตั้งไวแลว ตองติดตั้ง
อุปกรณเซนเซอรในตําแหนงท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประสิทธ์ิ
สูงสุด เชน การติดตั้งเซนเซอรตามพ้ืนท่ีติดตั้งของอุปกรณ 
1.2 ระบบตรวจสอบวัดระดับอุณหภูมิตองติดตั้งในบริเวณท่ีมี
สัญญาณอิน เทอร เ น็ต  เ พ่ื อ ให ส ามารถแจ ง เตื อนผ าน 
Application Blynk ได 

2. ขอเสนอแนะในการทําโครงการพิเศษคร้ังตอไป 
ระบบตรวจสอบวัดอุณหภูมิ ควรพัฒนาการสงคาไปแสดงบน
หนาเว็บไซตแบบเรียลไทม 
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บทคัดยอ 
โมบายแอพพลิช่ัน (Mobile Application) ไดเขามามีบทบาทตอ
ชีวิตประจําวันและตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ซึ่งไดมี
การใชกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการศึกษาได
มีการนําโมบายแอพพลิช่ันเปนเครื่องมือสําหรับ การจัดการเรียน
การสอน รวมถึงการบริหารจัดการศึกษา เชน การประชาสัมพันธ
หลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งบทความน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ (1) 
พัฒนาระบบโมบายแอพลิเคช่ันสําหรับการแนะนําหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2) เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชระบบจํานวน 30 คน มีผลการวิจัยดังน้ี (1) 
มีการพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันบนระบบ Android (2) ผลการ
ประเมินการใชโมบายแอพพลิเคช่ันพบวา ผูใชมีความพึงพอใจตอ
แอพพลิเคช่ันหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมอยูในระดับ
ด ีเรียงตามลําดับดังน้ี ดานประสิทธิภาพ ผูใชมีความพึงพอใจใน
ระดับดี (คาเฉลี่ย = 3.69) ดานฟงคชันการใชงาน ผูใชมีความพึง
พอใจในระดับดี (คาเฉลี่ย = 3.89) ดานการออกแบบ ผูใชมีความ
พึงพอใจในระดับดี (คาเฉลี่ย = 3.81) ดานความพึงพอใจ ผูใชมี
ความพึงพอใจในระดับดี (คาเฉลี่ย = 3.83)   
 
คําสําคัญ: นวัตกรรม,โมบายแอพพลิเคช่ัน,หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ABSTRACT 
Mobile application has played a role in daily life and 
the country's development significantly. It has been 
used widely especially in education, the use of mobile 
applications as tools fort the teaching and learning 
Including educational administration such as public  

 

relations and curriculum and teaching. This article 
aims to (1) develop mobile application systems for 
the introduction of information technology courses 
Suan Dusit University (2) to assess the satisfaction of 
the system users, totaling 30 people. The results of 
the research are as follows: (1) developing mobile 
applications on Android systems (2) evaluation of 
mobile application usage found that the users were 
satisfied with the application of the Information 
technology curriculum in overall good level. In the 
following order performance users are satisfied with a 
good level (mean = 3.69) in terms of functionality. The 
users are satisfied with the good level (mean = 3.89) 
in terms of design. Users are satisfied with a good 
level (mean = 3.81) in satisfaction. The users were 
satisfied with the good level (Mean = 3.83). 
 
Keywords: Innovation, Mobile applications, 
Information and Communication Technology 
 

1. บทนํา 
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมวิีสัยทัศนท่ีจะมุงพัฒนาหลกัสูตร
เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ เพ่ื อ ป ฏิ บั ติ พั น ธ กิ จต าม ห น า ท่ี

สถาบันอุดมศึกษา [1] อยางสมบูรณครบถวนและมีคุณภาพท่ีดี 
อีกท้ังสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคโลกาภิวัตนท่ี
เนนเทคโนโลยี ภาษา การติดตอสื่อสารผานโลกออนไลน ทาให
โครงสรางของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึน ท้ังองคกรและ
ภาครัฐและภาคเอกชนจาเปนตองปรับตัวตามกระแสใหทันกับ
ความอยูรอดและสามารภกาวไปไดอยางมั่นคและยั่งยืน ดังน้ัน 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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นักศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงตองเนนท่ีจะหลอ
หลอม ปรับปรุงและพัฒนาให ผูใชแอปพลิเคชันเพ่ือพัฒนา
บัณฑิตใหมีวินัย ใฝเรียนรู ปรับตัวเขาสูสังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
มีทักษะเชิงปฏิบัติการและมีความเปนมืออาชีพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมท้ังมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ [4] 
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีคุณธรรม 
รับผิดชอบตอสังคม อดทนและมุงมั่นเพ่ือพัฒนาองคกรอยาง
ยั่งยืนสามารถประยุกตองคความรูสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาองคกร
อยางมืออาชีพ โดยใหผูเรียนมี ความรูและทักษะในการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ [2] ท้ังดานธุรกิจ ดานการศึกษา [3] และ
ดาน สื่อสารมวลชน อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบตอสังคม อดทนและมุงมั่นเพ่ือพัฒนา เพ่ิมท่ีจะสราง
แอพพลิเคช่ันเพ่ือหวังวาจะเปนนวัตกรรมเพ่ือดึงดูดผูคนใหเขามา
ศึกษาแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน ตอเน่ืองการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันเพ่ือใชสนับสนุนภาพลักษณขององคกรในปจจุบัน
เกือบทุกองคกรมี Apps เปนของตัวเองเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
ในการบริการขององคกร จึงทาใหสรางความประทับใจใหกับ
นักศึกษาหรือนักเรียนได ยิ่งสะดวกมาก รวดเร็วมากลดการ
เดินทางหรือการโทรศัพท ยิ่งสรางภาพลักษณขององคกรไดมาก 
ทําใหนักศึกษาและนักเรียนหันมาใชบริการองคกรน้ันๆ มากข้ึน
อีกดวยตัวอยาง Mobile Apps ท่ีใชในเผยแพรของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาระบบ Mobile Application 
2) เพ่ือประเมินการใชงานของ Mobile Application 
 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
ทางกลุมของผู วิจัยไดเล็งเห็นปญหาของการหาขอมูลภายใน
หลักสู ตรเทคโน โลยีสารสน เทศ จึ งนํ าขอมู ลการพัฒ นา
แอพพลิเคช่ันมาจัดทํา Mobile Application เพ่ือใหนักเรียน
และนักศึกษาไดใชหาขอมูลภายในหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทําใหไดแผนการทํางานของระบบ ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 1 Context Diagram 

 
ภาพท่ี 2 Data Flow Diagram 

 

 
ภาพท่ี 3 Data Flow Diagram Lv2 

 
4. ผลการวิจัย 

จากการออกแบบแอพพลิเคช่ัน โดยใชโปรแกรม Dreamweaver 
ในการออกแบบพัฒนาและการออกแบบเขียนโปรแกรม Adobe 
Photoshop, FileZilla, และเว็บไซต GoNative.io สิ่งท่ีไดคือ
แอพพลิเคช่ัน IT-B.TechSDU โดยมีรูปแบบแอพพลเิคช่ัน ดังน้ี 
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ภาพที่ 4 หนา Home 

 

 
ภาพที่ 5 หนา Home 

 
ภาพที่ 6 หนาขอมูลขาวสารเกีย่วกับหลักสูตร IT 

 

 
ภาพที่ 7 หนาขอมูลขาวสารเกีย่วกับหลักสูตร IT 
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ภาพที่ 8 ภาพกจิกรรมตางๆ ของหลักสูตร IT 

 

 
ภาพที่ 9 ภาพกจิกรรมตางๆของหลักสูตร IT 

 
ภาพที่ 10 คลิปวิดีโอผลงานของนักศึกษา 

 

 
ภาพที่ 11 คลิปวิดีโอผลงานของนักศึกษา 
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ภาพที่ 12 ขอมูลผูจัดทํา 

 

 
ภาพที่ 13 ขอมูลผูจัดทํา 

 
ภาพที่ 14 แผนที ่

 
5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเปนไปตามจุดประสงค ท่ีตั้งไว 
สามารถเขาชมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีปญหาใดๆ 
 หลังจากไดพัฒนาแอพพลิเคช่ันหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบวาผูใชมีความพึงพอใจตอแอพพลิเคช่ันหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยสวดุสิต ท่ีพัฒนาข้ึน
โดยรวมอยูในระดับดี เรียงตามลําดับดังน้ี ดานประสิทธิภาพ ผูใช
มีความพึงพอใจในระดับดี (คาเฉลี่ย = 3.69) ดานฟงคชันการใช
งาน ผูใชมีความพึงพอใจในระดับดี (คาเฉลี่ย = 3.89) ดานการ
ออกแบบ ผูใชมีความพึงพอใจในระดับดี (คาเฉลี่ย = 3.81) ดาน
ความพึงพอใจ ผูใชมีความพึงพอใจในระดับดี (คาเฉลี่ย = 3.83) 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลประเมินความพึงพอใจของแอพพลิ เคช่ัน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
ซึ่งอาจจะสามารถพัฒนาได ดังน้ี 

1.ขอเสนอแนะสําหรับผลจากโครงการไปใช 
 1.1 แอพพลิเคช่ันสามารถทํางานไดสมบูรณเมื่อทํางาน

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดรุน 5.0 ข้ึนไป 
 1.2 แอพพลิเคช่ันจําเปนตองเช่ือมตออินเทอรเน็ตถึง

จะสามารถใชงานได 
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2.ขอเสนอแนะในการทําโครงการคร้ังตอไป 
 2.1 ควรพัฒนาให แอพพลิ เค ช่ันสามารถเปลี่ ยน

ภาษาอังกฤษได 
 2.2 ค วรมี ก า ร พั ฒ น า ให ส าม ารถ ทํ า งาน ได ใน
ระบบปฏิบัติการ IOS ดวย 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ (1) เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ระบบแนะนําจุดถายภาพบนเสนทางรถไฟฟา BTS (Smart 
Travel)  (2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบจํานวน 50 
คน โดยใชมีการพัฒนาระบบแนะนําจุดถายภาพบนเสนทาง
รถไฟฟาBTS เพ่ือรวบรวมจุดถายภาพตามแนวรถไฟฟา BTS น้ี
ง ายต อการคนหา  และสะดวกสบายด วยระบบโมบาย
แอพพลิเคช่ันบนระบบ Android ในลักษณะ Responsive Web 
Design โดยนําวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มาเปนแนวทางใน
การพัฒนา คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุม จํานวน 50 คน 
ผลการทดลองพบวาแอปพลิเคชันสามารถใชงานผานอุปกรณ
เคลื่อนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูใชสามารถคนหาจุด
ถายภาพและเสนทางการเดินออกจากสถานนีไดรวดเร็วและ
สะดวกมากข้ึน โดยผลการประเมินความพึงพอใจกลุมผูใชแบบ
สุมท่ีทดลองใชแอปพลิเคชัน ในภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูใน
ระดับด ีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.50  
 
คําสําคัญ: นวัตกรรม, โมบายแอพพลิเคช่ัน, การทองเท่ียวเชิง
อัจฉริยะ, แอปพลิเคชัน, รถไฟฟา BTS 
 

ABSTRACT 
This article has research objectives to ( 1)  to develop 
innovation the system for taking photos on the BTS sky 
train route (Smart Travel) (2) to assess the satisfaction 
of 50 system users.  By using the development of a 
system for introducing photography spots on the sky 
train BTS to collect shooting spots along the BTS sky 
train this is easy to find and convenient with a mobile 
application on Android system in the form of 
Responsive Web Design.  By using the system 
development cycle ( SDLC)  as a guideline for 
development.  The samples were selected by random 

sampling from 50 people. The results showed that the 
application can be used via mobile devices efficiently. 
Allowing users to find photo spots and walking routes 
from this station faster and more conveniently.  By 
evaluating the satisfaction rating of random users that 
tried the application.  Overall, satisfied at a good level 
The average is 4.50. 
 
Keywords: Innovation, Smart Travel, Mobile 
Application, BTS sky train 
 

1. บทนํา 
ปจจุบันจากสถิติสัดสวนการเดินทางระบบขนสงสาธารณะในเขต
กรุงเทพฯ คนสวนใหญท่ีใชการเดินทางดวยรถไฟฟา BTS  คิด
เปน 37.10% มากท่ีสุดของระบบขนสงท้ังหมดในป 2560 เพราะ
ชวยประหยัดเวลาเดินทางมาข้ึนในกรุงเทพฯ แตก็ยังไมมีการ
จัดเก็บหรือรวบรวมแหลงทองเท่ียวถายภาพตามสถานีรถไฟฟา 
BTS สําหรับคนท่ีอยากเดินทางทองเท่ียวถายภาพไปหลากหลาย
สถานท่ีดวยรถไฟฟา BTS ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะรวบรวนแหลง
ทองเท่ียวถายภาพตามสถานีรถไฟฟา BTS ใหอยูในรูปแบบแอป
พลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเน่ืองจากมีจํานวนมาก 
อุปกรณมีหลายระดับ หลายราคา รวมท้ังสามารถทํางานบน
อุปกรณท่ีมีขนาดหนาจอ และความละเอียดแตกตางกันไดทําให
ผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดงายและตอบสนองตอการใชงาน
ของผูใช  
 

2. แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
1. แนวคิดท่ีเก่ียวกับนวัตกรรม 
บุญเก้ือ ควรหาเวช [1] ใหความหมายไววา นวัตกรรมเปนการ
นําเอาวิธีการใหม ๆ มาปฏิบัติ ซึ่งผานการทดลอง และไดรับการ
พัฒนามาเปนข้ัน ๆ ตั้งแตการคิดคน (Invention) พัฒนาการ 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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(Development) และทดลองในวงแคบ (Pilot Project) แลวจึง
นํามาใชปฏิบัติจริง โดยการปฏิบัติจะ แตกตางจากเดิม 

บัญชา ปะสีละเตสัง [2] ไดใหความหมายของ "นวัตกรรม" วา
เปนการนําวิธีการใหมๆ มา ปฏิบัติ หลังจากไดผานการทดลอง 
หรือไดรับการพัฒนามาเปนข้ันๆ แลว โดยเริ่มมาตั้งแตการคิดคน 
(Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจมีการทดลอง
ปฏิบัติกอน(Pilot project) แลวจึงนําไปปฏิบัติจริง ซึ่งแตกตาง
ไปจากการปฏิบัติเดิมท่ีเคยปฏิบัติมาโทดาโร (Todaro) [3] ให
ความหมายวา หมายถึง ประดิษฐกรรม (Innovation) หรือการ
คนพบสิ่งใหม เชนผลผลิตใหม กระบวนการใหม ตลอดจนแนวคดิ
ในการหาหนทางท่ีจะนําเอาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชใน แนวใหม 

Rogers and Shoemaker [4]  กล าวว า  "  น วัตกรรม  " 
หมายถึง การปรับปรุงของเกาใหใหมข้ึน และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ตลอดจนหนวยงาน หรือองคการน้ัน นวัตกรรมไมใช
การขจัดหรือลมลางสิ่งเกาใหหมดไป แตเปนการปรับปรุง เสริม
แตง และพัฒนาเพ่ือความอยูรอดของระบบ 
Thomas Hughes [5]  ใหความหมายไว ว าน วัตกรรมเปน
กระบวนการผสมผสานและซับซอนซึ่งมักถูกละเลยเสมอ ๆ 
เพราะความเคยชิน ในการปฏิบัติเกา ๆ  

Morton [6] เปนบุคคลท่ีคิดคนและไดพิสูจนทฤษฎีการ
แพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) 
โดยทฤษฎี น้ี เนนความเ ช่ือวา การเปลี่ยนแปลงสังคมและ
วัฒนธรรมเกิดข้ึนจากการแพรกระจายของสิ่งใหมๆ จากสังคม
หน่ึงไปยังอีกสังคมหน่ึงและสังคมน้ันรับเขาไปใชสิ่งใหมๆ น้ี คือ 
นวัตกรรม ซึ่งเปนท้ังความรู  ความคิด เทคนิควิธีการ และ
เทคโนโลยีใหมๆ โดยไดอธิบายทฤษฎีกระบวนการแพรกระจาย
นวัตกรรมน้ีวามีตัวแปรหรือองคประกอบหลักท่ีสําคัญ 4 ประการ 
คือ 1.นวัตกรรม (Innovation) หรือสิ่งใหมท่ีจะแพรกระจายไปสู
สังคม นวัตกรรมท่ีจะแพรกระจายและเปนท่ียอมรับของคนใน
สังคมน้ัน โดยท่ัวไปประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ สวนท่ี
เปนความคิดและสวนท่ีเปนวัตถุ 
2 .  ก า ร สื่ อ ส า ร โ ดยผ า นสื่ อท า ง ใดทา งห น่ึ ง  (Types of 
Communication) เพ่ือใหคนในสังคมมีการติดตอระหวางผูสง
ขาวสารกับผูรับขาวสาร โดยผานสื่อหรือตัวกลางใดตัวกลางหน่ึง
ท่ีนวัตกรรมน้ันแพรกระจายจากแหลงกําเนิดไปสูผูใชหรือผูรับ
นวัตกรรม อันเปนกระบวนการกระทําระหวางกันของมนุษย 
3. เกิดในชวงเวลาหน่ึง (Time or Rate of Adoption) เพ่ือให
คนในสังคมไดรูจักนวัตกรรมหรือมีการใชประโยชนจากสิ่งท่ีมีอยู
แลวมาใชในรูปแบบใหม เพ่ือทําใหเกิดประโยชน นวัตกรรมตอง
อาศัยระยะเวลาและมีลําดับข้ันตอนเพ่ือใหบุคคลปรับตัวและ
ยอมรับนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม 

4. ระบบสังคม (Social System) โดยการแพรกระจายเขาสู
สมาชิกของสังคม ระบบสังคมจะมีอิทธิพลตอการแพรกระจาย
และการรับนวัตกรรม กลาวคือ สังคมสมัยใหมระบบของสังคมจะ
เอ้ือตอการรับนวัตกรรม ท้ังความรวดเร็วและปริมาณท่ีจะรับ 
ดังน้ัน เมื่อมีการแพรกระจายสิ่งใหมเขามา สังคมก็จะยอมรับไดงาย 

[7] ไดใหความหมายของคําวา นวัตกรรม (Innovation) วา 
นวัตกรรมคือ ความคิด การกระทํา หรือวัตถุใหม ๆ ซึ่งถูกรับรูวา
เปนสิ่งใหมๆ ดวยตัวบุคคลแตละคนหรือหนวยอ่ืน ๆ ของการ
ยอมรั บ ในสั งคม  ( Innovation is a new idea, practice or 
object, that is perceived as new by the individual or 
other unit of adoption) ดังน้ันนวัตกรรมอาจหมายถึงสิ่งใหมๆ  
ดังตอไปน้ี 
1. สิ่งใหมท่ีไมเคยมีผูใดเคยทํามากอนเลย 
2. สิ่งใหมท่ีเคยทํามาแลวในอดีตแตไดมีการรื้อฟนข้ึนมาใหม 
3. สิ่งใหมท่ีมีการพัฒนามาจากของเกาท่ีมีอยูเดิม 

[ 8]  ไ ด กล า ว  ถึ ง  นวกรรม ไ ว ใน เ รื่ อ ง  Innovation in 
Education วา “นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนวคิด
อยางถวนถ่ี การเปลี่ยนแปลงใหใหมข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให
เปาหมายของระบบบรรลุผล” 

[9] ไดใหความหมายของ นวัตกรรม หมายถึง “สิ่งใหมท่ี
เกิดข้ึนจากการใชความรู ทักษะประสบการณ และความคิด
สรางสรรคในการพัฒนาข้ึน ซึ่งอาจจะมีลักกษณะเปนผลิตภัณฑ
ใหม บริการใหม หรือกระบวนการใหม ท่ีกอใหเกิดประโยชนใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม” 
ตอนท่ี 2 แนวคิดท่ีเก่ียวกับรถไฟฟาบีทีเอส 
รถไฟฟาบีทีเอส (อังกฤษ: Bangkok (Mass) Transit System 
Skytrain - BTS Skytrain) ระบบขนสงมวลชนแบบรางในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
2.1 ประวัติความเปนมาของ รถไฟฟาบีทีเอส 
รถไฟฟาบีทีเอส เปนรถไฟฟาสายแรกของประเทศไทยดําเนินการ 
โดยบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปด
ใหบริการครั้งแรกเมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2542 ใน 2 เสนทาง คือ
สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กม. ไดรับช่ือพระราชทานวา "รถไฟฟา
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สาย 1" และเมื่อวันท่ี 
12 สิงหาคม 2554 ไดเปดใหบริการสวนตอขยาย สายสุขุมวิท
อยางเปนทางการ ระยะทาง 5.25 กม. จากสถานีออนนุชถึง
สถานีแบริ่ง และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กม. ซึ่งไดรับช่ือ
พระราชทานวา  "รถไฟฟา เฉลิมพระเ กียรติ  6 รอบพระ
ชนมพรรษา สาย 2" วันท่ี 23 สิงหาคม 2552 ไดเปดใหบริการ
สวนตอขยายสายสลีมอยางเปนทางการ ระยะทาง 2.2 กม. จาก
สถานีสะพานตากสินถึงสถานีวงเวียนใหญ วันท่ี 14 กุมภาพันธ 
2556 ไดเปดใหบริการสวนตอขยายสายสีลมเพ่ิมข้ึนอีก 2 สถานี 
ระยะทาง 2.17 กม. คือสถานีโพธ์ินิมิตรและสถานีตลาดพลู วันท่ี 
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5 ธันวาคม 2556 ไดเปดเพ่ิมข้ึนอีก 2 สถานี คือสถานีวุฒากาศ
และสถานีบางหวา ระยะทาง 3.8 กม. วันท่ี 3 เมษายน 2560 ได
เปดใหบริการรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเขียว ชวงแบริ่ง – 
สําโรง อีก 1 สถานี คือ สถานีสําโรงระยะทาง 1.8 กม. วันท่ี 6 
ธันวาคม 2561 เปดบริการรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีเขียวชวง
แบริ่ง-สมุทรปราการ อีก 9 สถานี คือ สถานีสําโรง สถานีปูเจา 
สถานีชางเอราวัณ สถานีโรงเรียนนายเรือ สถานีปากนํ้า สถานีศรี
นครินทร สถานีแพรกษา สถานีสายลวด สถานีเคหะฯ ระยะทาง 
11 กม. และลาสุดเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 เปดใหบริการ 1 
สถานี สถานีหาแยกลาดพราว รวมระยะทางใหบริการท้ังหมด 
50.85 กม. ใน 44 สถานี 

ระบบรถไฟฟาบีทีเอส เปนระบบขนสงมวลชนความจุสูงแบบ
มาตรฐาน ท่ีใชกันแพรหลายในเมืองใหญท่ัวไป ใชมอเตอรไฟฟา
ในการขับเคลื่อน ว่ิงบนรางคูยกระดับ แยกทิศทางไปและกลับ 
โดยมีรางปอนกระแสไฟฟาอยูดานขาง (Third Rail System) 
สามารถใหบริการแกผูโดยสารไดมากกวา 1,000 คน ตอขบวน 
ในขณะท่ีการเดินทางโดยรถยนต ตองใชรถยนตจํานวนมากถึง 
250 คัน เพ่ือขนสงผูโดยสารในจํานวนท่ีเทากัน นับไดวาการ
ใหบริการของรถไฟฟาบีทีเอส เปนการพลิกโฉมรูปแบบการ
เดินทาง และเปนการปฏิวัติมาตรฐานการใหบริการของระบบ
ขนสงมวลชน 

นอกจากการใหบริการท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนใหญใจกลาง
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนศูนยรวมของธุรกิจการคา ยานท่ีพักอาศัย 
และแหลงชอปปงช้ันนําแลว เรายังมีโครงการสวนตอขยายเพ่ือ
ขยายพ้ืนท่ีสําหรับใหบริการ และเขาถึงผูโดยสารไดมากยิ่งข้ึน 
2.2 สถานท้ังหมดของ รถไฟฟาบีทีเอส 
รถไฟฟาบีทีเอส 44 สถานี (สายสุขุมวิท 32 สถานี และสายสีลม 
13 สถานี โดยมีสถานีสยามเปนจุดเช่ือมตอระหวางท้ังสองสาย)
รถไฟฟามหานคร 41 สถานี (สายเฉลิมรัชมงคล 26 สถานี และ
สายฉลองรัชธรรม 16 สถานี โดยมีสถานีเตาปูนเปนจุดเช่ือมตอ
ระหวางท้ังสองสาย) รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 8 
สถานี 
 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
1.ขั้นตอนการดําเนินงาน 
การวางแผนในการดําเนินงานในครั้งน้ี ศึกษาขอมูลสถานท่ีหนา
สนใจท่ีมีสถานท่ีสวยๆ เหมาะแกการดําเนินการถายภาพท่ีเปน
เอกลักษณของสถานท่ีไกลสถานีรถไฟฟาตาง ๆ เพราะเปนการ
เดินทางท่ีสดวกสําหรับคนกรุงเทพมหานครฯ การดําเนินการ
ส ร า ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  BTS Travel Smart ใ ช โ ป ร แ ก ร ม 
Dreamweaver ในการออกแบบเว็บไซต และ ใช URL ของ
เว็บไซต BTS Travel Smart ไปแปลงเปนไฟล Android ในเว็บ 
Gonative.io  

2. ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 Context Diagram 

ภาพที่ 2 Dataflow Diagram Level 1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 Dataflow Diagram Level 2 

 
4. ผลการวิจัย 

ผลงานการสรางแอปพลิเคชัน จากการออกแบบแอปพลิเคชัน 
โดยใชโปรแกรม Dreamweaver ในการออกแบบพัฒนาและการ
ออกแบบเขียนโปรแกรม Adobe Photoshop, FileZilla, และ 
เว็บไซต  GoNative. io สิ่ ง ท่ีไดคือแอปพลิเคชัน BTS Travel 
Smart โดยมีรูปแบบแอปพลิเคชันดังน้ี 
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ภาพที่ 4 การออกแบบแอปพลิเคชัน 

 
การออกแบบหนาจอ 
การออกแบบแอปพลิเคชัน ไดมีการออกแบบหนาจอแอปพลิเค
ชันไวตามข้ันตอนตามลําดับท่ีจําลองแผนไว ตามคุณสมบัติท่ี
ผูใชงานตองการ และเขาใจไดงายไมซับซอน ผูออกแบบไดพัฒนา
หน า จอแอปพลิ เ ค ชันต ามจุ ดปร ะส งค ห ลั ก ดั ง น้ี  User 
experience หรือ UX และ User Interface หรือ UI 
 

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
การจัดทําวิจัยครั้งน้ีผูจัดทําไดสรุปผลของการไดสรุปผลของแอป
พลิเคชัน BTS Travel Smart ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ตามลําดับดังน้ี 

5.1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน BTS Travel Smart เปนไปตาม
จุดประสงคท่ีตั้งไวสามารถแนะนําผูท่ีตองการเก็บภาพกรุงเทพฯ 
ตามแนวบีทีเอสไดอยางนาสนใจในระดับท่ีดี อาจจะมีขอจํากัด
เล็กนอยแตไมไดเปนปญหาแตอยางใด  

5.2 การประเมินแอปพลิเคชัน BTS Travel Smart หลังจาก
ไดพัฒนาแอปพลิเคชัน BTS Travel Smart พบวาผูใชมีความพึง
พอใจตอแอปพลิเคชัน BTS Travel Smart ท่ีพัฒนาข้ึนโดยรวม
อยูในระดับท่ีดี เรียงลําดับดังตอไปน้ี เน้ือหาของแอปพลิเคชันมี
ความพึงพอใจในระดับ ท่ีดีมาก (คา เฉลี่ย  = 4.51) ดาน 
การออกแบบแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจในระดับท่ีดี (คาเฉลี่ย 
= 4.50) ดานการใชงานแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจในระดับท่ีดี 
(คาเฉลี่ย = 4.50) ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ ท่ีดี   
(คาเฉลี่ย = 4.48) 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลประเมินการประเมินความพึงพอใจของแอป

พลิเคชัน BTS Travel Smart ซึงอาจจะสามารถพัฒนาไดดังน้ี 
1. ขอเสนอแนะสําหรับผลการวิจัย 

1.1  แอปพลิเคชันสามารถใชงานไดอยางสมบูรณในระบบ 
Android  

1.2 แอปพลิเคชันจําเปนตองใช internet ในการเช่ือมตอ
จึงสามารถใชงานได 

 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1  ควรหาจุดเดนแตละสถานี มาประกอบกับเน้ือหา

เพ่ือใหผูใชเขาใจในแอปพลิเคชัยมากข้ึน 
2.2   ควรพัฒนาใหสามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ 

IOS ดวย 
2.3  ควรพัฒนาแอปใหมีภาษาเพ่ิมข้ึนอีกเพ่ือนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติ เชน จีน เปนตน 
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นวัตกรรมแนะนําสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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บทคัดยอ 
นวัตกรรมความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR)  คือ การ
รวมสภาพแวดลอมจริง กับ วัตถุเสมือน เขาดวยกันในเวลา
เดียวกัน โดยวัตถุเสมือนท่ีวาน้ัน อาจจะเปน ภาพ, วิดิโอ, เสียง, 
ขอมูลตางๆท่ีประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร, มือถือ, เทปเล็ต, 
หรืออุปกรณสวมใสขนาดเล็กตางๆ และทําใหเราสามารถ
ตอบสนองกับสิ่งท่ีจําลองน้ันได ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมท่ีสามารถ
นํามาประยุกตใชไดในการทองเท่ียว วัตถุประสงคของบทความ
วิจัยน้ี (1) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแนะนําสถานท่ีภายในสวนดุสิต
ดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
การใชงานนวัตกรรมจากผูใชจํานวน 28 คน ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
(1) ไดมีการพัฒนาระบบแนะนําสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (AR) ผานแอปพลิเคชัน  
V-player โดยใชโปรแกรม Photoscape , Photoshop ในการ
ออกแบบภาพ และ ใช Vidinoti ในการสรางรูปแบบในการแสดง 
AR (2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ พบวา
ผูใชพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอนวัตกรรมแนะนําสถานท่ีภายในสวน
ดุสิตดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือนท่ีพัฒนาข้ึนโดยรวมอยูใน
ระดับท่ีปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.99 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.83 
) โดยมีดานการออกแบบ (คาเฉลี่ย = 3.06 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.82) ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดดานเน้ือหา 
(คาเฉลี่ย = 3.02 สวนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.82 ) ดาน
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ( คาเฉลี่ย = 3.04 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.80) ดานความพึงพอใจโดยรวม (คาเฉลี่ย = 2.99 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.88 ) ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ: นวัตกรรม,เทคโนโลยีความจริงเสมือน, ระบบแนะนํา
สถานท่ี 
 
 

 

ABSTRACT 
Augmented Reality ( AR)  is the combination of a real 
environment with a virtual object at the same time. The 
virtual object may be an image, video, sound, or data 
that is processed from a computer, mobile phone, 
tape, or other small wearable devices and allows us to 
respond to the simulation which is a new innovation 
that can be applied in tourism.  The purpose of this 
research paper (1) to develop innovations to introduce 
places within Suan Dusit with virtual reality technology 
( 2)  to assess the satisfaction of using innovation from 
28 users.  The results showed that ( 1)  developed a 
system to suggest locations in Suan Dusit University 
with AR through the V- player application using 
Photoscape, Photoshop in image design and Vidinoti in 
creating a model in an AR show.  System user 
satisfaction evaluation results It was found that the user 
satisfaction of the users about the innovation suggested 
the places in Suan Dusit with the developed virtual 
reality technology at a moderate level ( Mean =  2. 99 
S.D. = 0.83) with the design (Mean = 3.06, S.D. = 0.82). 
Highest satisfaction in content (Mean = 3.02, S.D. = 0.82) 
in efficiency and quality (Mean = 3.04, S.D. = 0.80) in 
overall satisfaction ( Mean =  2. 99, S. D.  =  0. 88) 
respectively 
 
Keywords: Innovation, Augmented Reality, Technology 
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1. บทนํา 
เทคโนโลยีน้ีไดถูกพัฒนามาตั้งแตป ค.ศ. 2004 จัดเปนแขนงหน่ึง
ของงานวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอรว าด วยการ เ พ่ิม
ภาพเสมือนของโมเดลสามมิติท่ีสรางจากคอมพิวเตอรลงไปใน
ภาพท่ีถายมาจากกลองวิดี โอกลองเว็บแคม หรือกลองใน
โทรศัพทมือ ถือ แบบเฟรมตอ เฟรมดวยเทคนิคทางดาน
คอมพิวเตอรกราฟกแตดวยขอจํากัดทางเทคโนโลยีจึงมีการใชไม
แพรหลายเทาไหร  แตปจจุบันเทคโนโลยีมือถือ และการสื่อสาร
ขอมูลไรสาย รวมท้ังการประมวลตาง ๆ มีความรวดเรว็ข้ึนและมี
ราคาถูกจึงทําใหอุปกรณสมารทโฟน และแทบเล็ต ทําให
เทคโนโลยีท่ีอยูแตในหองทดลองกลับกลายมาเปนแอพท่ีสามารถ
ดาวนโหลดมาใชงานกันงาย ๆ ไปแลว  โดยในชวง 2-3 ปมาน้ี 
AR เปนเรื่องท่ีถูกกลาวถึงอยูเปนระยะ แมจะไมฮอตฮิตเหมือน
แอพตัวอ่ืน ๆ ก็ตาม  แตอนาคตยังไปไดอีกไกล  ท้ัง VR และ AR 
สามารถนํามาประยุกตใชงานไดกวางขวางหลากหลายท้ังดาน
อุตสาหกรรมการทหารการแพทยการตลาดการบันเทิงการ
สื่อสารและ การศึกษา Augmented Reality หรือ AR คือการ
นําเสนอมุมมองในรูปของสวนผสมของโลกแหงความจริงแลว
เสริมดวยวัตถุในโลกเสมือนเขาไปทําใหเกิดประสบการณการรับรู
[ 1]   Augmented Reality ป ร ะ ก อ บ ไปด ว ยคุณลั กษณะ  
3 ประการ ดังน้ี 1.เปนเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวางสิ่งท่ีเปน
จริงและของเสมือน เขาไวดวยกัน (Combine real and virtual) 
2.ตอบสนองตอการรับรูไดอยางทันทีทันใด (Interactive in real 
time) 3.แสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ (Registered in 3-D) ซึ่งใน
ปจจุบันเทคโนโลยีในลักษณะดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน 
Augmented Reality (AR)หลักการทํางานก็คืออุปกรณจะแสดง
ขอมูลในรูปของภาพหรือเสียงท่ีเหมาะสมกับสมกับสภาวะ
แวดลอมของผูใชงานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยอุปกรณ
แสดงล ท่ี ใช ง านป จจุ บั น ได แด คอม พิว เตอร ส วน บุคคล
โทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตรวมถึงแวนตาอัจฉริยะเปนตน 
Mixed Reality (MR) 2 ครอบคลุมกวา AR โดย MR จะเพ่ิม
วัตถุประสงคท่ีเปนดิจิตอลเขาไปในโลกแหงความเปนจริงโดยผูใช
สามารถรับรูถึงวัตถุท่ีแทจริงและวัตถุท่ีเปนดิจิตอลไดบนพ้ืนท่ี
เดียวกัน [2] 
 ในดานการศึกษาเทคโนโลยี AR ไดเริ่มเขามีบทบาท
บางแลวตัวอยางท่ีเห็นเดนชัดและเปนรูจักของคนสวนใหญคือ
แอพพลิเคช่ัน Star Walk ท่ีใชใน iPhone หรือ iPad ซึ่งเปน
แอพพลิ เคล ช่ัน ท่ี ไดผนวก AR เข า กับเทคโนโลยี  Global 
Positioning System หรือ GPS ทําใหผูใชสามารถใชกลองของ
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตสองข้ึนไปบนทองฟายามค่ําคืนแลว
สามารถเห็นกลุมดาวและช่ือของกลุมดาวตางๆซอนกับภาพจริง
ซึ่งชวยใหการเรียนรูช่ือและตําแหนงของกลุมดาวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพนอกจากจะสามารถสรางความนาสนใจในการ

เรียนรูใหกับผูเรียนแลวสื่อเสริมการเรียนรูARยังจะสามารถสราง
แรงบันดาลใจและจุดประกายใหกับผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผู เรียนท่ีสนใจดานวิทยาการคอมพิวเตอรเมื่อไดสัมผัสกับ
เทคโนโลยี AR พวกเขาอาจเกิดจินตนาการนําไปคิดตอยอด
พัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลยี AR สําหรับการใชงานในดาน
อ่ืนๆตอไปไดเน่ืองจากในปจจุบันในสาขาอาชีพตางๆไดมีการนํา
เทคโนโลยี AR มาชวยในการทํางานมากข้ึนยกตัวอยางเชนใน
อุตสาหกรรมรถยนตมีการใช เทคโนโลยี  AR มาสรางภาพ
เครื่องยนตแบบสามมิติสําหรับใหผูใชไดเรียนรูการปฏิบัติงาน
ประกอบรถยนตในดานการแพทยมีการใชเทคโนโลยีARในการ
สรางภาพเสมือนสามมิติใหนักศึกษาแพทยไดฝกใชเครื่องมือ
แพทยรักษาหรือผาตัดผูปวยแบบไมตองสัมผัสกับผูปวยจริงหรือ
ในทางธุรกิจมีการใชเทคโนโลยี AR ในการแสดงภาพสินคาแบบ
สามมิติท่ีอยูภายในกลองโดยท่ีไมตองแกะกลองดังน้ันการท่ี
ผูเรียนไดเรียนรูสัมผัสและทดลองใชสื่อเสริมการเรียนรู AR ในช้ัน
เรียนจะทําใหพวกเขาคุนเคยกับเทคโนโลยีและมีความพรอมท่ี
เพ่ิมพูนทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยีประเภทน้ีเมื่อตองเรียนใน
ระดับสูงหรือทํางานตอไปในอนาคต [3] 
  

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแนะนําสถานท่ีภายในสวนดุสิตดวย
เทคโนโลยีความจริงเสมือน  
2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจการใชงานนวัตกรรมจากผูใชท่ีมี
ตอนวัตกรรมแนะนําสถานท่ีภายในสวนดุสิตดวยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน 
 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวางแผนในการดําเนินงานในครั้งน้ี เปนการแนะนําสถานท่ี
ตางๆและอาคารเรียน ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต โดนใช
เทคโนโลยีในการเชาชวย ใหผูใชไดรับการแนะนําสถานท่ีผาน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน ผานแอปพลิเคชัน V-player โดยใช
โปรแกรม Photoscape , Photoshop ในการออกแบบภาพ 
และใช Vidinoti ในการสรางรูปแบบในการแสดง AR 
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ภาพที่ 1 Context Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 DFD Level 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 DFD Level 2 

 
4. ผลการวิจัย 

หลังจากการวิเคราะหและออกแบบระบบแลวข้ันถัดไปเปนการ
พัฒนาระบบดังภาพผลการดําเนินงานจากน้ันนําผลจากการ
พัฒนาระบบไปทดสอบระบบเพ่ือทดสอบหาขอผิดพลาดท่ีเกิด
ข้ึนกับระบบหลังจากน้ันนําผลการวิจัยไปทดสอบโดยใชเครื่องมือ
ในการทดสอบระบบไปทําการวิจัยดานคุณภาพของระบบท่ี

พัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัตงิาน เมื่อนําสวนของ
การออกแบบไปพัฒนานวัตกรรมแนะนําสถานท่ีภายในสวนดสุิต
ดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือนโดยใชโปรแกรม V-Player 
รวมกับโปรแกรมในการแตงภาพแลวจากการพัฒนาโปรแกรมจะ
ไดผลลัพธซึ่งจะแสดงหนาตางการทํางานของแตละสวน ดังภาพ 
ท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 หนาหลักและปุมกดของแอปพลิเคชัน 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของการประเมินความพึง

พอใจของผูใชท่ีมีตอนวัตกรรมแนะนําสถานท่ีภายในสวนดุสิต
ดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน 28 คนคิดเปนรอยละ44.00 สวนใหญมีอายุ ตั้งแต 15-
25 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 82.00 มีรายไดตอเดือน ต่ํา
กวา 10,000 บาท จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 82.00 มีอาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 80.00 มี
การศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา จํานวน 
41 คนคิดเปนรอยละ 82.00 ตามลําดับ 
 สําหรับความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอนวัตกรรมแนะนํา
สถานท่ีภายในสวนดุสิตดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือนท่ี
พัฒนาข้ึนโดยรวมอยูในระดับท่ีปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.99  
ส วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.83 โดยด านการออกแบบ  
มีคาเฉลี่ย = 3.06 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.82 ดานเน้ือหามี
ค า เฉลี่ ย  = 3.02 ส วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.82 ด าน
ประสิทธิภาพและคุณภาพ มีคาเฉลี่ย = 3.04 สวนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน = 0.80  ดานความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ย = 2.99 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.88 ตามลําดับ 
 

5. สรุปผล/ขอเสนอแนะ 

5.1 การพัฒนานวัตกรรมแนะนําสถานท่ีภายในสวนดุสิตดวย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนเปนไปตามจุดประสงค ท่ีตั้ งไว  
สามารถเขาชมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีปญหาใด ๆ 
5.2 หลังจากไดพัฒนานวัตกรรมแนะนําสถานท่ีภายในสวนดุสิต
ดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือนพบวาผูใชมีความพึงพอใจตอ
นวัตกรรมแนะนําสถานท่ีภายในสวนดุสิตดวยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือนท่ีพัฒนาข้ึนพบวาผู ใช พึงพอใจของผู ใช ท่ีมีตอ
นวัตกรรมแนะนําสถานท่ีภายในสวนดุสิตดวยเทคโนโลยีความ
จริงเสมือนท่ีพัฒนาข้ึนโดยรวมอยูในระดับท่ีปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ย 2.99 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.83 โดยดานการ
ออกแบบ มีคาเฉลี่ย = 3.06 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.82 
ดานเน้ือหามีคาเฉลี่ย = 3.02 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.82  
ดานประสิทธิภาพและคุณภาพ มีคาเฉลี่ย = 3.04 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.80  ดานความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ย = 2.99 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.88 ตามลําดับ 
ขอเสนอแนะ 
จากผลประเมินการประเมินความพึงพอใจของนวัตกรรมแนะนํา
สถานท่ีภายในสวนดุสิตดวยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ซึง
อาจจะสามารถพัฒนาไดดังน้ี 
1. ขอเสนอแนะสําหรับผลการวิจัย 

1.1 แอปพลิเคชันสามารถใชงานไดอยางสมบูรณในระบบ 
Android และ IOS 

1.2 แอปพลิเคชันจําเปนตองใช internet ในการเช่ือมตอจึง
สามารถใชงานได 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรพัฒนาใหสามารถแสดงภาพอาคาร 3 มิติ 
2.2 ควรเพ่ิมฟงกชันภายในงาน 
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บทคัดยอ 
บทความ น้ีมี วัต ถุประสงค  เพ่ือ  (1 ) พัฒนาระบบโมบาย
แอปพลิเคช่ันสงเสริมการทองเท่ียวไหวพระ 9 วัดรอบเกาะรัตน
โกสินทร และ (2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
แอปพลิเคช่ันสงเสริมการทองเท่ียวไหวพระ 9 วัดรอบเกาะรัตน
โกสินทร ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาระบบโดยใช SDLC (System 
Development Life Cycle) ประกอบไปดวย การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
การติดตั้งและทดสอบ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของ
ผู ใช งานระบบ ซึ่ งมีผลการวิจัยพบวา (1) ระบบสงเสริม 
การทองเท่ียวไหวพระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทรผานอุปกรณ
เคลื่อนท่ี โดยมีตัวอยางการนําไปใชเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวใน
วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร พัฒนาภายใตสภาพแวดลอมของ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) โดยนําเสนอขอมูลแหลง
ทองเท่ียว เชน ช่ือวัด ประวัติ การเดินทาง และแผนท่ี ในวัดรอบ
เกาะรัตนโกสินทร เปนตน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวบริเวณวัด
รอบเกาะรัตนโกสินทรและชวยใหผูใชท่ัวไปสามารถเขาถึงขอมูล
ตําแหนง วันเวลาเปดของสถานท่ีนาสนใจ โดยจะชวยลด
ระยะเวลาในการคนหาวัดตาง ๆ ในรอบเกาะรัตนโกสินทร  
(2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบพบวา ความพึง
พอใจของผูใชงานแอปพลิเคชันโดยการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชงานแอปพลิเคชันสวนใหญภาพรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.10 , S.D = 0.89) 
 
คําสําคัญ: นวัตกรรม, การทองเท่ียว, โมบายแอปพลเคชัน 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 
This article aims to (1) develop the mobile application 
system to promote tourism in paying respect to 9 
temples around Rattanakosin island and (2) to assess 
the satisfaction of users of the tourism promotion 
application system. Pay respect to 9 temples around 
Rattanakosin island.  There is a system development 
process using SDLC (System Development Life Cycle) 
consisting of analysis and design of information 
systems. Information system development Installation 
and testing including assessing the satisfaction of users 
of the system.  The results of the research are as 
follows:  ( 1)  Tourism promotion system for paying 
respect to 9 temples around the Rattanakosin island 
via mobile devices with examples being used to 
promote tourism in temples around Rattanakosin 
island developed under the environment of the 
Android operating system (Android).  By offering tourist 
information such as temple names, travel history, and 
maps in temples around Rattanakosin island, to 
promote tourism around the temples around 
Rattanakosin island and help general users to access 
location information Opening dates and attractions of 
the place of interest Which will reduce the time 
needed to find various temples around the 
Rattanakosin island. (2) The results of the system user 
satisfaction evaluation showed that Satisfaction of the 
users of the application by evaluating the satisfaction 
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of the majority of the users of the application at a 
high level (mean = 4.10, S.D = 0.89). 
 
Keywords: innovation, tourism, Mobile application 
 

1. บทนํา 
Smart Tourism อีกกาวของการยกระดับการทองเท่ียว ท่ี
ทันสมัยมากข้ึน mart Tourism หรือโครงการท่ีจะชวยบูรณา
การขอมูลแหลงทองเท่ียวใหเปนระบบมากข้ึน โดยโครงการ
ดังกลาวจะชวยทําใหนักทองเท่ียวไดรับความสะดวกในการคนหา
ขอมูลการทองเท่ียว สภาพอากาศ แหลงท่ีพัก การเดินทาง และ
ยังเปนนวัตกรรมใหมท่ีจะชวยพัฒนาโครงสรางอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวใหกาวหนายิ่งข้ึนการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีมี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศท่ัวโลก 
รัฐบาลของแตละประเทศจึงใหความสําคัญในการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันเพ่ือชวงชิงสวนแบงตลาดทองเท่ียว
โลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนตางกําหนดกล
ยุทธทางการตลาด เพ่ือดึงนักทองเท่ียวท่ัวโลกเขามาทองเท่ียวใน
ประเทศตนเพ่ิมมากข้ึน ภารกิจดานการทองเท่ียวจึงเปนภารกิจท่ี
ถูกผสมผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ดังน้ัน
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศตาง ๆ จึงไดมี
การบูรณาการงานดานการทองเท่ียวเปนสวนหน่ึงของการพัฒนา
เศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใดมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศท่ีชัดเจนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง โครงสราง
พ้ืนฐานท่ีดี  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ  และ
บุคลากรภาคการทองเท่ียวมีศักยภาพดวยแลว จะเปนปจจัย
สําคัญท่ีจะชวยผลักดันใหประเทศน้ัน ๆ มีขอไดเปรียบในการ
แขงขันและสามารถพัฒนาการทองเท่ียวของตนใหเติบโตไดอยาง
มั่นคงซึ่ง ระบบการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว เปนหน่ึงใน
องคประกอบของ Smart City ท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (MDE) ไดกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือใหประเทศไทย
สามารถสรางสรรคและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง
เต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม ขอมูล 
ทุนมนุษย และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่ งยืน หน่ึงในยุทธศาสตร ท่ีสําคัญในการสงเสริมภาคการ
ทองเท่ียวคือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 
ใหครอบคลุมท่ัวประเทศ กลาวคือหนวยงานจะมุ งพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานประสิทธิภาพสูงท่ีประชาชนทุกคนสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนไดแบบทุกท่ี ทุกเวลาโดยกําหนดให
เทคโนโลยีท่ีใชมีความเร็วพอเพียงกับความตองการ และมีราคา
คาบริการท่ีไมเปนอุปสรรคในการเขาถึงบริการของประชาชนอีก
ตอไป นอกจากน้ี ในระยะยาว โครงสรางพ้ืนฐานอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงจะกลายเปนสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชนเดียวกับ
ถนน ไฟฟา นํ้าประปา ท่ีสามารถรองรับการเช่ือมตอของทุกคน
และทุกสรรพสิ่ง บทความน้ีเรียบเรียงข้ึนเพ่ือวิเคราะหในแงมุมท่ี
นาสนใจ ไมไดมีวัตถุมุงเพ่ือโจมตี หนวยงานใดหนวยงานหน่ึง 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 พัฒนาระบบโมบายแอปพลิเคช่ันสงเสริมการทองเท่ียวไหว
พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร  
2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบแอปพลิเคช่ัน
สงเสริมการทองเท่ียวไหวพระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร 
 

3. หลักการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
หลักการ งานวิจัย และบทความ รวมถึงเอกสารตาง ๆ ท่ีผูพัฒนา 
ไดศึกษา เพ่ือใช เปนแนวทางในการพัฒนาแอปพลิ เคชัน 
ประกอบดวย 

สุภาพร เพียรดี ไดกลาวไววา นวัตกรรม  หมายถึง  
ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ท่ียังไมเคยมีใชมา
กอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูแลว ให
ทันสมัยและใชไดผลดยีิ่งข้ึน  เมื่อนํานวัตกรรมมาใชจะชวยใหการ
ทํางานน้ันไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ท้ัง
ยังชวยประหยัดเวลาและแรงงาน [1] 

เศ รษ ฐ ชั ย  ชั ย ส นิ ท  ได ก ล า ว ไว ว า  น วัต ก รรม 
(Innovation) หมายถึงการทาสิ่งตาง ๆ ดวยวิธีการใหมๆ และยัง
อาจห มาย ถึ งการ เป ลี่ ยน แป ลงท างความคิ ด  ก ารผลิ ต 
กระบวนการ หรือองคกร ไมวาการเปลี่ยนน้ันจะเกิดข้ึนจากการ
การพัฒ นาตอยอด การเปลี่ ยนแปลง การประยุกตหรือ
กระบวนการ และในหลายสาขา เช่ือกันตรงกันวาการท่ีสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงจะเปนนวัตกรรมไดน้ัน จะตองมีความใหมอยางเห็นไดชัด 
และความใหมน้ันจะตองเพ่ิมมูลคาสิ่งตาง ๆ ไดอีกดวย โดย
เปาหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพ่ือ ทํา
ใหสิ่งตาง ๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน นวัตกรรมกอใหได
ผลิตผลเพ่ิม ข้ึน และเปน ท่ีมาสําคัญของความ มั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ [2] 

สุชาดา พลาชัยภิรมยศิล ไดกลาวไววาโมบายแอป
พลิเคชัน หมายถึงแอปพลิเคชันท่ีชวยการทางานของผูใชบน
อุปกรณสื่อสารแบบพกพา เชน โทรศัพทมือถือ ซึ่งแอปพลิเคชัน
เหลาน้ันจะทางานบนระบบปฏิบัติการ (OS) ท่ีแตกตางกันไป 
ตัวอยางของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณเคลื่อนท่ี ไดแก  

- Symbian OS ของ โนเกีย  
- Windows Mobile ของ Microsoft  
- BlackBerry OS ของ RIM  
- Web OS ของ Palm  
- iOS ของ Apple  
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- Android OS ของ Google 
โมบายแอปพลิเคชันแบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี  

1. เนทีฟแอปพลิเคชัน (Native Application) คือ แอปพลิเคชัน
ท่ีพัฒนาข้ึนดวยชุดคาสั่ง เพ่ือเอาไวสําหรับ พัฒนาโปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชันของ OS Mobile น้ันโดยเฉพาะ ขอดีคือผูใชงาน
สามารถเขาถึงไดงาย จาก Google Play หรือ Apple’s App 
Store รวมถึงการทํางานแบบไมตองเช่ือมตออินเทอรเน็ตในบาง
แอปพลิเคชัน ทาใหผูใชงานสะดวก 2. ไฮบริดแอปพลิเคชัน 
(Hybrid Application) คือ แอปพลิเคชันท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาดวย
จุดประสงคท่ีตองการใหสามารถรันบนระบบปฏิบัติการไดทุก OS 
โด ย ใช ชุ ด คํ าสั่ ง เข า ช วย  เ พ่ื อ ให ส าม ารถ ทํ างาน ได ทุ ก
ระบบปฏิบัติการ และหลายแพลตฟอรม ในแอปพลิเคชันเดียว 
จึงมีขอดีคือ ทําใหผูพัฒนาไมตองเสียเวลาในการพัฒนาเพราะ
เขียนชุดคาสั่งครั้งเดียว สามารถใชไดทุกแพลตฟอรม และเสีย
คาใชจายนอย 3. เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) คือ 
แอปพลิเคชันท่ีถูกเขียนข้ึนมาเพ่ือเปน Browser สําหรับการใช
งานเว็บเพจตาง ๆ ซึ่งถูกปรับแตงใหแสดงผลแตสวนท่ีจาเปน 
เพ่ือเปนการลดทรัพยากรในการประมวลผลของตัวเครื่องสมารต
โฟน หรือ แท็บเล็ต ทําใหโหลดหนาเว็บไซตไดเร็วข้ึน ขอดี คือใช
งานงายไดสะดวกทุกท่ี ทุกเวลา รวมถึงมีการอัปเดต แกไข
ขอผิดพลาดตาง ๆ อยูตลอดเวลา และใชงานไดทุกแพลตฟอรม [3] 

ฐิรชญา มณีเนตร ไดกลาวไววา การทองเท่ียว หมายถึง
การเดินทางของมนุษยจากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยังอีกสถานท่ี
หน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพํานําท่ีอาศัยไปยังสถานท่ีอ่ืนเปน
การช่ัว คราวดวยความสมัครใจไปและเปนการเดินทางดวย
เหตุผลของการทองเท่ียวมิใช เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได
เชน การเดินทางเพ่ือการพกัผอน การเดินทางเพ่ือไปชมการ
แขงขันกีฬาการเดินทางเพ่ือการศึกษาการเดินทางเพ่ือการ
ประชุมสัมมนาการเดินทางเพ่ือเยี่ยมญาติพ่ีนองหรือเพ่ือน การ
เดินทางเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปนตน [4] 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ไดกลาวไววาการทองเท่ียว เปน
เรื่องของการเดินทางท่ีเปนการช่ัว คราวดวยความสมัครใจ มิใช
ถูกบังคับ หรือเพ่ือสินจางแตเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ เชน เพ่ือการ 
พักผอนหยอนใจความสนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษาศาสนา
กีฬา เยี่ยมญาติมิตร ติดตอธุรกิจการประชุมสัมมนา เปนตน 
มิฉะน้ันก็จะเปนการเดินทางท่ีไมใชการทองเท่ียว [5] 

รัชพร จันทรสวาง ใหความหมายของการทองเท่ียว 
หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของกบัการเคลื่อนไหลการโยกยายของ
การเดินทางของบุคคลจากท่ีอยูอาศัยปกติไป ยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัว 
คราวเพ่ือวัตถุประสงคใด ๆ ท่ีไมใชเพ่ือการหารายได [6] 

สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว (2546) ไดกลาวไววา 
การทองเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพ่ือผอนคลายความเครียด 
แสวงหาประสบการณแปลกใหม โดยมีเง่ือนไขวา การเดินทางน้ัน 

เปนการเดินทางเพียงช่ัวคราว ผูเดินทางจะตองไมถูกบังคับให
เดินทาง [7] 
 

3. วิธีดําเนินการ 
เริ่มตนจากการวางแผนการทํางานท้ังหมดของโครงการ สํารวจ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน และวิเคราะหความตองการของผูใชเพ่ือนํามา
วิเคราะหและออกแบบระบบแอปพลิเคชันแนะนําเสนทาง
ทองเท่ียวไหวพระ9วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร โดยคํานึงถึงความ
ตองการและออกแบบให เหมาะสมกับผู ใชงานและจึงเขียน
โปรแกรมแบบจําลองแลวจึงทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชัน
และทําการแกไขเพ่ือใหแอปพลิเคชันตรงตามความตองการของ
ผูใชงานและผูพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันสงเสริม
สงเสริมการทองเท่ียวไหวพระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทรผาน
อุปกรณเคลื่อนท่ี ไดดําเนินงานตามรายละเอียดกระบวนการ ซึ่ง
มีการทํางานดังน้ี 
3.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ผูศึกษาไดดําเนินการสรางแอปพลิเคชันแนะนําเสนทาง
ท อ ง เ ท่ี ย ว ไห ว พ ร ะ 9 วั ด รอ บ เก า ะ รั ต น โก สิ น ท ร ผ า น
ระบบปฏิบัติการ ios และ แอนดรอยด โดยดําเนินงานตาม
ข้ั น ต อ น ข อ งว งจ ร พั ฒ น าร ะ บ บ ส า รส น เท ศ  (System 
Development Life Cycle : SDLC)  โด ย ใช โม เด ล นํ้ า ต ก 
(Waterfall Model) มาประยุกตใชในการดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model) 
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ภาพที ่2  แผนการดําเนินงาน 
 

3.2 ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 Context Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 DFD Lv1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 DFD Lv2 

 
3.3 ขั้นตอนการออกแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการทํางานของแอปพลิเคชัน 

 
3.4 ออกแบบหนาจอแอปพลิเคชนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 หนาจอแอปพลิเคชัน 
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4. ผลการดําเนินงาน 
ระบบสงเสริมการทองเท่ียวไหวพระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร
ผานอุปกรณเคลื่อนท่ี เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือแนะนําสถานท่ี
ทองเท่ียว การเดินทาง เวลาทําการและประวัติใหอยูในรูปแบบ
ของแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน เพ่ือเปนขอมูลท่ีใชในการ
ตัดสินใจใหกับผูท่ีตองการจะมาเท่ียววัดรอบเกาะรัตนโกสินทร 
ซึ่งรายละเอียดการพัฒนา ดังตอไปน้ี 

ผูใชงานท่ัวไปสามารถท่ีจะดูขอมูลของสถานท่ีตาง ๆ 
ภายในวัดรอบเกาะรัตนโกสินทรและสามารถหาตําแหนงของ
สถานท่ีได ซึ่ง มีรายละเอียดการพัฒนาดังตอไปน้ี 
1) การเลือกสถานท่ีวัดมี ท้ังหมด 9 วัด เปนสวนท่ีผู ใชงาน
จําเปนตองเลือกสถานท่ีท่ีตองการ เพ่ือดูสถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 หนาจอเมน ู
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ประวัติของวัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 เสนทางการไปวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 แสดงแผนที ่

 
5. สรุปผล/ขอเสนอแนะ 

สรุปผลท่ีไดคือไดแอปพลิเคชันแนะนําเสนทางทองเท่ียวไหวพระ 
9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร ในรูปแบบแอปพลิเคชัน 1 DAY 
TRIP OF 9 TEMPLES IN BKK ท่ีมีเมนูในแอปพลิเคชันดังน้ี เมนู
หนาแรกท่ีแสดงรายช่ือวัดท้ังหมด 9 วัดเมนูประวัติเมื่อเลือกเขา
ไปในเมนูจะแสดงขอมูลวัดรายละเอียดตาง ๆ เชน คาเขาชมการ
แตงกาย เวลาใหบริการ การเดินทางและแสดงตําแหนงของวัด
ท้ังหมด และได ทําการประเมินความพึงพอใจของผู ใชงาน 
แอปพลิเคชันโดยการประเมินความพึงพอใจของผู ใชงาน 
แอปพลิเคชันสวนใหญภาพรวมอยูในระดับมาก 
 
 
 

2402



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

 

 

ขอเสนอแนะ 
1.ขอเสนอแนะสําหรับการนํามาผลจากวิจัยไปใช 

1.1 ผู ใชตองมีโทรศัพทสมารทโฟนมีระบบปฏิ บัติการ 
ANDROID และ IOS 

1.2 ผูนําไปพัฒนาตองมีความเขาใจเก่ียวกับโปรแกรมตางๆ  
2.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

2.1 แอปพลิเคขันสามารถพัฒนาตอไดโดยการเพ่ิมภาษา
อ่ืนๆเขาไป เชน ภาษาอังกฤษ เปนตน 

2.2 เพ่ือใหงายตอการติดตั้งแอปพลิเคชันเพ่ือการใชงานควร
นําแอปพลิเคชันข้ึน PLAY STORE และ APP STORE 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1 (เพ่ือการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการดานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 2 (การ
พัฒนาเว็บไซตระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการดานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 3 ) เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการดานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในการ
วิเคราะหและออกแบบระบบไดนําขอมูลมาดําเนินการวิเคราะห
ระบบ โดยเขียน แผนภาพบริบท แผนภาพกระแสขอมูล การ
ออกแบบฐานขอมูล โดยเขียนแผนความสัมพันธระหวางขอมูล 
และดําเนินการพัฒนาเว็บไซตโดยใชภาษา พีเอชพี พัฒนา
เว็บไซตระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการดานประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใชโปรแกรมซับไลมแท็กสาม ในการเขียนโคด และ
จัดการฐานขอมูลโดยใชมายเอสคิวแอล เพ่ือจัดเก็บขอมูลท่ัวไป 
ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร ขอมูลนักศึกษาและบัณฑิต ขอมูล
ผลการเรียน และผลประเมินความพึงพอใจท่ีไดรับจากการ
ประเมินโครงงานการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการดานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
รวมกันเทากับ 4.23  
 
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ ,คุณภาพการศึกษาประกัน  
 

ABSTRACT 
This research purpose to 1)analysis and design of 
management information systems and quality 
assurance. Faculty of Management Nakhon Sawan 
Rajabhat University 2) Website development 

management information systems and quality 
assurance. Faculty of Management Nakhon Sawan 
Rajabhat University 3) to assess satisfaction in the use 
of management information systems and quality 
assurance. Faculty of Management Nakhon Sawan 
Rajabhat University Analyze and design the system data 
were analyzed by writing a context diagram, data flow 
diagram. Database Design The relationship between 
data plan. And implementation of web development 
using PHP website development, management 
information systems and quality assurance program by 
Sublime tag three. Coding And managing databases 
using the My SQL. To store data General information 
Lecturer Student and Graduate Information Grade And 
the satisfaction gained from evaluating the project 
design and development of management information 
systems and quality assurance Management. Nakhon 
Sawan Rajabhat University The high level With an 
average total of 4.23 
 
Keywords: Information systems, Education quality 
assurance. 
 

1. บทนํา 
ปจจุ บันเทคโนโลยีตาง ๆ เขามามีบทบาทเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตท่ีมีระบบเครือขาย
เช่ือมโยงกันไปท่ัวโลก ผูใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสามารถ 
เขาถึงขอมูลขาวสารหรือคนหาขอมูลไดท่ัวโลก จนกลายเปน
แหลงขอมูลขาวสารขนาดใหญท่ีมีท้ัง ความสะดวกและรวดเร็ว 
โดยผานระบบอินเทอรเน็ต ดังน้ันอินเทอรเน็ตจึงมีสวนสําคัญ

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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อยางยิ่ง ตอสังคมและทุกสาขาอาชีพจะไดรับประโยชนในการ
รับรูขาวสาร ซึ่งเว็บไซตนับเปนเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับการ
สื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกร ดังน้ันกระบวนการ
ออกแบบเว็บไซตจึงไดกลายมาเปนกระบวนการเพ่ือการสื่อสาร 
การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน แตละองคกรไดนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเ ว็บไซตมาประยุกต ใช ในดานการ
ประชาสัมพันธ การติดตอสื่อสาร การดําเนินงาน และพัฒนา
ระบบสารสนเทศใหมีศักยภาพสูงข้ึน เพ่ือขยายขอบเขตจากการ
รวบรวมขอมูลภายในองคกรไปสูการเช่ือมโยงกับแหลงขอมูลอ่ืน
ภายในประเทศ (ศศิธร โชติชวง และคณะ, มปป : ออนไลน) 

 กลุมงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
กําหนดใหหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
ดําเนินการรายงานประกันคุณภาพการศึกษาในทุกปการศึกษา 
โดยไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร และสาขาวิชา สอดคลองกับความตองการของ
หลักสูตร และดําเนินการจัดสงรายงานผลการกําหนดคุณสมบัติ
ดังกลาวใหกับคณะและมหาวิทยาราชภัฏนครสวรรค ซึ่งทาง
หลักสูตรและคณะวิทยาการจัดการจะตองทําการสรุปและ
คํานวณในรูปแบบของเอกสารอาจทําใหเกิดความผิดพลาดหรือ
อาจมีการชํารุดหรือสูญหายและเน่ืองเอกสารเหลาน้ีมีจํานวนมาก
เกินกวา ท่ีจะกลับมาคนหาขอมูลเดิมอาจตองใช เวลานาน
เน่ืองจากจํานวนหลักสูตรท่ีมีมากหลายสาขาวิชา ดังน้ันคณะ
วิทยาการจัดการไดเล็งเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงไดมีการนําขอมูล
ไปจัดเก็บไวในฐานขอมูลเพ่ืองายตอการคนหา การนําเทคโนโลยี
เว็บไซตน้ีเขามาชวยใหสามารถจัดเก็บขอมูล คํานวณผลเปน
รายงานในการเปรียบเทียบการประเมินในแตละป การจัดการ
ทํางานในสวนน้ีใหมีความสะดวกและสามารถเรียกดู ได
ตลอดเวลาและทุกสถานท่ี  

จากการศึกษาของผูจัดทําโครงงานพบวา ทางสาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจก็มีการประกันคุณภาพการศึกษา ผูจัดทําจึงได
นําระบบสารสนเทศมาชวยในการจัดการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือชวยในการจัดเก็บขอมูล แสดงขอมูลออกมาเปน
รายงาน และแสดงกราฟเปรียบเทียบขอมูลในแตละปทําใหลด
เวลาในการทํางาน และชวยลดเอกสารสูญหายอีกดวย   

 
2. วัตถุประสงคของโครงงาน 

2.1  เพ่ือการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการดานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค  
2.2  เพ่ือการพัฒนาเว็บไซตระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการดาน
ประกันคณุภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค 

2.3  เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการดานประกันคณุภาพการศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการดานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
3.1 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ระบบสารสนเทศ คือ ขบวนการประมวลผลขาวสารท่ีมีอยู ใหอยู
ในรูปของขาวสารท่ีเปนประโยชนสูงสุด เพ่ือเปนขอสรุปท่ีใช
สนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลระดับบริหารระบบสารสนเทศ 
จึงหมายถึง ชุดขององคประกอบท่ีทําหนาท่ีรวบรวม  ประมวลผล 
จัดเก็บ และแจกจายสารสนเทศ เพ่ือชวยการตัดสินใจ และการ
ควบคุมในองคกร กลาวสรุปไดวาระบบสารสนเทศ ก็คือ ระบบ
ของการจัดเ ก็บ ประมวลผลขอมูล โดยอาศัยบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการ เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ี
เหมาะสมกับงาน การทํางานของระบบสารสนเทศประกอบไป
ดวยกิจกรรม 3 อยาง คือ การนําขอมูลเขา  สูระบบ การ
ประมวลผล และการนําเสนอผลลัพธ สําหรับระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร จะใชขอมูลใหเกิดการประมวลผลและนําไปสู 
การใชประโยชน มีความถูกตองตรงกับความตองการของผูใชและ
ทันเวลาในการใชงาน โดยระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรจะ
ประกอบดวยองคประกอบดังน้ี (นภัทร รัตนนาคินทร,2558)  
 1.  อุปกรณ หมายถึง อุปกรณท่ีเก่ียวของในการจัด
กระทํากับขอมูลท้ังท่ีเปนอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืน ๆ 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคิดเลข 
 2.  โปรแกรม หมายถึง ชุดคําสั่ง หรือเรียกใหเขางายวา 
โปรแกรม ท่ีสามารถสั่งการใหคอมพิวเตอรทํางานในลักษณะท่ี
ตองการภายใตขอบเขตความสามารถท่ีเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
โปรแกรมน้ัน ๆ สามารถทําได ซอรฟแวรแบงออกเปน ซอรฟแวร
ระบบ และ ซอรฟแวรประยุกต 
 3.  ผูใช หมายถึง กลุมผุคนท่ีทํางานหรือเก่ียวของกับ
ระบบสารสนเทศ 
 4.  ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีอาจอยูใน
รูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนตัวหนังสือ แสง สี เสียง สัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส ภาพ วัตถุ หรือ หลาย ๆ อยางผสมผสานกัน ซึ่ง
ขอมูลท่ีดีจะตองตรงกับความตองการของผูใช 
 5. กระบวนการ หมายถึง  ข้ันตอน กระบวนการตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ ขบวนการท่ีทําใหเกิด
ขาวสารสารสนเทศน้ี เรียกวา การประมวลผลผลสารสนเทศ  
และเรียกวิธีการประมวลผลสารสนเทศดวยเครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกสวาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    จากแนวคิดขางตน ผูจัดทําโครงการไดนํามาใชในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศดานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปน
ขอสรุปท่ีใชสนับสนุนการตัดสินใจของอาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ เพ่ือจัดเก็บขอมูลทําการประมวลผล และการนําเสนอ
ผลลัพธ เพ่ือนําไปสูการใชงานท่ีเปนประโยชนสูงสุด และมีความ
ถูกตองตรงกับความตองการของผูใชงาน 
3.2 แนวความคิดเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา 

 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนิน
กิจกรรมและภารกิจตาง ๆ ท้ังดานวิชาการ การบริการ การ
จัดการ เพ่ือสรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษา ท้ัง
ผูรับบริการโดยตรง คือ ผู เรียน ผูปกครอง และผูรับบริการ
ทางออม คือ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม 
วาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และทําให
ผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีไดกําหนดไว การประกันคุณภาพมีแนวคิดอยูบน
พ้ืนฐานของการ  "ป อง กัน "  ไม ให เ กิดการ ทํางาน ท่ีไมมี
ประสิทธิภาพและผลผลิตท่ีไมมีคุณภาพ (จุลสาร สมศ. ฉบับท่ี 1 
ประจําเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2544 หนา 26) 
3.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต 
การออกแบบเ ว็บไซต ท่ีมี ประสิท ธิภาพน้ันตองคํ า นึ ง ถึ ง 
องคประกอบสําคัญดังตอไปน้ี  (ศิริวิไล มาตรเลิง, 2557) 
1. ความเรียบงาย หมายถึง หนาเว็บเพจของเว็บไซตมีรูปแบบ
และลักษณะท่ีเรียบงาย ไมซับซอน และใชงานไดอยางสะดวก ไม
มีกราฟฟกหรือตัวอักษรท่ีเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา เพราะการท่ี
เว็บเพจมีกราฟฟกหรือตัวหนังสือท่ีเคลื่อนไหวอยูมากเกินไป ก็จะ
เกิดการรบกวนสายตาทําใหผูท่ีใชเกิดความรําคาญและอาจทําให
ผูใชสนใจในกราฟฟกมากเกินไปจนละเลยหรือมองขามตอเน้ือหา
สําคัญท่ีอยูในหนาเว็บเพจได 
2. ความสม่ําเสมอ หมายถึง การใชรูปแบบเดียวกันตลอดท้ัง
เว็บไซต เชน รูปแบบของหนา รูปแบบกราฟฟก และโทนสี ซึ่งสิ่ง
ตาง ๆ เหลาน้ีควรมีลักษณะท่ีเหมือนกันโดยตลอดท้ังเว็บไซต 
ท้ังน้ีก็เพ่ือท่ีจะทําใหผูเขามาใชเกิดความรูสึกวาแตละหนาของ
เว็บไซตมีความเปนหน่ึงเดียวและรูสึกถึงความเปนระเบียบ 
3. ความเปนเอกลักษณ หมายถึง การออกแบบเว็บไซตท่ีเนนการ
สรางจุดเดนหรือเอกลักษณเฉพาะตัวใหเกิดข้ึนกับเว็บไซตน้ัน ๆ 
โดยท่ีจุดเดนหรือเอกลักษณน้ันจะตองสามารถสะทอนบุคลิกหรือ
ลักษณะเฉพาะท่ีไมเหมือนใครของเจาของหรืองคกรท่ีสราง
เว็บไซตน้ัน ๆ ข้ึนมาไดอยางดี โดยการสรางเอกลักษณน้ีอาจทํา
ไดโดยการใชสีสัน ตัวอักษร กราฟฟก การจัดหนา ฯลฯ  
4. เ น้ือหามีประโยชน หมายถึง การออกแบบเน้ือหาใหมี
ประโยชนเปนสิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึงเปนอยางยิ่ง เพราะเน้ือหา
ถือวาเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในเว็บไซต ดังน้ัน ผูออกแบบจึงควรให

ความสําคัญในเรื่องของการคัดเลือก การจัดเตรียม การ
ตรวจสอบความถูกตอง รวมถึงการปรับปรุงเน้ือหาใหมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ 
5. ระบบแนฟวิเกเชิน หมายถึง การออกแบบระบบแนฟวิเกเชิน 
ท่ีสามารถทําใหผูใชเขาใจไดงายและใชไดอยางสะดวก วางไวใน
ตําแหนงท่ีเห็นไดชัดเจนและอยูในตําแหนงเดิมทุกหนา อีกท้ังยัง
ควรมีคําอธิบายประกอบใหชัดเจนเพ่ือท่ีผูใชงานจะไดไมสับสน
และเกิดการหลงทางในเว็บไซต 

ภาษาท่ีใชในการพัฒนาเว็บไซตภาษาพีเอชพี เปนภาษา
เปนภาษาคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ท่ีมีโครงสรางการเขียนโดย
อาศัยตัวกํากับแท็ก  ควบคุมการแสดงผลขอความ รูปภาพ หรือ
วัตถุอ่ืน ๆ ผานโปรแกรมเบราเซอร แตละแท็ก อาจจะมีสวน
ขยาย เรียกวา แอททริบิว สําหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผล
ของเว็บไดดวยเอชทีเอ็มแอล เปนภาษาท่ีถูกพัฒนาโดยเวิลวาย
เว็บ คอนเซอรเท่ียม จากแมแบบของภาษาเอสจีเอ็มแอล) แสตน
ดารท เจน -เนอเรไรซ มารคอัพ แลนเควส  โดยตัดความสามารถ
บางสวนออกไป เพ่ือใหสามารถทําความเขาใจและเรียนรูไดงาย 
และดวยประเด็นดังกลาว ทําใหบริการเติบโตขยายตัวอยาง
กวางขวางแท็ก เปนลักษณะเฉพาะของภาษาเอชทีเอ็มแอล ใชใน
การระบุรูปแบบคําสั่ง หรือการลงรหัสคําสั่งภายในเครื่องหมาย 
(<) (ดวงพร เก๋ียงคํา, 2560) 
3.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการประเมินความพึง
พอใจการใชงานระบบ 
การประเมินผลระบบ คือ การประเมินผลระบบงานท่ีไดติดตั้ง
และใชงานแลวน้ันวาตอบสนองตอความตองการของผูใชหรือไม
และมีขอบกพรองสวนไหนบางท่ีจะตองปรับปรุงแกไข เพ่ือนํา
ขอมูลเหลาน้ีมาปรับปรุงระบบงานไดดีข้ึนกวาเดิม ซึ่งในการ
ประเมินผลระบบน้ันควรอยูในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมคือไมเรว็
และไมชาจนเกินไป เพราะถาเร็วเกินไปก็จะทําใหผูใชงานยัง ไม
พบจุดบกพรองของการทํางานของระบบแตถาชาเกินไปผูใชงาน
อาจจําเหตุการณคลาดเคลื่อน ไดเน่ืองจากระยะเวลาผานมานาน
แลว  
 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
4.1  สามารถประเมินงานและขอมูลผานเว็บไซต  อํานวยความ
สะดวกในการประเมิน 
4.2  สามารถดูขอมูลยอนหลงัได ลดการสูญหายของเอกสาร 
4.3  สามารถบันทึกและพิมพเอกสารการประเมินงานได 
 

5. ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 
1.  การเขาใจปญหา เปน ข้ันตอนการทําความเขาใจและ
ตีความหมายและตีความปญหาอยางลึกซึ้งโดยเนนการทําความ
เขาใจตอผูใชกลุมเปาหมาย เปนการสังเคราะหขอมูล เพ่ือการตั้ง
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คําถามหรือสมมุติฐานท่ีผลักดันใหเกิดแนวความคิดและการ
วิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนดแนวทางการแกปญหา 
2. การวิเคราะหระบบ ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 
เพ่ือออกแบบการทํางานใหมดําเนินงานปรับปรุงและแกไข
ระบบงานเดิมใหมีทิศทางท่ีดีข้ึน 
3. การออกแบบระบบ นําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหระบบมา
พัฒนาเปนรูปแบบทางกายภาพ เริ่มจากการออกแบบงาน
ทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร ท้ังในสวนประมวลผลเขา 
(Input) สวนจัดเก็บขอมูล (Storage) การออกแบบจําลอง
ฐานขอมูล การออกแบบรายงานและการออกแบบหนาจอในการ
ใชงานของผูใชระบบ เนนการวิเคราะหวาชวยแกปญหาอะไร 
และออกแบบชวยแกปญหาอยางไร 
4. การพัฒนาระบบ การดําเนินการวิเคราะหความตองการของ
ระบบพรอมท้ังวิเคราะหและออกแบบระบบโดยใชโปรแกรม
ซับไลม ในการสรางเว็บไซตสําหรับภาษาท่ีใชในการพัฒนาระบบ
โดยใชภาษาภาษาพีเอชพี (PHP) 
5. การทดสอบระบบ ทําการทดสอบเว็บไซตในการสืบคน วาทํา
ไดอยางไร ไดรับขอมูลถูกตองหรือไมกอนท่ีจะดําเนินงานนํา 
ระบบไปใชงานจริง 
6. การนําระบบไปใชเมื่อดําเนินการทดสอบระบบจนมั่นใจวา
ระบบพรอมท่ีจะสามารถนําไปใหนักศึกษาและผูประกอบการใช
ระบบ 
7. การบํารุงรักษา หมั่นตรวจสอบและดูแลการผลการสืบคน
ขอมูลของระบบวาสืบคนไดหรือไม สืบคนแลวขอมูลท่ีไดรับ
ถูกตองหรือไม เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการใชงาน 
 

6. ผลการดําเนินงาน 
6.1 ผลการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค 

การกําหนดบริบทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ด านประ กันคุณภาพการศึ กษา  คณะ วิทยาการจั ดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค List of External Entities 
ประกอบด ว ย  ผู ดู แ ล ร ะบบ  อ าจ า ร ย ป ร ะจํ าหลั กสู ต ร 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ List of Data ประกอบดวย 
ขอมูลท่ัวไป ขอมูลอาจารย ขอมูลนักศึกษาและบันฑิต ขอมูล
รายวิชาของหลักสูตร ขอมูลหลักสูตร ขอมูลสิ่งสนับสนุน List of 
Process ประกอบดวย เขาสูระบบ สมัครสมาชิก การจัดการ
ผูใชงาน การจัดการองคประกอบ6องคประกอบ พิมพรายงาย 

List of Extcrnal Entities

1. ผูดูแลระบบ

2. อาจารยประจําหลักสูตร

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

List of Extcrnal Data

1. ขอมูลผูใชงาน

2. ขอมูลท่ัวไป

3. ขอมูลอาจารย

4. ขอมูลนักศึกษาและบัณฑิต

5. ขอมูลรายวิชาของหลักสูตร

6. ขอมูลหลักสูตร

7. ขอมูลสิ่งสนับสนุน

List of Processes

1. เขาสูระบบ 

    1.1 ตรวจสอบขอมูล

    1.2 เขาสูระบบ

2. การจัดการขอมูลผูใชงาน

    2.1 รับขอมูลผูใชงาน

    2.2 ตรวจสอบขอมูลผูใชงาน

    2.3 บันทึกขอมูล

3. การจัดการองคประกอบ 1

    3.1 รับขอมูล

    3.2 ตรวจสอบขอมูล

    3.3 บันทึกขอมูล

    

  

4. การจัดการองคประกอบท่ี 2

    4.1 รับขอมูล

    4.2 ตรวจสอบขอมูล

    4.3 บันทึกขอมูล

 5. การจัดการองคประกอบท่ี 3

    5.1 รับขอมูล

    5.2 ตรวจสอบขอมูล

    5.3 บันทึกขอมูล

 6. การจัดการองคประกอบท่ี 4

    6.1 รับขอมูล

    6.2 ตรวจสอบขอมูล

    6.3 บันทึกขอมูล

7. การจัดการองคประกอบท่ี 5

    7.1 รับขอมูล

    7.2 ตรวจสอบขอมูล

    7.3 บันทึกขอมูล

 8. การจัดการองคประกอบท่ี 6

    8.1 รับขอมูล

    8.2 ตรวจสอบขอมูล

    8.3 บันทึกขอมูล

 9. พิมพรายงาน

    9.1 เลือกรายงานท่ีตองการ

    9.2 เปรียบเทียบขอมูล

    9.3 พิมพรายงาน

 
ภาพที่ 1 แสดงการกําหนดบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

 

แผนภาพบริบท  จากการวิเคราะหความตองการของผูใชแลว 
ผูจัดทําโครงงานไดทําการออกแบบระบบการทํางานของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการดานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ซึ่งเปน
ระบบงานใหมโดยเขียนเปนแผนภาพบริบท 
 

0

ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการดานประกันคุณภาพกาศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ผลการเขาสูระบบ

บันทึกขอมูล

ชื่อผูใชงาน

 รหัสผาน
ชื่อผูใชงาน

รหัสผาน

ประเมินผลขอมูล

พิมพรายงาน

ผลการเขาสูระบบ

บันทึกขอมูล

ขอมูลการประเมิน

ขอมูลรายงานท่ีตองการ

ผลการเขาสูระบบ

รายงานองคประกอบ 1

รายงานองคประกอบ 2

รายงานองคประกอบ 3

รายงานองคประกอบ 4

รายงานองคประกอบ 5

รายงานองคประกอบ 6

พิมพรายงาน
ชื่อผูใชงาน

รหัสผาน

บันทึกขอมูล

ขอมูลรายงานท่ีตองการ

ผูดูแลระบบ อาจารยประจําหลักสูตร

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษา

 
ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 
 

6.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการดานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 
ผูจัดทําไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการดานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ประกอบดวยหนาแรกของเว็บไซต การเขาใชงาน 
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ภาพที่ 3 แสดงหนาหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

 
6.3 ผลการพัฒนาการการออกแบบหนาตางขอมูลท่ัวไป 
ผูจัดทําไดผูพัฒนาการออกแบบหนาหลักของแตละหมวด เปน
หนาตางของขอมูลท่ัวไป ท่ีผูใชสามารถเพ่ิมขอมูลและทําการ
ประเมินได  
 

 
ภาพที่ 4 หนาตางของขอมูลทั่วไปของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

  

 
ภาพที่ 5 หนาตางหนาตางของบทสรุปผูบริหารของระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการดานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

 
6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบสารสนเทศ
ดานประกัน คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบน มาตรฐาน และการแปลผลเพ่ืออธิบาย
ถึงขอมูลท่ีทําการวิเคราะหความคิดเหน็ในโครงงาน การออกแบบ
และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการดานประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ประกอบดวย ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ ดาน
เน้ือหา ดานรูปแบบของโปรแกรมและดานความงายตอการใช
งานของระบบ 

จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา พบวากลุมบุคคล
ตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 44 คน มีความพึงพอใจใน
ดานเน้ือหาในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 
เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็
ดานการตรงตามความตองการของ ผูใชงานเมีความพึงพอใจดาน
รูปแบบของโปรแกรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.98 รองลงมาคือดาน
การใชประโยชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และดานเน้ือหา มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ตามลําดับ โดยผลการวิเคราะหขอมูล 
สามารถสรุปไดตามตารางและคา อธิบายตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย (x)̅ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

7. การอภิปรายและสรุปผล 
จากผลการวิเคราะหและออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการดานประกันคุณภาพ การศึกษาคณะวิทยาการ
จั ดการ  มหา วิทยาลั ยราชภัฏนครสวรรค  สามารถ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพใหแกผูใชได โดยผูใชงานสามารถประเมินตนเอง
ผานเว็บไซตโดยท่ีระบบจะทําการจัดเก็บขอมูล คํานวณคะแนน
การประเมินผลไดอยางถูกตอง ผลจากการพัฒนาครั้งน้ีประโยชน
ท่ีคาดวาจะไดรับ  สามารถอํานวยความสะดวกในการสืบคน
ขอมูลรายงานประจําปยอนหลังไดอยางเปนระบบ ลดข้ันตอน
การทํางานท่ีซับซอน และลดขอผิดพลาดของเอกสารในระหวาง
การดําเนินงาน ชวยในการลดการสูญหายของขอมูลเอกสารของ
เจาหนาท่ีได  

การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยการ
เอาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต มาชวยใน
การบริหารจัดการขอมูล และเพ่ือใชเปนระบบสําหรับทําหนาท่ี
ในการกรอกขอมูลและประเมนิผลประกันคุณภาพไดอยางถูกตอง 

 
 
 
 
 

ความคิดเห็นผูตอบคําถาม x ̅ S.D แปล
ความ 

1.  ความพึงพอใจดานเนื้อหา 4.01 0.038 มาก 
2.  ความพึงพอใจดานรูปแบบของ

โปรแกรม 
4.98 0.062 มาก 

3.  ความพึงพอใจดานการใชประโยชน 4.23 0.091 มาก 
รวม 4.41 0.064 มาก 
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8. ขอเสนอแนะ 
8.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการดานประกัน
คุณภาพ การศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค ควรศึกษาเก่ียวกับหลกัการออกออกแบบเว็บไซตเชน 
สวนประกอบของ หนาโฮมเพจ เว็บเพจ การจัดโครงสราง
เว็บไซต เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูใชงานและสามารถ
นําผลการวิจัยไปประยุกตใชผูดูแลระบบสามารถนําขอมูลไปตอ
ยอดได 
8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
วิเคราะหปจจัยองคกรในดานอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอการพัฒนาระบบ
การประกันคณุภาพการศึกษา คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ควรศึกษาปญหาการดําเนินงาน
ตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา
เพ่ือเปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลือ่นท่ี
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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บทคัดยอ 
โครงงานครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาระบบเลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษาผ านแอปพลิ เค ชันบน อุปกรณ เคลื่ อน ท่ี
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 2) เพ่ือประเมินคุณภาพระบบ
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ
เคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 3) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผูใชระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเค
ชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการแอนดรอยดกลุมตัวอยาง
คือ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จํานวน 30 คน เครื่องมือ ท่ี ใช ในการศึกษา         
1) ระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเคชันบน
อุปกรณเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด2) แบบประเมิน
ผูเช่ียวชาญ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ สถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ไดแก เฉลี่ย (x) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน( S.D ) ผลการศึกษามีดังน้ี 1) ระบบ
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ
เคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสามารถใชงานไดจริงตาม
ความตองการของผูใชงานอยางมีคุณภาพ 2) ผลการประเมิน
คุณภาพโดยรวมของระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาผาน
แอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

จากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน พบวาอยูในระดับมาก (x = 3.98, S.D 
= 0.41) 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยรวมของผูใชงาน
ระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ
เคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด พบวาอยูในระดับมาก  

(x = 3.90, S.D = 0.11) 
 

คําสําคัญ: การเลือกตั้ง, นายกสโมสร 
 

 

ABSTRACT 
The purpose of this project is 1) to develop the 
student club president election system via mobile 
application 2) to find the quality. 3) to find satisfaction 
from the user of The sample consisted of students 30 
persons from the Faculty of Information Technology, 
Rajabhat Maha Sarakham University. Study Tools is 1) 
Student Club President Election System via Mobile 
Application Android Operating System 2) Expert 
Assessment Form 3) User Satisfaction Assessment 
Form. The statistics used in data analysis were Average 

(x), Standard Deviation (S.D). The results of the study 
are as follows 1) Student club president election 
system via mobile application, Android operating 
system Can actually use according to the quality 
needs of users 2) The results of the overall quality 
assessment of the student club president election 
system via mobile applications, the Android operating 
system From 3 experts found that it is at a high level 

(x = 3.98, S.D = 0.41) 3) The results of the overall 
satisfaction assessment of the student club president 
election system users via mobile applications, Android 
operating system found that it is at a high level  

(x = 3.90, S.D = 0.11 ) 
 

Keyword: election, student club president 
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1. บทนํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตระหนักถึงดานงานกิจกรรม
โดยจัดใหมีนายกสโมสรนักศึกษาเปนองคกรท่ีกอตั้งข้ึนเพ่ือทํา
หนาท่ีบริหารงานท่ีเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ ของนิสิตนักศึกษา
รวมท้ังทําหนาท่ีเปนสื่อกลางระหวางคณะและนิสิตภายในคณะ 
ภายใตการนําของนายกสโมสรนักศึกษา ซึ่งเปนนิสิตในคณะช้ันป
ท่ี 4 (พนัส ปรีวาสนา, 2561) 

การเลือกตั้งนายกสโมสรจึงมีความสําคัญ ซึ่งรูปแบบ
ของระบบการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักศึกษาจะทําการตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธ์ิในการ
ลงคะแนนเลือกตั้งกอนทําใหเสียเวลามาทําการตอแถวและรอคิว
อีกท้ังในกระบวนการการนับคะแนนอาจจะมีความคลาดเคลื่อน 
หรือความแมนยํานอยแตการตรวจสอบทําไดลาชาและให
เสียเวลาในการสรุปผลคะแนน 

 จากการศึกษาปญหาข้ันตนจึงกอใหเกิดการพัฒนา
ระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ
เคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซึ่งผูศึกษามีความตระหนัก
ถึงความสํ าคัญ ท่ีจะ ทํ าให นั กศึ กษาเข าม ามี ส วน ร วม ใน
กระบวนการการเลือกตั้งมากยิ่งข้ึน จึงไดจัดทําระบบท่ีสามารถ
ทํางานบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบสมารทโฟน ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาผานแอป
พลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
2.2 เพ่ือประเมินคณุภาพของระบบเลือกตั้งนายกสโมสรสโมสร
นักศึกษผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด 
2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจผูใชงานระบบเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
จักรกฤษณ หมั่นวิชา และคณะ (2559) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับการ
ประยุกต ใช งาน เทคโนโลยี  QR Code ในพิ พิธภัณ ฑ เมื อง
หาดใหญ ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยี QR Code มาประยุกตใชงาน
กับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเมืองหาดใหญ มีวัตถุประสงค
เพ่ือประยุกตใชเทคโนโลยี QR Code กับการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑเมืองหาดใหญ และเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
เยี่ยมชนพิพิธภัณฑเมืองหาดใหญ โดยออกแบบใหสามารถใชงาน
ผานโปรแกรมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีดวยการอานขอมูลจากคิวอาร
โคด โดยผูเขาเยี่ยมชมสามารถไดรับความรูและขอมูลตางๆ ของ

พิพิธภัณฑผาน QR Code ตามความตองการและความสนใจของ
ตนเองไดอยางท่ัวถึง และยั งชวยส งเสริม ใหมีการเขาชม
พิพิธภัณฑมากข้ึน ผลการประเมินจากผูใช จํานวน 100 คน 
พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจดานความสะดวกและใชงานงาย
อยูในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจดานความครบถวนของ
ขอมูลในระดับดี 
 จุฑารัตน โถชัย และณัฐวี อุตกฤษฎ(2558) ไดนํา เสนอ
งานวิจัยเรื่องระบบจัดการครุภัณฑดวยเทคโนโลยีคิวอารโคดบน
แอนดรอย เพ่ือจัดการและตรวจสอบขอมูลครุภัณฑ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย
พัฒนาดวยภาษาจาวาและใชมายเอสคิวแอลเปนระบบจัดการ
ฐานขอมูลระบบไดรับการประเมินประสิทธิภาพโดยผูเช่ียวชาญ
และประเมินความพึงพอใจโดยผูใชงาน ผลการประเมินพบวา 
ระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีท่ีสุด คิดเปนรอยละ 99 และ
ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 
3.78 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 จากผลการ
ประเมินระบบขางตนสามารถสรุปไดวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถ
นําไปประยุกตใชงานในการบริการจัดการครุภัณฑไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีดําเนินการศึกษา 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน
ประมาณ 450 คน  
 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 30 คนดวยวิธีการจับฉลากอยางงาย  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
     4.2.1 ระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
     4.2.2 แบบประเมินคุณภาพระบบเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด 
     4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจระบบเลือกตั้ งนายก
สโมสรนักศึกษาผ านแอปพลิ เค ชันบน อุปกรณ เคลื่ อน ท่ี
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

4.3 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา 
     4.3.1 การวางแผนโครงการ(Project Planning) ผูศึกษา
ไดทําการศึกษาการวางแผนระบบ โดยพิจารณาถึงความเปนไป
ไดของระบบในทางทฤษฎี และทางปฏิบัติการ ตลอดท้ังศึกษา
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ความตองการของระบบวาเปนไปไดและมีขอบเขตการทํางาน
โดยทําการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับระบบ  สอบถามจาก
ประชากรและกลุมตัวอยางและมีข้ันตอนการวางแผนระบบงาน
ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการวิเคราะหปญหาและวางแผนระบบโดยรวม 

 

     4.3.2 การวิเคราะหระบบ (Analysis) โดยนําเอาขอมูลท่ีได
จากข้ันตอนท่ี 1 มาทําการวิเคราะหระบบงานโดยใชเครื่องมือ 
UML ในการวิเคราะหระบบงาน ไดดังน้ี 

 
ภาพที่ 2 Use Case Diagram ระบบโดยรวมฯ 

     จากภาพท่ี 2 แสดง Use Case Diagram ของระบบเลือกตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยมผีูท่ีมีสวนเก่ียวของในระบบอยู
จํานวน 4 สวน ไดแก ผูสมัครเลือกตั้ง ผูลงคะแนน บุคคลท่ัวไป
และผูดูแลระบบ  
     4.3.3 การออกแบบระบบงาน (System Design) ผูศึกษา
นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหระบบมาทําการออกแบบหนาจอ
การใชงาน และฐานขอมูล  

 
ภาพที ่3 การออกแบบหนาจอการใชงานของระบบ 

     จากภาพท่ี 3 แสดงการออกแบบหนาจอการใชงานระบบ โดยจะมี
สวนของเมนูหลักๆ  ไดแก จัดการขอมูล และลงสมัครเลือกตั้ง 

     4.3.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (System Development) ผู
ศึกษาไดนําขอมูลท่ีไดจากการออกแบบมาทําการพัฒนาระบบ จน
เสร็จสมบูรณ จากน้ันนําไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองโดยการทดสอบระบบ และองคประกอบของระบบ 
จากน้ันทําการปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาเปน
ระยะจนระบบมีความสมบูรณ และเสนอตอผูเช่ียวชาญเพ่ือ
สอบถามคุณภาพของระบบ มีข้ันตอนการดําเนินการ เครื่องมือ
ของการพัฒนาระบบ ไดแก JAVA SDK และ NetBeans IDE 
8.0.2 

 1) สร างฐานขอมู ลช นิด  MySQL ด วย เครื่ อ งมื อ 
phpMyAdmin 
 2) สรางหนาจอ UI เพ่ือใชติดตอกับผูใชงาน โดยแบง
ออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 

 2.1) ผูลงสมัครเลือกตั้ง 
 2.2) ผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง 
 2.3) ผูดูแลระบบ 
 2.4) บุคคลท่ัวไป 

 3) เมื่อระบบสมบูรณแลวทําการจัดทําคูมือการใชงาน 
จากน้ันนําระบบท่ีพัฒนาข้ึนไปทดสอบดวย ALPHA TEST 
จากน้ันปรับปรุงโมดูลใหสมบูรณ แลวนําไปทดสอบ BATA TEST 
โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบท่ี
พัฒนาข้ึน และทําการปรับปรุงขอแกไขตามผูเช่ียวชาญเสนอแนะ 
     4.3.5 ขั้นตอนการติดต้ังและดําเนินการทดสอบระบบ 

 1) นําระบบไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางแลวประเมิน
ความพึงพอใจดวยแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสรางข้ึน 

 2) เก็บแบบประเมิน นําผลท่ีไดไปคํานวณคาทางสถิติ 
แลวสรุปรายงานผลการศึกษา 
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4.4 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
     แบบประเมินคุณภาพของระบบได กําหนดเกณฑ โดย
ประกอบดวยมาตราอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ
และมาตรฐานอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับ ซึ่งกําหนดเกณฑชวง
คะแนนตามเกณฑของดังน้ี 
     ชวงคะแนน  4.51 - 5.00  จะอยูในเกณฑระดับดีมาก 
     ชวงคะแนน  3.51 - 4.50  จะอยูในเกณฑระดับดี 
     ชวงคะแนน  2.51 - 3.50  จะอยูในเกณฑระดับปานกลาง 
     ชวงคะแนน  1.51 - 2.50  จะอยูในเกณฑระดับนอย 
     ชวงคะแนน  1.00 - 1.50  จะอยูในเกณฑระดับนอยท่ีสุด 

 
5. ผลการวิจัย 

5.1 ผลการพัฒนาระบบฯ 

 
ภาพที่ 4 หนาหลักของเว็บแอปพลิเคชัน 

 

 
ภาพที่ 5 หนาหลักของแอนดรอยดแอปพลิเคชัน 

  

5.2 ผลการประเมินคุณภาพระบบเลือกต้ังนายกสโมสร
นั ก ศึ ก ษ าผ า น แ อ ป พ ลิ เค ชั น บ น อุ ป ก รณ เค ลื่ อ น ท่ี
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
ผูศึกษานําระบบฯ ท่ีพัฒนาข้ึนเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน 
พิจารณาเพ่ือประเมินโดยใชแบบประเมินคุณภาพของระบบ  
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

_
x  S.D. คุณภาพ 

1. การประเมินดานการทํางานของระบบ(Functional Test) 
1.1 ความสามารถของระบบการ
จัดการขอมลูนักศึกษา 

4.30 0.58 มาก 

1.2 ความสามารถของระบบการ
คนหาขอมูลนักศึกษา 

4.30 1.20 มาก 

1.3 ความสามารถของระบบแกไข
และเพ่ิมขอมลูนักศึกษา 

4.60 0.58 มากท่ีสุด 

1.4 ความสามารถของระบบผล
การประเมินคณุภาพของระบบฯ 

4.30 0.58 มาก 

รวม 4.40 0.31 มาก 

2. การประเมินดานการใชงานของโปรแกรม(Usability Test) 
2.1 มีความถูกตอง ชัดเจน 
นาเช่ือถือของระบบ 

4.30 0.58 มาก 

2.2 มีการจดัหมวดหมู คนหา เพ่ิม 
แกไขขอมูลในระบบงายตอการใช
งาน 

4.70 0.58 มากท่ีสุด 

2.3 มีการจดัรูปแบบฟอรมการ
กรอกขอมูลท่ีงายตอการใชงาน 

4.30 0.58 มาก 

2.4 การแสดงขอมูลผูลงสมัคร
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

4.30 1.30 มาก 

รวม 4.40 0.36 มาก 
3. การประเมินดานผลลัพธท่ีไดจากโปรแกรม(Result Test) 
3.1 ความถูกตองของขอมูลผลลัพธ
การจัดการขอมูลสมาชิก 

4.00 1.00 มาก 

3.2 ความถูกตองของขอมูลผลลัพธ
การจัดการขอมูลผูลงสมัครนายก
สโมสรนักศึกษา 

4.00 0.58 มาก 

3.3 ความถูกตองของขอมูลผลลัพธ
การแสดงสรุปผลการเลือกตั้ง 

4.00 1.00 มาก 

รวม 4.00 0.24 มาก 
4. การประเมินดานความปลอดภัย (Security Test) 
4.1 มีความปลอดภัยของการ
กําหนดสิทธ์ิการใชงานของ
ระบบ 

3.60 0.58 มาก 

4.2 มีความปลอดภัยของการ
กําหนดรหสัผาน 

3.60 0.58 มาก 

รวม 3.60 0.00 มาก 
5. การประเมินดานคูมือการใชงานระบบ (Documentation) 
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5.1 คูมือมีความสวยงาม
นาสนใจ 

3.60 1.15 มาก 

5.2 ตัวอักษรและขนาด
ตัวอักษรมีความเหมาะสม 
อานงาย 

3.33 0.58 ปลานกลาง 

5.3 เน้ือหาในคูมือมีความ
สอดคลองกับระบบงาน 

3.60 1.15 มาก 

5.4 ความเหมาะสมของการ
จัดรูปแบบคูมือการใชงาน
โปรแกรม 

3.60 1.15 มาก 

รวม 3.53 0.30 มาก 
รวมท้ังหมด 3.98 0.41 มาก 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบเลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษาผ านแอปพลิ เค ชันบน อุปกรณ เคลื่ อน ท่ี
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยผูเช่ียวชาญ พบวามีผลการ

ประเมิน โดยรวมอยูในระบบมาก (x = 3.98 , S.D = 0.41) 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบเลือกต้ัง
นายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี
ระบบปฏิบัติ การแอนดรอยด 
     ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบเลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษาผ านแอปพลิ เค ชันบน อุปกรณ เคลื่ อน ท่ี
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดของกลุมตัวอยางในแตละดานดัง
แสดงในตารางท่ี 2 ดังน้ี 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบฯ 

 
รายการประเมิน 

 

ผลการประเมิน 

x S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. การใชงานระบบใชงานสะดวก
และซับซอน 

4.10 0.78 มาก 

2. ความสามารถในการทํางานตรง
ตามความตองการของผูใชระบบ 

4.20 0.78 มาก 

3. ความเหมาะสมในการทํางาน
ตรงตามความตองการของผูใช 

4.40 0.76 มาก 

4. ระบบมีความเสถียรภาพ
สามารถเขาใชงานไดตลอดเวลา 

4.00 0.85 มาก 

5. แอปพลิเคชันลงคะแนนเลือกตัง้
มีประโยชนมานอยเพียงใด 

3.90 0.75 มาก 

6. ระบบสามารถคนหาหรือเขาถึง
ขอมูลท่ีตองการไดถูกตอง 

4.00 0.66 มาก 

7. แอปพลิเคชันมีประโยชนมาก
นอยเพียงใด 

3.76 0.62 มาก 

8. ความสะดวกในการใชงาน
โดยรวม 

3.70 0.53 มาก 

9. ขอมูลมีประโยชนตอผูใชงาน 3.56 0.56 มาก 

10. ความสอดคลองระหวางแอป
พลิเคชันกับระบบ 

3.40 0.56 ปาน
กลาง 

รวมคะแนนท้ังหมด 3.90 0.11 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ของระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเคชันบน
อุปกรณเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (x = 3.90, S.D = 0.11)  
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
การพัฒนาระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการแอนดรอยดฯ เมื่อนําไปให
ผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพ และกลุมตัวอยางประเมินความพึง
พอใจ สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาได ดังน้ี 
 6.1  การพัฒนาระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
ผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดฯ  ผลการพัฒนาระบบ พบวา ระบบมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการศึกษา และผูพัฒนาระบบตนแบบไดใช 
ทฤษฏี SDLC 5 ข้ันตอนมาใชในข้ันตอนการพัฒนา จากน้ันทํา
การพัฒนาระบบ แลวผูศึกษาไดนําระบบท่ีพัฒนาข้ึนใหอาจารยท่ี
ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง จากน้ันทําการแกไขปรับปรุง 
และนําระบบฯ ไปเสนอผูเช่ียวชาญเพ่ือทําการประเมินคุณภาพ
ของระบบ และนอกจากน้ีผูศึกษาไดใชทฤษฏีและหลักการ
ออกแบบสื่อการเรียนรูเขามาใชในการออกแบบหนาจอ เพ่ือใหมี
ความน าสนใจและมีการใชงานสํ าหรับผู ใช งาน อีกท้ังใน
กระบวนการพัฒนายังมีผูชํานาญการโปรแกรมดานแอปพลิเคชัน
บนแอนดรอยดคอยใหคําปรึกษา แนะแนวทางในการพัฒนา
อยางตอเน่ือง จึงสงผลใหการพัฒนาแอปพลิเคชันสําเร็จอยาง
สมบรูณอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 6.2  ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบเลือกตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ไดผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน โดย
ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ือง ผูศึกษา
ศึกษาไดนําวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 5 ข้ันตอนและทฤษฎี
การวิเคราะห และออกแบบเชิงวัตถุ UML นําไปเสนอตออาจารย
ท่ีปรึกษาอยางตอเน่ือง แลวนําระบบไปใหผูเช่ียวชาญประเมิน
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คุณภาพของระบบ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ 
จากน้ันทําการปรับปรุงตามท่ีไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ  
 6.3  ผลการหาความพึงพอใจของผูใชระบบเลือกตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ผลโดยรวมทุกขออยูในระดับมาก ท่ี
เปนเชนน้ีอาจเน่ืองจากผูพัฒนาไดเนนการออกแบบท่ีสะดวกตอ
การใชงาน และจัดทําคูมือประกอบการใชงานระบบท่ีมีความ
ชัดเจน  
 

7. ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการศึกษาไปใช  
ระบบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาผานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ
เคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการแอนดรอยดควรมีการกําหนดเวลา
เริ่มตนและสิ้นสุดการเลือกตั้ง 
2. ขอเสนอแนะเพ่ือทําการศึกษาคร้ังตอไป  
ในการศึกษาครั้งตอไปอาจมีการนําเอาเทคโนโลยีQR Code มา
ใชในการกําหนดสิทธ์ิการเขาเลือกตั้งเพ่ือใหการเก็บขอมูลมีความ
ถูกตองและมีความปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 
ระบบจัดการขอมูลรานทําผม ระบบยังมีการจัดเก็บขอมูลท่ี
เปนระเบียบตอเจาของราน วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมการบริการ
ใหกับลูกคาและลดปญหาในเรื่องของเวลากอนเขามาบริการ
เพ่ือลดเวลาในการจองคิวของลูกคาและเจาของราน จึงทํา
ระบบน้ีข้ึนมาเพ่ือความสะดวกในการจองคิวกอนมาราน 
สะดวกตอลูกคาและเจาของราน ในระบบจะแบงออกเปน 3 
สวน ไดแก 1.สวนของเจาของรานสามารถ สามารถเพ่ิมขอมูล
ลุก สามารถดูรายรับ รายจาย มีการจองคิว วัตถุดิบ เพ่ิมการ
จองคิว 2. .สวนของลูกคา สามารถดูรายการ ดูการจองคิว 3.
สวนของรายงานสามารถแสดงรายรับ รายจาย 
สําคัญ: รานทําผม, ระบบฐานขอมูล 

 
ABSTRACT 

The information management system of the hair 
salon is developed to reduce problems of managing 
customer queues that can allow customers to 
reserve a queue via the online system.  The system 
can help to allocate service time efficiently.  This 
system consists of two main parts:  the owner part 
and the customer part.  For the owner part, the 
system can manage information of the customer, 
information on queue reservation, and information 
about hairdressing equipment.  Moreover, the owner 
can check the account of the shop. For the customer 
part, they can subscribe and reserve a queue online 
that more comfortable to customers.  This system 
can help the workflow of hair salon more systematic.  
 
Keywords: Hair Salon, Database System 

 
 
 

 
1. บทนํา 

รานจัดการขอมูลรนทําผมเปนอีกหน่ึงธุรกิจท่ีมีผูคนใหความ
สนใจมา ใช บ ริ ก ารและยั ง เป น ธุ ร กิ จ ท่ี ทํ า กํ า ไ ร ให กับ
ผูประกอบการสามารถยึดเปนอาชีพหลักและยังมีความเปนไป
ไดวาธุรกิจรานเสริมสวยสามารถเติบโตไดไวเน่ืองจากใน
ปจจุบันผูคนสวนใหญน้ันหันมาใหความสนใจกับรูปลักษณ
ภายนอกของจนเองและยงัใสใจกับบุคลิกภาพมากข้ึน 

โดยคุณสมบัติรานเสริมสวยควรจะมีน้ันควรจะมีการ
ใหบริการท่ีดีและทันสมัยเพ่ือสรางความประทับใจใหกับ
ผูใชบริการ และจะเห็นไดวาในปจจบัุนน้ีมีคนจํานวนมากมาย
หันมาประกอบ อาชีพเปดรานทําผมจํานวนมากข้ึนเพราะเปน
ธุรกิจท่ีสรางรายไดดีการใหบริการสวนใหญเปนลูกคาประจํา
โดยจะเนนการประชาสัมพันธแบบปากตอปากของผูมาใช
บริการดวยกันเอง  

ผูจัดทํายังไดทราบปญหาจากผูเก่ียวของมาอีกวา
ปญหาภายในรานเสริมสวยน้ัน มีลูกคาท่ีมีความประสงคจะใช
บริการสองอยางพรอมกันทางรานจะไมสามารถบอกไดวาจะ
ทําไดเลยหรือไมเจาของรานตองดูความแนวโนมความเปนไป
ไดในการใชบริการของลูกคากอนอาทิเชน การทําสีผมทางราน
จํ า เปนต อง เห็นสภาพผมของลู กค าก อน ทําสี ผม เ พ่ือ
ประสิทธิภาพและสุขภาพผมของลูกคาเอง เปนตน และอีก
ปญหาหลักของทางรานคือความลาสมัยในการใหบริการ
แบบเดิมคือลูกคาตองโทรจองหรือมาจองท่ีราน ลูกคาตองมา
ดูรายการการใหบริการเองท่ีรานซึ่งมีความลาชาและไมสะดวก  

ปญหาท่ีเจาของรานพบน้ันผูจัดทําจึงเห็นควรวาควรมี
ระบบท่ีชวยในการสงเสริมและจัดการรานเสริมสวยข้ึนมาซึ่ง
ทางเจาของรานเสริมสวยมีความสนใจท่ีจะปรับเปลี่ยนราน
โดยนําคอมพิวเตอรหรือหนาเว็บเพ่ือโฆษณาหนารานและ
ประชาสัมพันธใหแกผูสนใจมาใชบริการและเพ่ือมาจัดการ
ระบบของรานเสริมสวยซึ่งจะมีการจองคิวของลูกคา การพิมพ
ใบเสร็จ และการแสดงหนารายรับรายจายตอเดือนและการ
จัดซื้อ อุปกรณ เครื่องมือภายในราน และรายละเอียด

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ผลิตภัณฑตางๆ  ซึ่งกอใหเกิดความสะดวกสบาย และรวดเร็ว
ในการบริการท่ีสําคัญยังชวยลดความผิดพลาดในการทํางาน
ของเจาของราน 

   
  2. ทฤษฏีและวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.2 ซอฟตแวรท่ีใชพัฒนาระบบ 
2.2.1 พีเอชพีมายแอดมิน(phpMyAdmin) 

พีเอชพีมายแอดมิน คือ โปรแกรมท่ีถูกพัฒนา
โดยใชภาษาพีเอชพี เพ่ือใชในการบริหารจัดการฐานขอมูล 
มายเอสคิวเอล แทนการคียคําสั่ง [5] 
2.2.2 เว็บเซิรฟเวอร(Web server) 

เว็บเซิรฟเวอรเปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ี
เปนเครื่องบริการเว็บแกผูใชงานดวยโปรแกรมประเภท
เว็บบราวเซอรท่ีใชขอมูลผาน เอชทีทีพีเครื่องจะสงขอมูล
ใหผูใชงานในรูปแบบภาพ ขอความ เสียง หรือสื่อประสม [3] 
2.2.3 ซับไลม แท็ก (sublime Text) 

โปรแกรมซับไลมแท็ก เปนหน่ึงในโปรแกรมยอด
นิยมของแท็ก อิดิเตอร ท่ีใชเขียนโคดโปรแกรมตางๆ 
สามารถรองรับไดหลายภาษา เหมาะกับผู ท่ีตองการ
ปรับแตงการทํางานดวย และสามารถกําหนดหรือตั้งคา
โปรแกรมไดอยางงาย เพราะเปน ฟรีแวร และถูกออกแบบ
มาใหทํางานกับโคด สําหรับเขียนเว็บหรือเขียนโปรแกรม
ตางๆ โดยเฉพาะ  
2.2.5  อาปาเช (Apache) 

อาปาเช  หรือ อาปาเช  เ ว็บเซิรฟเวอรเปน
ซอฟตแวรเซิรฟเวอรท่ีใชกันอยางแพรหลาย อาปาเช 
พัฒนาและดูแลโดย  อาปาเช ซอฟตแวร ฟาวนเดชัน ซึ่ง
เปนผลการคนหารูปภาพสําหรับ ซอฟตแวรโอเพนซอรซ 

ซอฟตแวรโอเพนซอรซท่ีสามารถใชงานไดฟรี 
โดยมีการใชโดยรวมประมาณ 67% ของเว็บเซิรฟเวอร
ท้ังหมดในโลก [3] 
2.3 ภาษาท่ีใชพัฒนาระบบ 
2.3.1 เอชทีเอ็มแอล (HTML) 

เอชทีเอ็มแอล คือ ภาษาคอมพิวเตอรท่ีใชในการ
แสดงผลของเอกสารบน เว็บไซต หรือท่ีเราเรียกกันวาเว็บ
เพจ ถูก พัฒนาและ กําหนดมาตรฐานโดยองค กร 
เวิลดไวดเว็บ คอนซอรเทียม(W3C) [3] 
2.3.2 จาวาสคริปต (JavaScript) 

จาวาสคริปต คือ ภาษาคอมพิวเตอรสําหรับการ
เขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอรเน็ต ท่ีกําลังไดรับความ
นิยมอยางสูง จาวา จาวาสคริปต เปน ภาษาสคริปตเชิง
วัตถุ [5] 

2.3.3 ซีเอสเอส (CSS) 
ซีเอสเอส คือ ภาษาท่ีใชสําหรับตกแตงเอกสาร 

เอชทีเอ็มแอล/เอกซเอชทีเอ็มแอล ใหมีหนาตา สีสัน 
ระยะหาง พ้ืนหลัง เสนขอบและอ่ืนๆ ตามท่ีตองการ [3] 
2.3.4 พีเอชพี (PHP) 

พีเอชพี คือภาษาคอมพิวเตอรจําพวก scripting 
language ภาษาจําพวกน้ีคําสั่งตางๆจะเก็บอยูในไฟลท่ี
เรียกวา สคริปต และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคําสัง่ 
ตัวอยางของภาษาสคริปต ก็เชน จาวาสคริปต, เพิรล [3] 
2.3.5 เจคิวร่ี(jQuery) 

เจคิ วรี่ คื อ  จาวาสคริปต  ไล เบอรีย  ซึ่ ง ถูก
ออกแบบมาเพ่ือใหการเขียน จาวาสคริปต น้ันมีความ
สะดวกและงายข้ึน เพราะวาการนํา จาวาสคริปต เอาไป
ประยุกตกับงานจําพวกเว็บไคลเอนต [2] 
2.4 วิจัยท่ีเกี่ยวของ 
E-Commerce การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขาย
สินคาและบริหาร การโฆษณาสินคา การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส เปนตน จุดเดนของ E-Commerce คือ 
ประหยัดคาใชจาย และเพ่ิม ประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยลดความสําคัญขององคประกอบของธุรกิจท่ี
มองเห็นจับตองได เชนอาคารท่ีทําการ หองจัดแสดงสินคา 
(show room) คลังสินคา พนักงานขายและพนักงาน
ใหบริการตอนรับลูกคา เปนตน 
 

   3. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
3.1 แผนภาพความสัมพันธ (Use Case Diagram) 
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ภาพที่ 1 แผนภาพความสัมพันธ (Use Case Diagram) 

 
3.2 แผนภาพบริบท (Context  Diagram)  

 
ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท 

 

 
ภาพที่ 3 หนาจอเขาสูระบบของราน 

 
 

1) กดตัวเลือกทางซายมอืท่ีคําวา สมัครสมาชิกลูกคา เพ่ือ
ไปหนาขอมูลลูกคา  

 

 
ภาพที่ 4 หนาเพิ่มขอมูลลูกคา 

 
2) กดตัวเลือกทางซายมือท่ีคําวา สมัครสมาชิกลูกคา เพ่ือ
ไปหนาขอมูลลูกคา ท่ีมุมขวาบนของภาพท่ี 5 เพ่ือทําการ
แกไขขอมูลลูกคา 
 
 

 
ภาพที่ 5 หนาจอแสดงขอมูลการลูกคา 

 

 
ภาพที่ 6 หนาเพิ่มขอมูลพนกังาน 

 

 
ภาพที่ 7 หนาจอแสดงขอมูลพนักงาน 
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3) กดตัวเลือกทางซายมือท่ีคําวา ขอมูลผลิตภัณฑบํารุง
เสนผม ท่ีมุมขวาบนของภาพท่ี 8 เพ่ือไปหนาเพ่ิมขอมูล
สินคา 
 

 
ภาพที่ 8 หนาจอแสดงขอมูลสินคา 

 

 
ภาพที่ 9 หนาจอเพิ่มขอมูลสินคา 

 
 

 
ภาพที่ 10 หนาจอแกไข เพิ่มขอมูลสินคา 

 
4) เมื่อตองการสั่งซื้อสินคาใหกรอกขอมูลและกดปุมสี
เหลืองเพ่ือสั่งซื้อสินคา 
 

 
ภาพที่ 11 หนาจอส่ังซ้ือสินคาและแสดงรายการสินคา 

 
 
 

5) เมื่อตองการจองคิวใหกรองขอมูลการจองและกดปุมสี
เขียว 

 
ภาพที่ 12 หนาจอจองคิวและแสดงรายการจองคิว 
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บทคัดยอ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยามีบริการใหกับ

บุคคลภายนอกเชน การเขาใชหองสมุด การเชาพ้ืนท่ีตลาดนัดวัน
เสารอาทิตย เปนตน ผูคาท่ีตองการเชาพ้ืนท่ีตลาดนัดตอง
ลงทะเบียนเปนผูคากับมหาวิทยาลัย เน่ืองจากมีผูคาจํานวนมาก
การเขาถึงขอมูลและระบบการจัดเก็บขอมูลการใชพ้ืนท่ีลาชา จึง
เกิดแนวคิดพัฒนาระบบจัดการตลาดนัดดวยเทคโนโลยีอารเอฟ
ไอดี  (Radio Frequency Identification: RFID) เ พ่ือจัดเก็บ
ขอมูลในฐานขอมูลใหสามารถตรวจสอบขอมูลผูคาไดสะดวกและ
รวดเร็วข้ึนและนําขอมูลเพ่ือบริหารจัดสรรแผงการขายใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยผูคาทุกแผงตองมีบัตรประจําผูคาซึ่ง
สามารถทํางานรวมกับเครื่องอานอารเอฟไอดRีFID Reader) 
 
คําสําคัญ: Web-based, Application, RFID 
 

Abstract 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University allows 
people in the area to use the service in the university 
such as library, weekend market space rental.  The 
weekend market space rental in the campus requires 
registration and pay service fees. There are many stores 
need to rent the area.  The problem of this work is 
difficult to access to merchant information and 
incomplete merchant information.  Therefore, we 
propose the management system of the weekend 
market using RFID (Radio Frequency Identification: RFID) 
technology to check the information of the merchant 
and storing data into the database.  
 
Keywords: Web-based, Application, RFID 

 
 
 
 

1. บทนํา 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎมีการจัดสรรพ้ืนท่ีในวันเสาร-อาทิตย
เพ่ือจัดทําเปนตลาดนัดโดยผูคาจะตองทําการปฏิบัติตามระเบียบ
ท่ีมหาวิยาลัยกําหนด 
 จากปญหาท่ีพบของตลาดนัดคือมีผูเชาจํานวนมากและ
มีผูเชาบางรายไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เชน ไม
ชําระคาเชาตรงตามเวลา ปลอยเชาพ้ืนท่ีตอเอง รวมไปถึงการ
จัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับผูคาจรท่ีตองมาขายสินคาแทนในกรณีท่ีผูคา
ประจําไมมาจึงไดนําเทคโนโลยี RFID เพ่ือทํางานรวมกับเครื่อง
สแกน RFID เพ่ือตรวจสอบขอมูลของผูคาไดและทําการเก็บ
ขอมูลผาน database และยังนําขอมูลไปใชในการจัดสรรแผง
สําหรับขายสินคาไดอีกดวย 
 

2. ทฤษฎีและโครงงานท่ีเกี่ยวของ 
2.1  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับตลาดนัดมหาวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา 

2.1.1 ปญหาท่ีเกิดภายในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตลาดนัดราชภัฎพระนครศรีอยุธยามีผูคาเขามาขาย
สินคามากถึง400รานคาจึงทําใหเกิดการบริหารจัดการตลาดนัด
ไดไมครอบคลุมท้ังในเรื่องของการจัดสรรแผงขายสินคาการ
จัดเก็บขอมูลผูคา การจัดเก็บขอมูลการชําระเงินคาบํารุงสถานท่ี 
ซึ่งเกิดจากการใหเจาหนาท่ีในการจัดการ ทํางานภายในตลาดนัด 
ท้ังหมดจึงเกิดปญหาภาระงานท่ีมากเกินไปของเจาหนาท่ีทําให
ปญหาไมไดรับการจัดการ อยางครอบคลุม 
 
 
 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)  
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2.2  โปรแกรมท่ีใชในการพัฒนา 
2.2.1 ทรังคเอเบิล เอ็กซ (THUNKABLE X) 

ทรังคเอเบิล เอ็กซ (THUNKABLE X) แพลตฟอรมท่ี
ทําใหทุกคนสามารถสรางโมบายแอปพลิเคช่ันเปนของตัวเองใน
รูปแบบเนทีฟ แอป (NATIVE APP)  

2.2.2 ซับไลม เท็กซ (SUBLIME TEXT) 
ซับไลม เท็กซ (SUBLIME TEXT) น้ันก็คือ TEXT 

EDITOR มีความสามารถสูงท่ีใชในการเขียนโคดสนับสนุนหลาย
ภาษา 

2.2.3 อปาเช เว็บเซิรฟเวอร (APACHE WEBSERVER)  
อปาเช เว็บเซิรฟเวอร (APACHE WEBSERVER) เปน

ซอฟตแวรสําหรับทําเว็บเซิรฟเวอรซึ่งเปนซอฟตแวรโอเพนซอรส
ท่ีสามารถใชงานไดฟรี  

2.2.4 มายเอสคิวแอล (MYSQL)  
มายเอสคิวแอล (MYSQL) คือ โปรแกรมระบบจัดการ

ฐานขอมูล ท่ีมีหนาท่ีเก็บขอมูลอยางเปนระบบ รองรับคําสั่ง SQL  
2.3 อุปกรณท่ีใชในการพัฒนา 

2.4.1 อารเอฟไอดี (RFID) 
อาร เอฟไอดี  (RFID)  สามารถอานคาได โดยผาน

คลื่นวิทยุจากระยะหาง เพ่ือตรวจ ติดตามและบันทึกขอมูลโดยใน
กรณีของโปรเจคน้ีไดนํามาใชเปนบัตรประจําตัวผูคา 

2.4.2 อารเอฟไอดี ลีดเดอร (RFID READER) 
ในโปรเจคน้ีไดนําอารเอฟไอดี ลีดเดอร (RFID READER) 

มาเปนเครื่องสแกนบัตรทํางานรวมกับบัตรผูคาโดยท่ีตัวเครื่องจะ
ระบุสัญลักษณของวัตถุดวยคลื่นความถ่ีวิทยุท่ีสามารถอานขอมูล
จากแทก(TAG)หรืออานคาขอมูลไดระยะไกลดวยความเร็วสูง 
 

3. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล 

จําเปนตองศึกษาขอมูลท่ีเ ก่ียวกับการทํางานของ
อุปกรณฮารดแวร และศึกษาการใชซอฟตแวร รวมไปถึงการใช
งาน web และ แอปพลิเคชัน 

 
3.2  วิเคราะหและออกแบบระบบ 

3.2.1 แผนภาพแสดงการทํางานของผูใชระบบ (Use 
case Diagram)  

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 Use case Diagram 
 
3.2.2  แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

               

ภาพที่  2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 

 3.2.3  แบบจําลองการทํางานของระบบ (Network 
Diagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แบบจําลองการทํางานของระบบ (Network Diagram) 
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4. ผลการดําเนินการ 

4.1 ผลการประเมินจากผูใชงาน 

 
ภาพที่ 4 กราฟผลประเมินจากผูใชงาน 

 

4.1.1 หนาจอการทํางานของระบบ 
1.) หนาจอเขาสูระบบทําการกรอก username password

ภาพที่ 5 เขาสูระบบ 
 

2.) หนาจอ home แสดงเมนูทั้งหมดภาพที่ 2 หนาจอ home 

รูปที ่6 หนาจอhome 
 

3.) หนาจอเพิ่มขอมูลผูคา 

ภาพที่ 7 หนาจอเพิ่มขอมูลผูคา 

 

4.) หนาจอแสดงขอมูลผูคา

 
ภาพที่ 8 หนาจอแสดงขอมูลผูคา 

 

5) หนาจอลงทะเบยีนบัตรผูคา 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 หนาจอลงทะเบียนบัตรผูคา 

 

6.) หนาจอขอมูลผูคาท่ีลงทะเบียนบัตรผูคา 

 
ภาพที่ 10 หนาจอขอมูลผูคาที่ลงทะเบียนบัตรผูคา 

 

7.) หนาจอสแกนบัตรผูคาเพ่ือทําการเช็คช่ือผูคาท่ีมาขายสินคา 

 
ภาพที่ 11 หนาจอสแกนบัตรผูคา 
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8.) หนาจอขอมลูผูคาท่ีสแกนบัตรผูคาแลว  

 
ภาพที่ 12 หนาจอขอมูลผูคาที่สแกนบัตรผูคาแลว 

 

9.) หนาจอการชําระเงินผูคาประจํา 

 
ภาพที่ 13 หนาจอการชาํระเงินผูคาประจาํและขอมูลการชาํระเงินของผูคาประจํา 
 

10.) หนาจอการชําระเงินของผูคาจร 

 
ภาพที่ 14 หนาจอการชาํระเงินผูคาประจาํและขอมูลการชาํระเงินของผูคาประจํา 

 
5. สรุปและขอเสนอแนะ 

ระบบจัดการตลาดนัดมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
หลังจากไดมีการนําเทคโนโลยRีFID เขามาใชกับระบบทําใหตัว
ระบบสามารถตรวจสอบขอมูลของผูคาไดและทําการเก็บขอมลู
ผาน database เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการจัดเก็บขอมลูและ
สะดวกตอการนําขอมลูมาเพ่ือจดัทําสถิติการคาและเพ่ือนํามา
เปนตัวชวยในการพิจารณาการตอสัญญาการคาระหวางผูคากับ
มหาวิทยาลยัและยังนําขอมูลไปใชในการจัดสรรแผงสําหรับขาย
สินคาไดอีกดวย 
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 Application of GIS for Valuation Real Estate by Spatial Factors  
in Rayong province 
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บทคัดยอ 
ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งมีความสําคัญสงผลตอราคาของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยเปนอยางมาก และเมื่อมีการสรางสถานีรถไฟ
ความเร็วสูงในจังหวัดระยอง ทําใหในอนาคตอาจจะทําใหตลาด
อสังหาริมทรัพยมีคูแขงทางการตลาดท่ีมากข้ึน การวิจัยจึงมี
วัตถุประสงคในการหาปจจัยดานทําเลท่ีตั้งท่ีสงผลตอราคาของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดวยวิธีการรวบรวมปจจัยท่ีสงผลตอการ
เลือกทําเลท่ีตั้ง และสํารวจสภาพปจจุบันของพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการอยูอาศัย นํามาสรางแผนท่ีดวยโปรแกรม 
ARC GIS เพ่ือวัดระยะหาง และวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย
ดานท่ีตั้งและประเมินราคาของท่ีพักอาศัย มีการวิเคราะห
ความสัมพันธและลําดับความสําคัญของปจจัยดานทําเลท่ีตั้งท่ีมี
ผลตอราคาขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย จัดทําแผนท่ีดวย
เทคนิคการวิเคราะหแบบหลายปจจัยในพ้ืนท่ีอําเภอแกลงไดผล
การวิเคราะห คือ ระยะทางการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกมี
ความสําคัญตอราคาขายธุรกิจอสังหาริมทรัพยมากท่ีสุด 
ระยะหางจากการเขาถึงการเดินทางมีความสําคัญเปนลําดับสอง 
การเขาถึงแหลงงานมีความสําคัญเปนลําดับสาม 
 
คําสําคัญ: GIS, อสังหาริมทรัพย, ปจจัยเชิงพ้ืนท่ี, การประเมิน
ราคา, เมืองระยอง 

 

ABSTRACT 
Factors affecting location are important to the selling 
price of real estate.  And when building a high- speed 
train station in Rayong may cause the real estate market 
to have more competitors in the market.  The research 
aims to find the location factors that affect the selling 
price of real estate.  With the collection of factors that 
affect the location selection And survey the current 
conditions of the area and living facilities.  Used to 

create maps with ARC GIS program to measure distance  
and analyze the relationship of factors of location and 
price evaluation of accommodation 

The results of the relationship analysis and the 
importance of location factors affecting the selling price 
of real estate are Distance to access facilities is most 
important to the real estate sales price.  The distance 
from the access to the trip is of second importance. 
Access to work sites has three priorities. 
 

Keywords: GIS , Real Estate, Spatial factors, Valuation, 
Rayong District 
 

1. บทนํา 
เน่ืองจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) กําลังจะมีการ
สรางรถไฟความเร็วสูงเช่ือมตอ 3 สนามบิน จากสนามบินดอน
เมืองสูสนามบินสุวรรณภูมิ และเทียบจอดท่ีสนามบินอูตะเภา มี
ระยะทางรวม 220 กิโลเมตร เริ่มจากกรุงเทพฯ และผานอีก 4 
จังหวัด คือ สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง เพ่ือ
ทําใหการเดินทางขนสงระหวางจังหวัดในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดหรือภูมิภาคอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ สะดวก
และรวดเร็วยิ่งข้ึน สามารถลดระยะเวลาและตนทุนในการ
เดินทางเมื่อเทียบกับการเดินทางในรูปแบบอ่ืนๆ โดยโครงการน้ี
จะทําใหจังหวัดระยองมีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนเปนอยางมาก 
เน่ืองจากจังหวัดระยองมีจุดเดนอยูแลว ไมวาจะเปนในเรื่องของ
การทองเท่ียว การเกษตร อุตสาหกรรม และเมื่อพูดถึงท่ีอยูอาศัย 
แนนอนวาเมื่อจังหวัดระยองมีความเจริญมากข้ึน ราคาท่ีอยูอาศัย
ก็จะพุงสูงข้ึนเชนกัน ชวงท่ีผานมาเมื่อมีประกาศออกมาวาใครได
สัมปทานรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ราคาท่ีดินก็ขยับตัว
สูง 1-3 เทาแลวแตพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีบานฉางในบางแปลง 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ราคาขยับข้ึนไป 5-10 เทาเลยทีเดียว แตก็เปนผลกระทบเพียง
ระยะสั้นเทาน้ัน เมื่อมองภาพรวมของประเทศมีความเจริญมาก
ข้ึนแนนอน 

ในอนาคตเมื่อการคมนาคมจากกรุงเทพฯเขาถึงตัวเมือง
ระยอง บริษัทใหญๆในกรุงเทพฯอาจจะมาตั้งสํานักงานท่ีจังหวัด
ระยองก็เปนได สิ่งเหลาน้ันจะชวยสงเสริมใหจังหวัดระยองมี
ความเจริญข้ึนไปไดอีก แตผลกระทบท่ีตามมา เน่ืองจากกลุม
ลู กค าอาจจะ เป นกลุ ม เป าหมาย เดี ย ว กัน  ทํ า ให ตล าด
อสังหาริมทรัพยมีคูแขงทางการตลาดท่ีมากข้ึน ดังน้ันนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพยในพ้ืนท่ีตองมีการปรับตัว และพัฒนาโครงการให
มีความเปนมืออาชีพมากยิ่งข้ึน ซึ่งในปจจุบันมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในการหา
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกทําเลท่ีตั้ง จึงเกิดแนวคิดท่ีจะศึกษาและ
วิจัยการประยุกตใชสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือประเมินราคาขาย
อสังหาริมทรัพยดวยปจจัยเชิงพ้ืนท่ี 

 
 2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีผลตอราคาขายของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย 
2.2 เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานทําเลท่ีตั้งท่ีมีผลตอ
ราคาขาย 

 
3. ขอบเขตการศึกษา 

3.1 พ้ืนท่ีการศึกษาครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอเมือง   จังหวัดระยอง 
3.2 ศึกษาเฉพาะตัวแปรท่ีเปนปจจัยดานทําเลท่ีตั้งเ พ่ือหา
ความสัมพันธและลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการ
ประเมินราคาขายอสังหาริมทรัพย 
 

        4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
4.1  นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยสามารถนําผลการศึกษาไป
วิเคราะหและพัฒนาโครงการ โดยคํานึงถึงปจจัยในการเลือก
ทําเลท่ีตั้งเพ่ือพัฒนาโครงการและกําหนดราคาไดอยางเหมาะสม 
4.2 ผูบริโภคสามารถใชผลการศึกษาเปนแนวทางในการเลือกท่ี
อยูอาศัยท่ีเหมาะสมตามความตองการได 

 
                   5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกทําเลท่ีตั้งและการจดัการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือการประเมินราคาขายทําใหไดกรอบ
แนวคิดการวิจัยดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวจิัย 

 
6. ขั้นตอนการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 1 : การรวบรวมปจจัยทางดานทําเลท่ีตั้ง จากการ
สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยตางๆ 
ข้ันตอนท่ี 2 : การรวบรวมฐานขอมูลเพ่ือสรางแผนท่ี   
ภูมิสารสนเทศในข้ันตนจาก shapefile  ของอําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง   
ข้ันตอนท่ี 3 : การสํารวจสถานภาพของทําเลท่ีตั้งจากการลงพ้ืนท่ี
จรงิและเก็บขอมูลเพ่ือพัฒนาแผนท่ี  
ข้ันตอนท่ี 4 : การวัดระยะทางของปจจัยทางดานทําเลท่ีตั้งจาก
ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรท่ีไดพัฒนาแลว 
ข้ันตอนท่ี 5 : การวิเคราะหหาความสัมพันธและจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยดานทําเลท่ีตั้ ง ท่ีมีผลตอราคาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย  
ข้ันตอนท่ี 6 : การอภิปรายผลการศึกษา 

 
ภาพที่ 2  ขั้นตอนแนวคิดการวิจยั 
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7. ผลการศึกษา 
จาการเก็บรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย มีการนําปจจัยท่ีใชใน
การศึกษาท้ังหมด 6 ปจจัย ซึ่งหลังจากการรวบรวมปจจัยทําให
สามารถสรุปปจจัยและลําดับความสําคัญไดดังน้ี 

1. ดานการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก (access facilities)
ซึ่งถือเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด ท่ีผูประกอบการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยใชเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้ง 
เพราะถือเปนแหลงศูนยรวมของชุมชน และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีใหบริการแกกลุมลูกคาไดอยางครบถวน โดยสิ่งอํานวย
ความสะดวกจะเปนสวนชวยในการกระตุนการตัดสินใจของผูซื้อ
มีหลักการพิจารณาจากปจจัยยอยดังน้ี 1) ระยะหางจาก
ศูนยการคา หางสรรพสินคาตางๆ ซึ่งระยะหางท่ีเหมาะสมท่ีสุด
คือ 0-5 กิโลเมตร 2) ระยะหางจากตลาด ซึ่งระยะหางท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดคือ 0-2 กิโลเมตร 3) ระยะหางจากสถานศึกษา ซึ่งระยะหาง
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 0-5 กิโลเมตร 4) ระยะหางจากโรงพยาบาล
ซึ่งระยะหางท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 0-5 กิโลเมตร 

2. ดานการเขาถึงการเดินทาง (access to travel) ปจจัยน้ีมี
สวนสําคัญมากในการเลือกทําเลท่ีตั้ง โดยจะพิจารณาวาอยูใกล
กับถนนสายหลักสายรอง ใกลสนามบิน ทางรถไฟมากนอย
เพียงใด และจะตองรูเสนทางคมนาคมดวยวาถนนแตละเสนจะ
ตัดไปทางไหน โดยสวนใหญผูซื้อจะมองเรื่องของทําเลท่ีตั้งใกล
การคมนาคมเปนหลัก มีการพิจารณาจากระยะหางจากถนนเปน
สําคัญ ซึ่งระยะหางท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 0-0.5 กิโลเมตร 

3. ดานการเขาถึงสถานท่ีทํางาน (workplaces)   
การพิจารณาเรื่องของแหลงงานจะเนนเรื่องของศักยภาพ 

การลงทุนในแตละพ้ืนท่ี ซึ่งการลงทุนจะสงผลใหเกิดการ สราง
แหลงงาน ไมวาจะเปนการประกอบธุรกิจอะไรก็ตอง มีการจาง
งาน ดัง น้ันพ้ืนท่ีไหนท่ีมีการลงทุนมากโอกาสทีจะทําใหมี
ประชากรหลั่งไหลเขามาทํางานก็มีมากตามไปดวย ซึ่งเปนปจจัย
ท่ีทําใหเกิดการสนับสนุนการพัฒนาในเรื่องของท่ีอยูอาศัยตามมา
โดยจะพิจารณาจากปจจัยยอย ดังน้ี 1) ระยะหางจากแหลง
อุตสาหกรรม ซึ่งระยะหางท่ีเหมาะสมท่ีสดุ คือ 3-6 กิโลเมตร 2) 
ระยะหางจากแหลงทองเท่ียว  ซึ่งระยะหางท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 
0-5 กิโลเมตร 

4. ดานภัยพิบัติและอาชญากรรม (disasters) เปน ปจจัยท่ีได
จากขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูใหขอมูลหลัก และเปนปจจัยท่ีมี
ความสําคัญมาก น้ันคือเรื่องของความ ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน “เมื่อผูอยูอาศัยตัดสินใจ เลือกซื้อท่ีอยูอาศัย จะตอง
คํานึงถึงเรื่องความปลอดภัย เรื่องของสิ่งท่ีเปนปญหาในอนาคต
จะตองไมเกิด” (ผูใหขอมูลหลัก) ดังน้ันกอนท่ีจะดําเนินการ
พัฒนาโครงการจะตองมีการพิจารณาถึงปจจัยน้ีดวย วาตรงไหน
ท่ีเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตหิรืออันตราย ก็

ควรจะหลีกเลี่ยงในการสราง เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต  

5. แผนพัฒนาเมือง (Urban planning) ในปจจัยน้ีจะดูใน
เรื่องของการพัฒนาของเมืองเปนหลัก เพราะวาการสราง
โครงการแตละโครงการเปนการขายในเรื่องของอนาคต 
เพราะฉะน้ันในการบริหารเรื่องทําเลท่ีตั้งข้ึนอยูกับการมองเรื่อง
การพัฒนาเมืองเปนหลัก ซึ่งปจจัยน้ีจะพิจารณาจากกฎหมายผงั
เมืองวาผังท่ีมีการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามแผนพัฒนา
เมืองมีการกําหนดวาพ้ืนท่ีไหนเปนพ้ืนท่ีท่ีใหปลูกสรางท่ีอยูอาศัย
ไดจะพิจารณาจากกฎหมายผังเมืองเปนเกณฑในการตัดสินใจ 

6. ปจจัยทางภูมิศาสตร (Geography) ปจจัยน้ี ผูประกอบการ
ใหความสําคัญคอนขางนอย โดยจะพิจารณาจาก 1) ความสูงของ
พ้ืนท่ี (elevation) ซึ่งจะดูเรื่องของสภาพพ้ืนท่ีวาเปนพ้ืนท่ีต่ํา
หรือสูง ถาต่ําตองคํานวณเพ่ือการถม ตองศึกษาวาตรงไหนมัน
เปนพ้ืนท่ีลุมหรือวาพ้ืนท่ีตรงไหนเปนแองกระทะ เราก็จะ
หลีกเลี่ยงในการสราง เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 2) 
ทิศทางลม (wind direction) ปจจัยน้ีจะดูจากผลกระทบเรื่อง
ของมลภาวะทางอากาศเปนหลักวาเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ
หรือไม 

 
8. สรุปและอภิปรายผล 

โดยสรุปปจจัยเชิงพ้ืนท่ีและการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ีใช
ในการวางแผนองคการธุรกิจอสังหาริมทรัพย มีดังน้ี 
1. การเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก (access facilities) หมายถึง 
ปจจัยท่ีผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยใชในการพิจารณา
การเลือกทําเลหมูบานจัดสรร จากระยะการเขาถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ไดแก ศูนยการคา หางสรรพสินคา ตลาด 
สถานศึกษา และ โรงพยาบาล ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
WU, ZHANG & DONG (2013)  ว าปจจัยด านทํา เล ท่ีตั้ ง ท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุด คือ ความสามารถในการเขาถึงสินคาและ
บริการ 
 2. การเขาถึงการเดินทาง (access to travel) หมายถึง ปจจัยท่ี
ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใชในการพิจารณาการเลือก
ทําเลหมูบานจัดสรรจาก ระยะหางจากถนนสายหลักและสายรอง 
สอดคลองกับ งานวิจัยของ Yang, Zheng & Zhu (2013: 157-
166) ท่ีระบุวาความนาจะเปนของทางเลือกการเดินทางในระยะ 
5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ 20 กิโลเมตร จากเสนทาง
คมนาคมมีผลตอการวางแผนเลือกทําเลท่ีอยูอาศัยของผูบริโภค 
3.  การเขา ถึงแหลงงาน (workplaces) หมายถึง ปจจัย ท่ี
ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยใชในการพิจารณาการเลือก
ทําเลหมูบานจัดสรรจากการเขาถึงแหลงอุตสาหกรรม และแหลง
ทองเท่ียวสอดคลองกับ งานวิจัยของ Ibeas et al. (2013) วา
ความสัมพันธเชิงพ้ืนท่ีระหวางโซนท่ีอยูอาศัยและโซนสถานท่ี
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ทํางาน ไดแก ยานอุตสาหกรรม จะมีผลตอการตัดสินใจเลือกทํา
เลในการสรางท่ีอยูอาศัยของผูประกอบการ ซึ่งจะทําใหผูอยู
อาศัยลดระยะเวลาและคาใชจายในการเดินทางลงได 
4. ภัยพิบัติและอาชญากรรม (disasters) หมายถึง ปจจัยท่ี
ผูประกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใชในการ พิจารณาการเลือก
ทําเลหมูบานจัดสรรจากพ้ืนท่ีนํ้าทวมซ้ําซากและความหนาแนน
ของชุมชนสอดคลองกับแนวคิดของ วิทวัส รุงเรืองผล (2557) ท่ี
กลาววาสิ่งท่ีตองคํานึงถึงสําหรับการลงทุนธุรกิจอสังหารมิทรัพย 
คือ การหลีกเลี่ยงทําเลท่ีจะกอใหเกิดนํ้าทวมไดงาย 
5.  แผนพัฒนาเมือง (Urban planning) หมายถึง ปจจัย ท่ี
ผูประกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใชในการ พิจารณาการเลือก
ทําเลหมูบานจัดสรรจากกฎหมายผงัเมืองวา ทําเลท่ีสนใจสามารถ
พัฒนาเปนหมูบานจัดสรรไดหรือไม สอดคลองกับแนวคิดท่ีวา
การเลือกทําเลในการสรางท่ีอยูอาศัยควรอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมถูก
ควบคุมหรือมีเง่ือนไขในการกอสราง  
6.  ปจจัยทางภูมิศาสตร  (Geography)  หมายถึง ปจจัย ท่ี
ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยใชในการพิจารณาทําเลท่ีตั้ง
จากความสูงต่ําของภูมิประเทศและทิศทางลม  
 จากการวิเคราะหความสมัพันธและลําดับความสาํคัญของปจจัย
ดานทําเลท่ีตั้งท่ีมีผลตอราคาขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
สามารถจัดทําแผนท่ีดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบหลายปจจัย 
ดังภาพ 

ภาพที่ 3 ผลการประเมินราคาจากทุกปจจัย 

 
เปนการศึกษาพ้ืนท่ีอําเภอแกลงไดผลการศึกษาดังน้ี คือ ระยะ
ทางการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกมีความสําคัญตอราคาขาย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมากท่ีสุด โดยตําแหนงท่ีตั้งของท่ีพักอาศัย
ยิ่งหางจากสิ่งอํานวยความสะดวกมากเทาใดราคาขายของท่ีพัก
อาศัยยิ่งลดลงมากเทาน้ัน ระยะหางจากการเขาถึงการเดินทางมี
ความสําคัญเปนลําดับสอง โดยตําแหนงท่ีพักยิ่งหางจากการ
เดินทางมากเทาใด ราคาขายของท่ีพักอาศัยยิ่งเพ่ิมข้ึนมากเทาน้ัน 

การเขาถึงแหลงงานมีความสําคัญเปนลาํดับสาม โดยหากยิ่งใกล
แหลองอุตสาหกรรมมากเทาใด ราคาขายของท่ีพักอาศัยยิ่งมาก
เทาน้ัน  
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การเปรียบเทียบเทคนิคการสกัดขอมลูอาคารดวยขอมูลภาพถายจากยูเอวี 
Comparison of techniques for extracting building information 

using image data from UAV 
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บทคัดยอ 
แบบจําลองการสกัดขอมูลอาคารท่ีไดจากการบินถายดวยยูเอวี
เปนขอมูลของสิ่งปกคลุมดิน การศึกษาน้ีมีเปาหมายในการ
เปรียบเทียบโปรแกรมการสกัดขอมูลอาคารดวยขอมูลภาพถาย
จากยู เอวี โดยการสกัดขอมูลอาคารในครั้ ง น้ีมีอยูดวยกัน            
3 โปรแกรม คือ โปรแกรม ArcGIS ERDAS Image 2014 และ 
eCognition Developer ทําการเปรียบเทียบโดยเลือกพ้ืนท่ีได
จากการบินถายดวยยูเอวีเหนือบริเวณตําบลแกงหางแมว อําเภอ
แกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา การสกัดขอมูล
อาคารจากโปรแกรม eCognition Developer มีความเหมาะสม
ในการสกัดขอมูลอาคารดวยขอมูลภาพถายจากยูเอวี มากกวา
โปรแกรม ArcGIS และ ERDAS Image 2014 อยางเห็นไดชัด 
การใชโปรแกรม eCognition Developer ในการสกัดรูปทรง
อาคารและสิ่งปลูกสรางซึ่งเหมาะกับการวิเคราะหการทํางาน 
 
คําสําคัญ: การสกัดขอมูลอาคาร, ขอมูลสิ่งปกคลุมดิน  
 

ABSTRACT 
The model for extracting data from UAV flight data is 
data of mulching.  The purpose of this study is to 
compare the data extraction process from UAV by 
extracting building data from 3 programs: ArcGIS ERDAS 
Image 2014 and eCognition Developer in compared to 
Kang Hang maw area.  eCognition Developer is more 
suitable for creating data extraction using UVA data 
than ArcGIS.  And ERDAS Image 2014 use eCognition 
Developer to separate the building shapes and 
buildings that are suitable for analysis. 
 
Keywords: Building data extraction, Ground cover 
information 
 

1. บทนํา 
อากาศยานไรคนขับ หรือยูเอวีถูกควบคุมจากระยะไกลไดซึ่งใน
ปจจุบันอากาศยานไรคนขับสามารถบินไดดวยตัวเอง ไมจําเปนท่ี
จะตองบังคับหรือคอนโทรล โดยการวางแผนแนวบินเขาไป 
อากาศยานไรคนขับเปนเครือ่งบินบังคับขนาดเล็กท่ีพัฒนาข้ึนมา
เพ่ือประโยชนใชสอยหลายดานดวยกัน ซึ่งในสมัยกอนจะมีใช
เฉพาะในทางการทหารเทาน้ัน ในปจจุบันน้ันอากาศยานไรคนขับ
ถูกใชในหลากหลายรูปแบบ เชน การคาดการณเก่ียวกับนํ้าทวม
อุทกภัย การวางผังและการใชประโยชนจากพ้ืนท่ี รวมถึงนําไปใช
ควบคูกับการออกแบบโครงสรางอาคาร การประมาณคาความสูง
ของตนไมและอาคาร  

โดยการศึกษาครั้งน้ีไดทําการศึกษาเทคนิคการสกัด
ขอมูลของอาคาร โดยใชขอมูลภาพถายทางอากาศยานไรคนขับ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเทคนิคการสกัดขอมูลของอาคารดวย
ขอมูลภาพถายจากยูเอวี ศึกษาความแตกตางของข้ันตอนการ
สกัดรูปทรงอาคาร จากโปรแกรม ArcGIS  ERDAS IMAGINE 
2014 และ eCognition Developer นอกจากรูปทรงอาคารท่ีได 
ทําการเปรียบเทียบรูปทรงอาคารจาก 3 โปรแกรม ซึ่งได
ทําการศึกษากระบวนการสกัดขอมูลอาคาร การตรวจสอบความ
ถูกตองแลวสามารถนําไปใชเปนประโยชนตอการพัฒนาใน
รูปแบบตาง ๆ และเปนเครื่องมือในการพัฒนาตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาเทคนิคการสกัดขอมูลอาคารและเปรียบเทียบความ 
แตกตางของขอมูลอาคารท่ีไดจาก 3 โปรแกรม  
 

3. วิถีการดําเนินงานวิจัย 
ศึกษาในพ้ืนท่ีตําบลแกงหางแมว อําเภอแกงหางแมว จังหวัด
จันทบุรี โดยแสดงข้ันตอนการดําเนินงานดังตอไปน้ี 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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ภาพที่ 1 ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
3.1 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
ขอมูลท่ีใชในการศึกษาผูวิจัยดําเนินการดังตอไปน้ี 
3.1.1 พ้ืนท่ีศึกษา 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแกงหางแมว ตั้งอยูหมูท่ี 4  
โดยอยูหางจากอําเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ         

3 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีรวม 129 ตารางกิโลเมตร  
 

 
ภาพที่ 2 แผนที่บริเวณตําบลแกงหางแมว 

 
3.1.2 ขอมูลภาพถายจากยูเอวีบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 
ภาพถายยูเอวีบริเวณพ้ืนท่ีตําบลแกงหางแมว อําเภอแกงหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี 
 

 
ภาพที ่  3  ภาพถายยูเอวีบริเวณพื้นที่ตําบลแกงหางแมว 

 

3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
การทําโครงงานจะมีข้ันตอนในการดําเนินงานดังน้ี 
3.2.1 ข้ันตอนการตรียมภาพออรโทสําหรับการวิเคราะห 
เริ่มจากนําขอมูลภาพถายจากยูเอวีบริเวณท่ีศึกษามาทําการสราง 
SFM และภาพถายออรโท โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพขั้นตอนการตรียมภาพออรโท 

 
3.2.1.1 การจับคูฟเจอรระหวางคูภาพ 
ข้ันตอนน้ีเปนการสกัดสิ่งท่ีสนใจหรือฟเจอร ในแตละภาพแลวทํา
การจับคูระหวางคูภาพ เพ่ือหาความสัมพันธวาภาพใดมีสวน
ซอนทับกับภาพใดบาง 
3.2.1.2 การคํานวณโครงสรางแบบหางและแบบแนน 
ข้ันตอนตอมาคือการนําพิกัดของฟเจอร และพารามิเตอรของ
กลองท่ีคํานวณไดมาใชรวมกันในการคํานวณหาคาพิกัดสามมิติ
ของฟเจอรแตละจุด 
3.2.1.3 การดีเอสเอ็มและภาพถายออรโท 
โดยปกติแลวขอมูลจุดสามมิติแบบแนนน้ันจะมีจํานวนจุดสามมิติ
เปนจํานวนมาก ดังน้ันเราจึงสามารถแปลงจุดสามมิติเหลาน้ีให
เปนขอมูลดีเอสเอ็มไดโดยงาย และเมื่อไดดีเอสเอ็มแลว เราจึงนํา 
ดีเอสเอ็มและภาพถายท้ังหมดจํานวน 30 ภาพมาคํานวณรวมกัน
ดวยโปรแกรม Agisoft PhotoScan โดยใชเทคนิคเอสเอฟเอ็มใน
การสรางเปนภาพออรโทเพ่ือใชในการวิเคราะหตอไป 
 

 
ภาพที่ 5 ภาพถายออรโท 

 

2.2.3 ข้ันตอนการจําแนก ขอมูลภาพถายแบบอัตโนมัติ 
สําหรับข้ันตอนการดําเนินงานในสวนท่ีสอง เริ่มจากนําขอมูล 
ภาพออรโทมาทําการจําแนกขอมูลภาพถายอัตโนมัติจาก 3 
โปรแกรมมาทําการวิเคราะห โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 
 

 
ภาพที่ 6 แผนการจําแนกขอมูลภาพถายแบบอัตโนมัติ 
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1. การจําแนกขอมูลภาพถายแบบอัตโนมัติดวย ArcGIS 
นําเขาภาพถายออรโทในโปรแกรม ArcGIS โดยใชเครื่องมือ 
Classification ในการจําแนกขอมูลภาพถายจากยูเอวีสงออก
ภาพเปน Shapefile  
2. การจําแนกขอมูลภาพถายแบบอัตโนมัติดวย ERDAS Image 
2014 
นําเขาภาพถายออรโทในโปรแกรม ERDAS ERDAS Image 2014 
ใชเครื่องมือ Unsuperviesd ใช Unsuperviesd Classification 
เลือกจํานวนคลาสท่ีเราตองการหลังจากน้ันใชเครื่องมือ Raster 
to Shapefileเพ่ือสงออกภาพเปน Shapefile  
3. การจําแนกขอมูลภาพถายแบบอัตโนมัติดวย eCognition 
Developer 
นํ า เ ข าภาพถ ายออร โท เข ามา ใน โปรแกรม eCognition 
Developer ทํ า ก า ร กํ าหนด  Algorithm จ าก น้ั น เ ลื อ ก ใช  
Classification ทําการสรางคลาสและกําหนดรายระเอียดของ
คลาสตาง ๆ เลือก Algorithm ใหเปน classification จากน้ันทํา
การ Export ภาพออกเปน Shapefile และ Raster 
 
3.2.3 ข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตอง 
ในการประเมินความถูกตองของการจําแนกขอมูลสํารวจ
ระยะไกลน้ันเปนการพิจารณาขอมูลผลการจําแนกช้ันขอมูล     
ณ ตําแหนงท่ีตั้งหนวยตัวอยาง (จุดสํารวจ) เปรียบเทียบความ
สอดคลองกันกับความเปนจริงท่ีพบในภาคสนามท่ีถือวาเปน
ขอมูลอางอิง แลวทําการแจกแจงใหอยูในรูปของตารางขอมูลท่ี
เรียกวา Error Matrix  
3.2.4 ข้ันตอนการสรางตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกตอง 
หลังจากท่ีไดตารางขอมูล Error Matrix มาแลวน้ัน ผูวิจัยไดทํา
การเปรียบเทียบขอมูลตารางท้ัง 3 โปรแกรม แลวทําการสราง
ตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกตองเพ่ือหาโปรแกรมท่ี 
Error นอยท่ีสุด 
 

4. ผลการวิจัย 
จากผลการดําเนินการวิเคราะหขอมูลภาพถายจากยูเอวี ในเขต
พ้ืนท่ีตําบลแกงหางแมว อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดย
การเปรียบเทียบผลลัพธภาพถายอากาศยานไรคนขับจากท้ัง 3 
โปรแกรม ซึ่งจะไดผลลัพธดังตอไปน้ี 
4.1 เพ่ือศึกษาเทคนิคการสกัดรูปทรงอาคารและเปรียบเทียบ
ความแตกตางของรูปทรงอาคารท่ีไดจาก 3 โปรแกรม  
การวิเคราะหภาพถายออรโทดวยโปรแกรม ArcMap ERDAS 
Image 2014 และ  eCognition Developer เ มื่ อ ไ ด ทํ าการ
วิเคราะหภาพถายออรโทแลว จากผลการวิเคราะหไดทําการ
แสดงผลใหออกมาในรูปแบบของคลาส ไดแก  บานและ

สิ่งกอสราง พ้ืนท่ีสีเขียวและอ่ืน ๆ โดยทําการเปรียบเทียบกันท้ัง 
3 โปรแกรมดังรูป 
  

 
ภาพที่ 7 การจําแนกภาพถายแบบอัตโนมัติดวยโปรแกรม ArcMap 

 

 
ภาพที่ 8 การจําแนกภาพถายแบบอัตโนมัติดวยโปรแกรม ERDAS 

 

 
ภาพที่ 9 การจําแนกภาพถายแบบอัตโนมัติดวยโปรแกรม eCognition 

 
4.2 ตารางแสดงการตรวจสอบความถูกตอง 
ทําการตรวจสอบความถูกตองดวยวิธี Error Matrix จากท้ัง        
3 โปรแกรม ดังตาราง 
 

ตารางที่ 1 การตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรม ArcGIS 
  Reference data from field  

 บานและ
สิ่งกอสราง 

พื้นท่ี 
สีเขียว 

 
อ่ืน ๆ 

 
SUM 

User Accuracy 
(%) 

 
Classified 

image 

บานและสิ่งกอสราง 6 2 5 13 46.15% 

พื้นท่ีสเีขียว 2 7 4 13 53.85% 

อ่ืน ๆ 3 2 8 13 61.54% 

 SUM 11 11 17 39  

Producer 
Accuracy (%) 

 
54.55% 

 
63.64% 

 
47.06% 

 

Overall Accuracy = 53.85%  

Kappa Analysis 

Kappa stat. (�� )  = 0.308 

 
 
ตารางที่ 2 การตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรม ERDAS Image 2014 

  Reference data from field  

 บานและ
สิ่งกอสราง 

พื้นท่ี 
สีเขียว 

 
อ่ืน ๆ 

 
SUM 

User Accuracy 
(%) 

 
Classified 

image 

บานและสิ่งกอสราง 7 0 0 7 100.00%  

พื้นท่ีสเีขียว 1 5 3 9 55.56%  

อ่ืน ๆ 5 1 16 22 72.73%  

 SUM 13 6 19 38  

Producer 
Accuracy (%) 

 
53.85%  

 
83.33%  

 
80.00%  

 

Overall Accuracy = 71.79%   

Kappa Analysis 

Kappa stat. (�� )  = 54.17 % 
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ตารางที่ 3 การตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรม eCognition 
Developer 

  Reference data from field  

 บานและ
ส่ิงกอสราง 

พ้ืนที่ 
สีเขียว 

 
อ่ืน ๆ 

 
SUM 

User Accuracy 
(%) 

 
Classified 

image 

บานและ
ส่ิงกอสราง 

230 3 60 293 78.50%  

พ้ืนที่สีเขียว 21 947 74 1042 90.88%  

อ่ืน ๆ 22 18 194 234 82.90%  

 SUM 273 968 328 1569  

Producer 
Accuracy (%) 

 
84.25%  

 
97.83%  

 
59.15%  

 

Overall Accuracy = 87.38 %   

Kappa Analysis 

Kappa stat. (�� )  = 76.04 % 

 
4.3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกตอง 
ทําการเปรียบเทียบความถูกตองจากท้ัง 3 โปรแกรม ดังตาราง 

 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความถูกตอง 

 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความถกูตอง  

 ArcGIS ERDAS Image 2014 eCognition Developer 

Overall Accuracy 53.85% 71.79%  87.38 %  

Kappa stat. (�� )   30.80% 54.17 % 76.04 % 

 
5. อภิปราย 

ในการศึกษาเทคนิคการสกัดขอมูลอาคารดวยภาพถายจากยูเอวี 
จาก 3 โปรแกรมในพ้ืนท่ีตําบลแกงหางแมว อําเภอแกงหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี มีวิธีการสกัดขอมูลอาคารท่ีไดมาศึกษาวิเคราะห
หาความถูกตองของขอมูล สรุปไดวาเมื่อทําการวิเคราะหภาพถาย
ออรโทในตําบลแกงหางแมว โปรแกรมท่ีใชในการวิเคราะห
ภาพถายออรโทแตละโปรแกรมมีความแตกตางกัน เห็นไดวาการ
สกัดรูปทรงอาคาร ท่ี ถูกสร างด วยโปรแกรม eCognition 
Developer มีความเหมาะสมในการใชสกัดรูปทรงอาคารจาก
ภาพอากาศยานไรคนขับ มากกวาโปรแกรม ArcGIS และ ERDAS 
Image 2014 อยางเห็นไดชัด  
 

เอกสารอางอิง 
[1]   ดวงพร น่ิมนวล. (2557). การประมาณคานํ้าหนักของ
อาคาร โดยใชแบบจําลองสามมิติแบบ LOD1 ท่ีสรางจาก
ภาพถายจากยูเอวี. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. 
[2]   กาญจนขจร ชูชีพ. (2561). การประเมินความถูกตองในการ
สํารวจระยะไกล. สืบคน 6 พฤศจิกายน 2562, จาก forest-
admin.forest.ku.ac.th 
[3]   ปยะณัฐ ปยะศิลป. (2562). การเปรียบเทียบเทคนิคการ
สรางแบบจําลองความสูงสิ่งปกคลุมพ้ืนผิวเชิงเลขท่ีไดจากอากาศ
ยานไรคนขับท่ีเหมาะสมกับการสํารวจอาคารสิ่งปลูกสราง. 
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การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสรเทศ 
เพ่ือศึกษาความเหมาะสมเชิงพ้ืนท่ีสําหรับการปลูกขาวนาปและนาปรัง 

Application of Geo-informatics to study the spatial suitability 
for The rice planting  in-season rice and off-season rice 

 
*ตะวัน แสนจนัทร1 

 
1สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทศโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

Email: tawansanchan@gmail.com  
 
 

บทคัดยอ 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด  มีการ
ปลูกขาวเพ่ือไวบริโภคในครัวเรือน จึงไดมีแนวคิดท่ีจะวิเคราะห
หาวิธีปลูกขาวท่ีเหมาะสมกับพ้ืน โดยวิธีการวิเคราะหแบบหลาย
ปจจัย1ท้ังประเภทการใชท่ีดิน ความสมบูรณของดิน แหลงนํ้า
และความขํานาญชองชาวบาน สรุปไดวาเมื่อทําการวิเคราะหหา
วิธีการปลูกขาวแบบนาปและแบบนาปรัง2ใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีใน
ตําบลชางทูนน้ันแตกตางกัน จะมีท้ังพ้ืนท่ีเหมาะสมปลูกขาว3และ
พ้ืนท่ีไมเหมาะสม ในสวนของการศึกษาความสัมพันธน้ัน ผูวิจัย
ไดนําความสัมพันธระหวางขอมูลของพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูก
ขาวนาปมาหาวามสัมพันธกับขอมูลการปลูกขาวนาปในปจจุบัน 
จะเห็นไดวาคาของความสัมพันธน้ันไปในทิศทางเดียวกัน 
 
คําสําคัญ: การวิเคราะหแบบหลายปจจัย, วิธีปลูกขาวนาป นา
ปรัง, พ้ืนท่ีเหมาะสมปลูกขาว 
 

ABSTRACT 
Because the district Chang Thun, Trat Province Bo Rai 
District has planted rice on household consumption. 
The idea is to determine how to grow crops suitable to 
the area.  By analyzing multiple factors1.  Both types of 
land use The integrity of the soil Water and funny Jean 
pension locals.  In conclusion, when analyzing the 
method of The rice planting  in- season rice and off-
season2 to the area in Chang Thun is different.The area 
is suitable for cultivation of rice3 and rice-growing areas 
unsuitable. As part of the relationship. The researchers 
have taken the relationship between the information of 
the area, which is appropriate for the planting of The 
rice planting in- season in relation to the current  rice 

planting in- season information.  It can see that the 
relationship values are in the same direction. 
 
Keywords: Analyzing multiple factors, The rice planting  
in-season rice and off-season rice, The area is suitable 
for cultivation of rice. 

 
1. บทนํา 

การเพาะปลูกขาวของประเทศไทยในปหน่ึงๆ สามารถแบงออก
ไดเปน 2 ฤดูดวยกัน คือ ฤดูนาป และฤดูนาปรัง โดยนาป  คือนา
ขาวท่ีทําในระหวางเดือนเมษายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปน
ฤดูการทํานาปกติ เมื่อถึงวันท่ีจะออกดอกก็ออกพรอมกันหมด 
สวนนาปรัง คือนาขาวท่ีตองทํานอกฤดูทํานาเพราะในฤดูทํานา 
นํ้ามักจะมากเกินไป  ซึ่งขาวท่ีใชทํานาปรังจะเปนขาวท่ีแสงไมมี
อิทธิพลตอการออกดอก ซึ่งเปนขาวท่ีออกตามอายุ ไมวาจะปลูก
เมื่อใด พอครบอายุก็จะเก็บเก่ียวได จะเห็นไดวาการปลูกขาวท้ัง 
2 แบบ มีความแตกตางกันมากเพียงใด การเลือกวิธีการปลูกก็
ตองคํานึงถึงสถานท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาว 
ผลผลิตท่ีไดก็จะมีความตางกันเชนกัน ดังน้ันในการเลือกวิธีการ
ปลูกระหวางขาวนาป กับนาปรังจึงตองใชการวิเคราะห ท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีดีและขาวท่ีสมบูรณ 

ดังน้ันจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาเรื่องการเลือกวิธีปลูกขาว
ระหวางขาวนาปกับนาปรับใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีตําบลชางทูน 
เพราะเปนพ้ืนท่ีมีการทํานาและทําการเกษตรหลากหลายรูปแบบ 
โดยรวบรวมขอมูลเชิงพ้ืนท่ีมาประยุกตใชในการวิเคราะหเพ่ือหา
พ้ืนท่ีเหมาะสมกับการเลือกปลูกขาวท้ังสองวิธี จากน้ันจึงนําผล
จากการวิเคราะหไปแสดงผลในรูปแบบแผนท่ี เพ่ือใชเปนขอมูล
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกวิธีปลูกขาวใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
 
 
 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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2. วัตถุประสงค 
1.2.1  เพ่ือศึกษาวิธีการปลูกขาวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีตําบลชาง
ทูน 
1.2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลของพ้ืนท่ีเหมาะสม
ปลูกขาวนาปกับขอมูลการปลูกขาวนาปในตําบลชางทูน 
 

 
ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ตําบลชางทูน 

 
3. วิธีการดําเนินงาน 

การศึกษาเรื่องการประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศสําหรับการ
เลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาวในพ้ืนท่ีตําบลชางทูน  
กรณีศึกษาการปลูกขาวแบบนาปและนาปรัง ผูศึกษาไดทําการ
รวบรวมขอมูล เพ่ือใชในการวิเคราะหวิธีการปลูกขาวในพ้ืนท่ี
ตําบลชางทูนไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอการไดมาของ
ผลผลิตท่ีดีท่ีสุด โดยมีข้ันตอนการศึกษา ดังภาพท่ี 2 
 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทํางาน 

 

พ้ืนท่ีศึกษา 
พ้ืนท่ีของตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด มี พ้ืนท่ี
ประมาณ 103.4 ตารางกิโลเมตร  
 

3.1 รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน 
3.1.1 ขอมูลปฐมภูม ิ

3.1.1.1 สอบถามขอมูลจากชาวบานบริเวณตําบลชางทูน วามี
ทักษะและความรูดานการทํานามากนอยเทาใดในแตละหมูบาน 

3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ 

3.1.2.1 ขอมูลประเภทการใชท่ีดิน 

3.1.2.2 ขอมูลความสมบูรณของดิน 

3.1.2.3 ขอมูลแหลงนํ้า  
 

3.2 วิเคราะหวิธีปลูกขาวท่ีเหมาะกับพ้ืนท่ีศึกษา 
ในการวิเคราะหหาวิธีปลูกขาวท่ีเหมาะกับพ้ืนท่ีศึกษาน้ัน ผูจัดทํา
จําเปนตองใชการวิเคราะหแบบหลายปจจัยเพ่ือทําการเลือกการ
ปลูกขาวท่ีเหมาะสมตอพ้ืนท่ีเหมาะวาปจจัยใดมีผลตอการเลือก
ปลูกแบบไหนบาง  โดยการนําขอมูลปจจัยมาวิเคราะหดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรดังแผนผังตอไปน้ี   
 

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะหปจจยั 

 
3.2.1 เกณฑการใหคานํ้าหนักและคะแนนของแตละปจจัย 
ขอมูลท่ีไดมาของแตละปจจัยน้ันมีความตางกันในแตละพ้ืนท่ีการ
แบงความสําคัญของปจจัยจึงชวยใหสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการ
ปลูกท่ีเหมาะสมไดงายข้ึน โดยการกําหนดนํ้าหนักของปจจัยตาง ๆ  
มีดังน้ี  (ท่ีมา : http://www.kasetnumchok.com, 2562)  
 

ตารางที่ 1 คาน้ําหนักของวิธีปลูกแบบนาป 

ประเภทปจจัย คาน้ําหนัก 

ประเภทการใชท่ีดิน 0.3 
แหลงนํ้า 0.2 

ความเหมาะสมของดิน 0.3 

ความชํานาญ 0.2 
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ตารางที่ 2 คาน้ําหนักของวิธีปลูกแบบนาปรัง 

ประเภทปจจัย คาน้ําหนัก 
ประเภทการใชท่ีดิน 0.2 

แหลงนํ้า 0.4 
ความเหมาะสมของดิน 0.2 

ความชํานาญ 0.2 
 
3.2.2 เกณฑการใหคะแนนของแตละปจจยั 
การกําหนดชวงหรือเกณฑการใหคะแนนท่ีไดจะในแตละประเภท
ปจจัยจะมีชวงอยูท่ีระยะ 1 –  10  คะแนน  โดยมีการกําหนด
คะแนนตามความสมัพันธของปจจัยกับการตดัสินใจทํานาดังน้ี 

 
ตารางที่ 3 การใหคะแนนปจจัยประเภทการใชที่ดิน 

การใหคะแนนปจจัยประเภทการใชท่ีดิน 
ลําดับ การใชท่ีดิน คะแนน 

1 ทํานา 10 
2 พืชไร,ทุงหญา,ท่ีโลง 8 
3 ไมยืนตน,ปา 4 
4 สถานเพาะเลี้ยงสัตว,หมูบาน 2 

 
ตารางที่ 4 การใหคะแนนปจจัยความสมบูรณของดิน 

 
ตารางที่ 5 การใหคะแนนปจจัยแหลงน้ํา 

 
ตารางที่ 6 การใหคะแนนปจจัยความชาํนาญ 

3.3 การหาความสัมพันธ 
เปนการดูทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว โดยมี 
Correlation Coefficient (r) หรือ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
เปนตัวบงช้ีถึงความสัมพันธน้ี โดยการนําความเหมาะสมของการ
ใชดินท่ีวิเคราะห มาทําการหาคาสหสัมพันธของแตพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ใช ท่ีดินทํานาเพ่ือดูวาจํานวนพ้ืนท่ีท่ีใชปลูกขาวกับพ้ืนท่ี ท่ี
เหมาะสมกับการปลูกขาวในปจจุบันความเก่ียวของกันหรือไม 
โดยการใชสูตรและสมการดังน้ี 
 

                         (1) 
 

4. ผลการวิจัย 
จากผลการดําเนินการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเลือกวิธีปลูกให
เหมาะกับพ้ืนท่ีศึกษา  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลชางทูน อําเภอบอไร
จังหวัดตราด โดยการใชแผนท่ีแสดงผลพ้ืนท่ีเหมาะสมในการใช
วิธีปลูกขาวท้ังแบบนาปและแบบนาปรัง โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหแบบหลายปจจัย ซึ่งจะไดผลลัพธดังตอไปน้ี 
 
4.1 ผลการวิเคราะหหาวิธีการปลูกขาวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
ตําบลชางทูน  
เมื่อไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีมผีลตอการเลือกวิธีการปลูกขาว
ใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีตําบลชางทูน จากผลการวิเคราะหไดทําการ
แสดงผลออกมาในรูปแบบของแผนท่ี โดยแยกเปน 2 แผนท่ี คือ
แสดงความเหมาะสมในการปลูกขาวแบบนาปกับแบบนาปรัง ซึ่ง
ไดแสดงระดับความเหมาะดวยระดับของสี แบงออกเปน 5 ระดับ 
ไดแก พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดจะเปนสเีหลือง และสวน
พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอยจน
ไปถึงไมมคีวามไมมีความเหมาะสมจะเปนสีเขียว สีฟา สีชมพูและ
สีมวง จากภาพท่ี 4 – 5 
 

 
ภาพที่ 4  แผนที่พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกขาวนาป 

การใหคะแนนปจจัยความสมบูรณของดิน 

ลําดับ ระดับความสมบูรณของดิน คะแนน 

1 สูง 10 

2 ปานกลาง 8 

3 ต่ํา 4 

การใหคะแนนปจจัยแหลงน้ํา 
ลําดับ ระยะหางจากแหลงน้ํา (เมตร) คะแนน 

1 300 10 
2 500 8 
3 700 6 
4 1000 4 
5 1500 2 

การใหคะแนนปจจัยความชํานาญ 
ลําดับ ระดับความชํานาญ คะแนน 

1 มาก 10 
2 ปานกลาง 6 
3 นอย 3 
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ภาพที่ 5  แผนที่พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกขาวนาปรัง 

 

4.2 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความเหมาะสมชอง
พ้ืนท่ีปลูกขาวตอการปลูกขาวจริงในพ้ืนท่ีปจจุบัน 
จากผลการวิเคราะหขอมลูของพ้ืนท่ีเหมาะสมปลูกขาวนาปกับ
ขอมูลการปลูกขาวนาปในปจจุบัน ซึ่งนําขอมูลเน้ือท่ีตอไรของ
พ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกนาปมาทําการหาคาสหสมัพันธของ
เน้ือท่ีปลูกขาวนาปในปจจุบันของตําบลชางทูน วาไปในทางทิศ
เดียวกันหรือไม 
 

 
ภาพที่ 6 พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกขาวนาป 

 

จากกราฟ แสดงไดวา  
REGRESSION = 0.1519 
CORRELATION = 0.1519 
หมายถึง คาความสัมพันธ หรือ คา R มีคาเปนบวก มีคาเทากับ 
0.1519 แสดงวามีคาไปในทิศทางเดียวกัน หรือแสดงวาพ้ืนท่ี
ปลูกในปจจุบันอยูในพ้ืนท่ีเหมาะสมท่ีวิเคราะหมาได  
 

5. อภิปราย 
ในการศึกษาวิธีการปลูกขาวใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีตําบล
ชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด  โดยวิธีการวิเคราะหแบบ
หลายปจจัย ท้ังประเภทการใชท่ีดนิ ความสมบูรณของดิน แหลง
นํ้าและความขํานาญชองชาวบาน สรุปไดวาเมื่อทําการวิเคราะห

หาวิธีการปลูกขาวระหวางแบบนาปและแบบนาปรังใหเหมาะสม
กับพ้ืนท่ีในตําบลชางทูนน้ันแตกตางกัน จะมีท้ังพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
จะปลูกขาวและพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม ในสวนของการศึกษา
ความสัมพันธน้ัน ผูวิจัยไดนําความสัมพันธระหวางขอมูลของ
พ้ืนท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาวนาปมาทําความสัมพันธกับขอมูล
การปลูกขาวนาปในปจจุบัน จะเหน็ไดวาคาของความสัมพันธน้ัน
ไปในทิศทางเดียวกัน 

 
เอกสารอางอิง 

[1] สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2560). ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ. 
สืบคน 7 ตุลาคม 2562, จาก http://statgis.nso.go.th/d 
[2] โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. (2560). การปลูก
ขาวในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย. สืบคน 5 ตุลาคม 2562, จาก
http://kanchanapisek.or.th 

2435

http://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AF/166350433448903


The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

รูปแบบการเก็บขอมูลของหนังสือเดินทางประเทศไทยในปจจุบัน 
Data Collection Formats for Current Thai Passports 

 
สิทธิศักด์ิ ธรรมบวร1, กรเอก สุขเกษม1, รุงรัตน เวียงศรีพนาวัลย1 และ *วรางคณา กิ้มปาน1 

 
1ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวทิยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

Emails: 59050320@kmitl.ac.th, 59050275@kmitl.ac.th 

 
 

บทคัดยอ 
บทความน้ีนําเสนอการศึกษารูปแบบและวิธีการเก็บขอมูลตาง ๆ 
ในหนังสือเดินทาง (Passport)  ของประเทศไทย โดยจะ
ทําการศึกษามาตรฐาน ICAO Doc 9303 ซึ่งจะเนนการศึกษาใน
สวนท่ี 10 ซึ่งเปนสวนของการจัดเก็บขอมูลเปนหลัก จาก
การศึกษาจากเอกสาร ICAO Doc 9303 แสดงใหเห็นวา การ
เก็บขอมูลของหนังสือเดินทางจะมีการเก็บขอมูลโดยการแยก
ไฟลแตละประเภทออกจากกัน ซึ่งผูวิจัยไดทําการทดลองอานคา
ของหนังสือเดินทางของประเทศไทยพบวา หนังสือเดินทาง
ดังกลาวน้ัน ประกอบไปดวยขอมูลท่ีเรียกวา Elementary Files 
ท้ังหมด 5 ประเภทประกอบดวย Common คือ ขอมูลเวอรช่ัน
ข อ ง  Logical Data Structure ( LDS) , Document Security 
Object (SOD) สวนการเขารหัสของ Data Group ตาง ๆ ไดแก 
Data Group 1 คือขอมูล MRZ (Machine Readable Zone) 
สวน Data Group 2 และ Data Group 3 เปนขอมูล Biometrics 
โดย Data Group 2 คือขอมูลภาพถายใบหนา และ Data 
Group 3 คือขอมูลภาพถายลายน้ิวมือ จากน้ันจะมีการนําขอมูล
บางสวนไปเขาฟงกชันแฮช ในรูปแบบ SHA-256 จากน้ันจะถูก
สร าง เปน Document Security Object (SOD) โดยขอมูล 
Elementary Files ท้ังหมด 5 ประเภทสามารถพัฒนาเปนบัตร
หนังสือเดินทาง (Passport Card) [1] สําหรับเดินทางผานแดน
ระหวางประเทศไทย กับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือชวยลดคาใชจาย 
อีกท้ังยังเพ่ิมความรวดเร็วในการเขา และออกประเทศไทย 
 
คําสําคัญ: หนังสือเดินทาง, ดาตากรุป, มาตรฐานไอเคโอ 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This paper presents the study of formats and variety of 
data collection methods in a Thai Passport which uses 
the ICAO Doc 9303 standard. We only focus on studying 
the document in part 10, which is mainly the data 
collection.   According to the studies of the ICAO Doc 
9303 document, it shows that the data collection of 
Passport is done by extracting files.  After trying to 
retrieve the information of Thai passports, we found 
that it consists of 5 types of data called Elementary 
Files, which consists of Common data, Logical Data 
Structure (LDS) version, and Document Security Object 
(SOD) .  The encodings of Data Group are Data Group 1 
which is Machine Readable Zone ( MRZ) , while Data 
Group 2 and Data Group 3 are Biometrics, where Data 
Group 2 is face image data and Data Group 3 is 
fingerprinted image data. After that, some data will be 
imported into the SHA- 256 format hash function in 
order to create a Document Security Object (SOD). All 
5 elementary file data types can be developed into 
passport cards for travelling between Thailand and 
neighbor countries.  This can be cheaper, faster than 
passport books. Moreover, it can increase the speed of 
exit and re-enter Thailand. 
 
Keywords: Passport, Data Group, ICAO Standard 
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1. บทนํา 
การทองเท่ียวระหวางประเทศ มีการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ตาม
สถิติของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) ในป พ.ศ. 2559 มี
จํานวนการเขา-ออก ประเทศของหนังสือเดินทางไทย คน 
1,635,144 และในป พ.ศ. 2561 มี 2,344,001 คน ซึ่งเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 43.35% และจํานวนผูขอหนังสือเดินทางของไทย จาก
สถิติของกรมการกงสุลยังมีอัตราเพ่ิมข้ึนเชนกัน โดยเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 8.31% ในป 2560 มีผูขอหนังสือเดินทางท้ังสิ้น 
1,873,592 ราย และในป พ.ศ. 2561 มีจํานวนผูขอหนังสือ
เดินทาง เพ่ิมข้ึน เปน 2,029,280 ราย ดวยเหตุน้ีผู วิจัยจึงมี
แนวคิดในการศึกษารายละเอียดขอมูล รูปแบบการเก็บขอมูล 
และประเภทของการเก็บขอมูล ภายในหนังสือเดินทางประเทศ
ไทยในปจจุบัน โดยสามารถนําขอมูลตาง ๆ ไปตอยอดการใชงาน 
เน่ืองจากในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา  หรือประเทศจีน ท่ี
สามารถใชบัตรใบเดียวสําหรับเดินทางไปยังประเทศเพ่ือนบาน 
เรียกวา บัตรหนังสือเดินทางใชสําหรับการคมนาคมทางบก หรือ
ทางนํ้าเทาน้ัน แตสําหรับการคมนาคมทางอากาศตองใช เลม
หนังสือเดินทาง โดยตัวอยางของบัตรหนังสือเดินทางแสดงดัง
ภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางบัตรหนังสือเดินทาง ของสหรัฐอเมริกา [1] 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1. หนังสือเดินทาง 
หนังสือเดินทาง (Passport) [2] คือเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 
ของตัวบุคคลน้ัน ๆ คลายกับบัตรประชาชนของประเทศไทยใน
ปจจุบัน แตสําหรับหนังสือเดินทางน้ันจะใชสําหรับการเดินจาก
ประเทศตนทางไปยังตางประเทศ โดยขอมูลบนหนาหนังสือ
เดินทางจะประกอบไปดวย ช่ือ นามสกุล สัญชาติ รูปถาย 
ลายมือช่ือ วัน เดือน ปเกิด เพศ และเลขท่ีหนังสือเดินทาง เปน
ตน หนังสือเดินทางเปนตัวชวยในการเดินทางเขาหรือออก

ประเทศตาง ๆ ท้ังน้ี สําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย 
ประกอบไปดวยขอมูล รหัสประเทศ เลขท่ีหนังสือเดินทาง ภาพ
ใบหนา ช่ือ นามสกุล สัญชาติ วันเกิด เลขประจําตัวประชาชน 
เพศ สวนสูง สถานท่ีเกิด วันท่ีออก และวันหมดอายุของหนังสือ
เดินทาง สถานท่ีออกหนังสือเดินทาง ลายมือช่ือของผูถือหนังสือ
เดินทาง และขอมูล MRZ ซึ่งจะปรากฏอยูดานลางของเอกสาร 
หนังสือเดินทางประเทศไทย แสดงดังภาพท่ี 2 และตัวอยางภาพ
ใบหนาท่ีเก็บบนเอกสารเดินทางแสดงดังภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 2 หนังสือเดินทางประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ตัวอยางภาพใบหนาที่เก็บบนเอกสารเดินทาง [2] 

 
2.2. มาตรฐาน ICAO Doc 9303 
ICAO Doc 9303 [3] คือ มาตรฐานสําหรับเอกสารเดินทาง
ระหวางประเทศ ท่ีทางองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 
( International Civil Aviation Organization:  ICAO)  เ ป น ผู
ออก วาดวยเรื่องของขอกําหนด และรายละเอียดของเอกสาร
เดินทางประเภทท่ี 1 (TD1) เอกสารเดินทางประเภทท่ี 2 (TD2) 
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เอกสารเดินทางประเภทท่ี 3 (TD3) และวีซา ขอกําหนดจะถูกจัด
ใหอยูเปนกลุมสําหรับเอกสารระบุตัวตนภายในประเทศ หรือ  
National ID Card ของแตละประเทศ  ซึ่ งจะไมรวมอยู ใน
ขอกําหนดน้ี เน่ืองจากจะมีขอกําหนดเปนของตัวเองสําหรับ
ประเทศตนเอง 
 

3.วิธีการดําเนินการ 
การเก็บขอมูลตามมาตรฐาน ICAO 9303 [4] น้ันจะแบงขอมูล
ออกเปนกลุมท่ีเรียกวา Elementary Files (EFs) และกลุมขอมลู
ท่ีใชสําหรับการอานขอมูลดังภาพท่ี 4 
 

 
ภาพที่ 4 Elementary Files (EF) 

 
จากภาพท่ี 4 Master File จะประกอบไปดวยไฟลตาง ๆ 

ท่ีถูกจัดเก็บลงบนหนังสือเดินทาง (Passport) แตเราจะกลาวถึง

เฉพาะสวนของการจัดเก็บขอมูลท่ีจําเปนตองมีบนหนังสือ
เดินทาง ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลดังน้ี  

Data group 1 ( DG1)  คื อ ก ลุ ม ข อ ง ข อ มู ล ท่ี
ประกอบดวยขอมูล MRZ [5] ซึ่งคือขอมูลท่ัวไปท่ีปรากฏและ
สามารถมองเห็นไดอยูบนหนาหนังสือเดินทาง แสดงดังภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 MRZ บนหนังสือเดินทาง [5] 

 
โดย MRZ จะประกอบไปดวยขอมลูประเภทหนังสือ

เดินทาง ประเทศ ช่ือ นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเกิด 
เพศ วันหมดอายุ หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลข
ตรวจสอบ และมสีัญลักษณ “<” เปนตัวแบง 

Data group 2 (DG2)  คือ Biometric Template ท่ี
ท่ัวโลกสามารถใชงานรวมกันได สําหรับการยืนยันตัวตนผานไบ
โอเมตริกซ [6] ดวยใบหนา ใหเครื่องอานสามารถอานขอมูลได 
ซึ่งตองเปนขอมูลภาพใบหนาของผูถือหนังสือเดินทาง  

Data group 3 (DG3) คือ Biometric Template ของ
เจาของเอกสารเดินทาง สําหรับการยืนยันตัวตนผานไบโอ
เมตริกซ [6] ดวยลายน้ิวมือ โดยการเก็บลายน้ิวมือน้ันข้ึนอยูกับ
รัฐผูออกหนังสือเดินทางวาตองการจะเก็บขอมูลในสวนน้ีหรือไม 

Common (COM) คือ ขอมูลของ LDS version ซึ่ง
เปนหมายเลขรุน โดยจะถูกกําหนดเมื่อการแกไขเอกสารแตละ
ครั้ง เพ่ือใหแนใจวารัฐและองคกรท่ีไดรับการอนุมัติ จะสามารถ
ถอดรหัส LDS ทุกรุนไดอยางถูกตอง 

Document Security Object (SOD) คือ สวนของ
การเขารหัสขอมูล DG1, DG2 และ DG3 ดวยฟงกชันแฮช ใน
รูปแบบของ SHA-256  

 
 
 
 

MRZ 

2438



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

4. อภิปรายและสรุปผล 
จากการศึกษามาตรฐาน ICAO 9303 ท่ีวาดวยเรื่องของเอกสาร
การเดินทาง ตั้งแตลักษณะทางกายภาพ ไปจนถึงขอมูลท่ีเก็บอยู
ภายในเอกสาร ทําใหมีความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานในการเก็บ
ขอมูลหนังสือเดินทางประเทศไทย พ้ืนฐานในการเก็บขอมูลบน
หนังสือเดินทาง ไดแก การแบงประเภทขอมูล และรูปแบบการ
เก็บขอมูล 
  หนังสือเดินทางของประเทศไทยในปจจุบันมีการเก็บ
ขอมูลท่ีจําเปนซึ่งตองปรากฏอยูบนหนังสือเดินทางของประเทศ
ไทยประกอบดวย 5 สวน คือ EF.COM, EF.SOD, EF.DG1, 
EF.DG2 และ EF.DG3 โดยขอมูลท้ัง 5 สวนสามารถนําไปพัฒนา
เปนบัตรหนังสือเดินทางได ซึ่งมีลักษณะการใชงาน แบบเดียวกับ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศจีน เพ่ือใหประชาชนมี
ทางเลือกในการใชงานเอกสารการเดินทางมากยิ่งข้ึน อีกท้ัง บัตร
หนังสือเดินทางยังมีคาใชจายในการออกบัตรท่ีต่ํากวาหนังสือ
เดินทาง และยังสามารถทําหนาท่ีแทนหนังสือเดินทาง สําหรับ
การคมนาคมทางบก หรือทางนํ้าได 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
จัดการขอมูลผูสูงอายุเชิงพ้ืนท่ี จังหวัดอุตรดิตถ (2) เพ่ือสรางตัว
ตนแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดขอมูลผูสูงอายุ
เชิงพ้ืนท่ีบนเครือขายอินเทอรเน็ตใหกับหนวยงานตาง ๆ โดย
นําเอาระบบสารสนเทศมาชวยในการจัดการขอมูล ซึ่งมีการ
ดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล และนําเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาชวย
แสดงผลตําแหนงท่ีอยูของผูสูงอายุใหอยูในรูปแบบท่ีเขาใจงาย 
ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ขอมูล 
 โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีการใชเครื่องมือใน
การพัฒนาท่ีสําคัญไดแก  ภาษา PHP ในการพัฒนา Web 
Application ติดตอฐานขอมูลโดยใช MySQL ซึ่งระบบสามารถ
ใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตผาน Web Application 
และใชภาษา JavaScript เพ่ือเช่ือมตอ Google Map API มาใช
ในการแสดงผลขอมูลตําแหนงท่ีอยูของผูสูงอายุ 
 
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ, ผูสูงอายุ, ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were ( 1)  to develop 
information systems for managing elderly spatial 
information.  ( 2)  to create a prototype for the 
development of information systems, manage the 
spatial information on the internet for various agencies 
by using information systems to help manage data. 
Which has been implemented to create a database, 
data collection, data analysis and use geographic 
information system to help display the location of the 

elderly in a form that is easy to understand.  Resulting 
in efficiency and effectiveness in data management. 

By developing information systems, there are 
important development tools such as PHP in web 
application development, database connection using 
MySQL, which can be used via the internet through the 
web application and using JavaScript to connect the 
Google Map API to display the location information of 
the elderly. 
 
Keywords: Information Systems, Elderly, GIS 
 

1. บทนํา 
ปจจุบันประเทศไทยไดเริ่มเขาสูสังคมของผูสูงอายุ เน่ืองจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีทําให อัตราอายุขัย
โดยเฉลี่ยของประชากรภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน และสามารถลด
อัตราการเสียชีวิตในกรณีตาง ๆ ไดมากข้ึนทําใหประชากร
ภายในประเทศมีอายุท่ียืนยาวมากข้ึน และทําใหอัตราประชากร
ผูสูงอายุในประเทศมีอัตราเพ่ิมสูงข้ึน ปจจุบันหนวยงานองคกร
ตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนมีนโยบายเก่ียวกับการติดตาม 
สงเสริม สนับสนุน ดูแลผูสูงอายุอยางหลากหลาย การบริหาร
จัดการขอมูลผูสูงอายุจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญและเปนท่ีตองการ
อยางมากในปจจุบัน ประกอบกับปจจุบันระบบภูมิสารสนเทศ 
หรือ GIS ผานเครือขายอินเตอรเน็ตเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย
ในดานของการนําเสนอขอมูลในลักษณะของแผนท่ี และมีการ
นํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ อยางหลากหลาย 
เน่ืองจากการใชงานงายและรองรับการทํางานบนอุปกรณสือ่สาร
ในทุกรูปแบบ 
 ผูศึกษาจึงสนใจประยุกตใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร มาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหและออกแบบ พัฒนา
ระบบสารสนเทศ โดยศึกษาและทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
ปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลตอการบริหารจัดการขอมูลผูสูงอายุโดยมี

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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การสรางฐานขอมูลเพ่ือจัดเก็บขอมูลใหสัมพันธกับแผนท่ีและมี
การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหและ
แสดงผลเชิงแผนท่ี ซึ่งจะไดนําไปใชเปนขอมูลในการเผยแพร
สําหรับหนวยงานและประชาชนท่ัวไปใหไดรับทราบถึงขอมูล
ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี เพ่ือใชเปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีสามารถนํามา
วิเคราะห ตัดสินใจและสนับสนุนองคกรตาง ๆ ในการบริหาร
จัดการในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลผูสูงอายุของจังหวัดอุตรดิตถ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศบรหิารจัดการขอมูลผูสูงอายุเชิง
พ้ืนท่ี จังหวัดอุตรดิตถ 
 

3. วิธีการศึกษา 
การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการขอมูลผูสูงอายุได
ดําเนินไปอยางเปนลําดับข้ันตอน เริ่มตั้งแตการศึกษารูปแบบการ
พัฒนา Web Application ตลอดจนการออกแบบ และวิเคราะห
ระบบสารสนเทศบริหารจัดการขอมูลผูสูงอายุเชิงพ้ืนท่ี ไป
จนกระท่ังการพัฒนาโปรแกรม  
 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการทํางานของระบบ 

     
4. ผลการศึกษา 

ระบบสารสนเทศบรหิารจดัการผูสงูอายุเชิงพ้ืนท่ี จังหวัดอุตรดิตถ 
สามารถอธิบายผลของการพัฒนาไดดังน้ี  

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 2 ภาพหนาจอภายในระบบ 

 
5. สรุปผลและอภปิรายผล 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการขอมูล
ผูสูงอายุเชิงพ้ืนท่ี จังหวัดอุตรดิตถ มีวัตถุประสงคในการศึกษา 
และรวบรวมขอมูลเพ่ือทําความเขาใจในการสรางหรือพัฒนา
ระบบ โดยไดลําดับวิธีการศึกษาและรวบรวม ขอมูลท่ีเก่ียวของไว
ดังน้ี ขอมูลกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล 

 ด า นกา ร ทํ า ง านต ามความต อ งก า รขอ งผู ใ ช  

(Functional Requirement Test) อยูในระดับดี (x� = 4.36) 
โดยประเมินจากความสามารถในการจัดการฐานขอมูลสําหรับ
จัดเก็บขอมูลของการใชงานระบบ ความสามารถในการจัดการ
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ขอมูลของการใชงานระบบ ความสามารถในการนําเขาขอมูล 
ความสามารถในการจัดเก็บขอมูลการใชงาน ความสามารถใน
การกําหนดสิทธ์ิการเขาใชงาน และความสามารถในการใชงาน
ระบบ ผูใชสามารถเรียนรูการใชงานระบบไดอยางเขาใจ 
 ดานการประเมินหนาท่ีของโปรแกรม (Functional 

Test) อยูในระดับดี (x� = 4.38) โดยประเมินจากความสามารถ
ในการจัดการฐานขอมูล สําหรับจัดเก็บขอมูล ความสามารถใน
กา ร จั ด ก า รข อมู ล  ค ว ามส าม ารถ ในการ นํ า เ ข า ข อมู ล 
ความสามารถในการกําหนดสิทธ์ิการเขาใชระบบ ความสามารถ
ในการแสดงรายการขอมูลตาง ๆ ในระบบ และความสามารถใน
การรายงานขอมูลตาง ๆ ในระบบ 
 ดานการประเมินดานการใชงานของโปรแกรม 

(Usability Test) อยูในระดับดี (x� = 4.44) โดยประเมินจาก
ความสะดวกในการใชงาน ความถูกตองของขอมูล ความชัดเจน
ของขอมูลท่ีแสดงบนจอภาพ ความเหมาะสมในการใชสีตัวอักษร 
สีพ้ืนหลัง และองคประกอบตาง ๆ ชองและปุมการใชงาน งายตอ
ความเขาใจและการใชงาน ความเหมาะสมในการจัดวางสวนตาง 
ๆ ของจอภาพ ตําแหนงในการกรอกขอมูลมีความเหมาะสม 
ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลท่ีนําเสนอแตละหนาจอ และ
รายงานตาง ๆ มีความถูกตองสมบูรณ 
 ดานการประเมินดานความปลอดภัย (Security 

Test) อยูในระดับดี (x� = 4.50) โดยประเมินจากการกําหนดช่ือ
ผู ใชและรหัสผานของผูดูแลระบบ การกําหนดช่ือผู ใชและ
รหัสผานของผูใชงานระบบ ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล
ของผูใชงานระบบ และความปลอดภัยของขอมูลการใชงานระบบ 
 
ตารางที ่1 ตารางสรุปผลคาระดับการประเมินความสามารถในการทํางาน

ของระบบงาน 
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คุณภาพ 

1. ดานการทํางานตามความตองการของ
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2. ดานการประเมินหนาที่ของโปรแกรม 
(Functional Test) 

4.38 0.49 ดี 

3. ดานการประเมินดานการใชงานของ
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก
ให้พนักงาน ผู้ประกันคุณภาพ (QA) มีจุดประสงค์เพ่ือใช้ส าหรับ
การจัดเก็บรวบรวมเอกสารทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดย
ข้ันตอนในการจัดท าโครงงานได้ด าเนินวิธีการเชิงระบบ คือการใช้
ภาษา  HTML5 , CSS, TS, Java มี การ ใช้  Angular  ซึ่ ง เป็น 
ส าหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วนของ ฟอนต์เอ็น และ 
Hibernate ORM ในส่วน แบล็คเอ็น รวมถึงใช้ MySQL เป็น
ระบบจัดการฐานข้อมูล ผลจากการศึกษาพบว่า ระบบที่
พัฒนาข้ึน ช่วยให้การท างานของ QA สะดวกข้ึน ค้นหาเอกสาร
ได้ง่าย เป็นระเบียบ 

ค ำส ำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, ฐานข้อมูล, Quality Assurance 
(QA), ORM 

ABSTRACT 
This paper presents a web application for assisting 
Quality Assurance (QA) employees. The objective of 
this paper is to collect paper works in both quantitative 
and qualitative. The system approach and 
documentary studies have use in this project. The web-
based application has developed via HTML5, CSS, TS, 
Java. Angular framework is used in frontend 
development and hibernate ORM for backend 
development also MySQL is used for the database. The 
result indicated that web application makes Quality 
Assurance employees work better, a document can be 
searched easily and organize. 

Keywords: Web application, Database, Quality 
Assurance (QA), ORM 

1. บทน า
ปัจจุบันการท างานของ ผู้ประกันคุณภาพ (QA) จะท าการ
ทดสอบระบบ ตามเอกสารความต้องการของผู้ใช้ และเอกสารที่
เกิดจากฝั่งผู้พัฒนาหรือ Developer ท าให้การติดตามงานหรือ
จัดเก็บเอกสารขาดความสะดวก และอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด
ข้ึนได้ จึงได้มีการน าเอาเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้า
มาช่วยในการอ านวนความสะดวก รวดเร็ว จัดเก็บและเข้าถึงง่าย 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานด้วย 

เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพดีข้ึนผู้วิจัยจึงมีการ
พั ฒ นา ร ะ บ บ  Application Development Management 
System (ADMS) โดยท างานผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่ง
ระบบน้ีช่วยอ านวยความสะดวกให้พนักงานในหลายๆ ต าแหน่ง
รวมถึง QA ด้วย โดยระบบช่วยอ านวยความสะดวกโดยการเก็บ
บันทึกลงในฐานข้อมูล แสดงข้อมูลโปรเจคบนเว็บที่เข้าถึงได้ง่าย
สามารถให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคเข้ามาดูรายละเอียดงาน
ได้ มีการแจ้งเตือนพนักงานผ่าน อีเมล และออกรายงานสรุปผล
ได้ 

2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
2.1 สถาปัตยกรรม และการออกแบบซอฟต์แวร์ 

Microservices Architecture คือเทคนิคการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่ลดการผูกติดกัน โดยแบ่งแยกออกเป็น Service ย่อย 
ๆ แยกพัฒนาแต่ละ Service ออกจากกันโดยชัดเจน โดยก าหนด 
API ไว้ให้เรียกใช้ แต่ละ Service สามารถท างานได้อย่างอิสระ 
และมีฐานข้อมูลของตัวเอง หากจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่อยู่ใน 
Service อื่น ก็สามารถเรียกใช้ผ่าน API แต่ละ Microservice จะ
เป็นในรูปแบบ Standalone สามารถ build, deploy และ
ท างาน อย่างอิสระ ไม่ข้ึนอยู่กับใคร สามารถพัฒนาด้วยภาษา
โปรแกรมที่ต่างกัน หรือเทคโนโลยีที่ต่างกันตามความเหมาะสม
ได้ เน่ืองจาก Microservice เป็นอิสระต่อกันจึงสามารถแยก
ฐานข้อมูลออกจากกันได้ ช่วยลดความซับซ้อน [1] 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author) ………………… 
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Model View Controller (MVC) เป็น สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ (software architecture) รูปแบบหน่ึง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน
ถือว่าเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ใช้ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
โดย MVC ถูกใช้เพ่ือแยกส่วนซอฟต์แวร์ให้เป็น 3 ส่วนหลักๆ 
ไ ด้แก่  Data Model User interface และ  Control Logic [2] 
โดยมีในส่วนที่จัดการตรรกะเน้ือหา (domain logic) และในส่วน
การป้อนข้อมูลและการแสดงผล (GUI) ซึ่งช่วยในการพัฒนา การ
ทดสอบ และการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ ทีแ่ยกออกจากกัน  
2.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษา
ประเภท Markup ที่ใช้ในการแสดงผลเอกสารให้ปรากฎบนเว็ป
ไซต์ มีจุดเด่นที่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเอกสารอื่น 
ๆ ได้ และมีความสามารถแบบ Hypertext คือสามารถท างาน
หรือเปดิได้ด้วย Text Editor อีกด้วย [3] 

CSS (Cascading Style Sheet) หรือที่รู้จักกันในชื่อ 
สไตล์ชีต เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผลของ
เอกสาร HTML โดย CSS มีการก าหนดรูปแบบ (Style) ของส่วน
เน้ือหาในเอกสาร ได้แก่ สีพ้ืนหลัง สีข้อความ ประเภทตัวอักษร 
ร่วมถึงรูปแบบการจัดวาง ซึ่งการก าหนดรูปแบบน้ี ใช้หลักการใน
การแยกเน้ือหาเอกสาร HTML ออกจากค าสั่งที่ใช้จัดรูปแบบการ
แสดงผลเอกสารที่มีการก าหนดไว้ [4] 

JavaScript เป็นภาษาประเภทสคริปต์ ทีม่ีลักษณะการ
เ ขี ย นแบ บ  ( Prototyped-based Programming) มั ก ใ ช้ ใ น
ส าหรับหน้าเว็บเพ่ือประมวลผลจัดการข้อมูลในฝั่งของผู้ใช้งาน 
แต่ยังสามารถใช้เพ่ือเพ่ิมความประสิทธิภาพในการเขียนสคริปต์
โดยฝังอยู่ในโปรแกรมอื่น ๆ เป็นภาษาเชิงวัตถุซึ่งใช้ในการสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพ่ือให้เว็บไซต์ดูมีการ
เคลื่อนไหวสามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากข้ึนซึ่งมีวิธีการ
ท างานในลักษณะแปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง [5] 
JSON (JavaScript Object Notation) คือ รูปแบบของข้อมูลที่
ใช้ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีขนาดเล็ก ซึ่งคนสามารถท าความ
เข้าใจได้ง่าย และสามารถถูกสร้างและอ่านโดยเครื่องได้ง่าย
รูปแบบการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เป็นภาษาที่อ่าน 
เขียน และสร้าง รูปแบบข้อมูลตัวอักษรที่มีความเป็นอิสระอย่าง
สมบูรณ์ ถูกสร้างข้ึนมาโดย ดักกลาส คลอฟอร์ด ต้นก าเนิดอยู่ใน
รูปแบบของ RFC 4627 and ECMA-404 JSON เป็นรูปแบบ
ข้อความภาษาอิสระ [6] 

Java programming language เป็นภาษาในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป ในลักษณ์ Class และเชิง
วัตถุ (Object Oriented Programming) ออกแบบให้มีการ
พ่ึงพากันให้น้อยที่สุด โดยท าให้ผู้พัฒนาโปรแกรม “Write once, 
run anywhere” หมายความว่าโปรแกรม Java ที่ถูก compile 
แล้วสามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ที่รองรับ Java โดยไม่ต้อง 

compile ใหม่อีกรอบ โดยปกติโปรแกรม Java จะถูก compile 
เป็นภาษาเครื่อง [7] 
2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

Angular เป็น Frontend Java Script Framework ที่
ท างานบนฝั่งผู้ใช้ที่ผู้พัฒนาน าไปสร้าง Reactive Single Page 
Applications (SPA) ซึ่งทุก ๆ หน้าจะถูกโหลดมารวมอยู่ในหน้า
เดียว การกดเปลี่ยนหน้าหรือการกดปุ่มต่าง ๆ จะท าให้ผู้ใช้รู้สึก
เหมือนเป็น Desktop Application ที่ไม่มีการโหลดเปลี่ยนหน้า 
Angular เป็น Model View Controller (MVC) และยังสามารถ
เป็น  Model View ViewModel (MVVM) ไ ด้อี ก ด้วย มี การ
เชื่อมต่อการท างานระหว่าง JavaScript เข้ากับ DOM Element 
ของ HTML ใช้การท างาน Client Side template สามารถสร้าง 
Template ใส่ไว้ตามทีผู่้พัฒนาก าหนดไว้ได้ [8] 

Maven เป็น เครื่ อ งมื อ ตัว นึงที่ ช่ วยให้ นัก พัฒนา 
(Developer) เขียน Java Application ได้ง่ายข้ึน เป็น Project 
Management Tools ที่คอยอ านวยความสะดวกสบายในการ
สร้าง Java Project ช่วยในเรื่องการจัดการ Dependencies 
ต่ า ง  ๆ  ให้ กับ  Java Project (ท าห น้าที่ เป็ น  Dependency 
Management), Compile Source Code ทั้งหมดภายในโปร
เจค จาก .java ไปเป็น .class ให้โดยอัตโนมัติ [9] 

3. วิธกีารวิจัย
3.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 

การพัฒนาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เ พ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ QA จัดท าข้ึนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ ช่วยอ านวยความสะดวกในการออกเอกสาร
ให้แก่ผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถออกรายงานได้ตรงตามความ
ต้องการมากที่สุด โดยสามารถระบุเงื่อนไขผ่านทางระบบเพ่ือให้
ได้ข้อมูลตามท่ีก าหนดเงื่อนไขไว้ 
3.2 Application Architecture 

ภาพที่ 1 แสดง Architecture 
ผู้ ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน Web browser 

(Chrome) จากน้ันท าการ Login เข้าสู่ระบบ ในแต่ละบัญชี
ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ไม่เหมือนกัน ถ้าเป็น
พนักงาน QA Manager หรือ QA User จะสามารถเข้าระบบ 
QAS ได้ ภายใน Server จะมี Kong ท าหน้าที่เป็น Gateway 
เพ่ือจัดการกับ Request ที่ส่งมา Frontend เป็นส่วนที่แสดงผล 
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พัฒนาด้วย Angular ท างานอยู่บน NGINX เป็น Web Server 
Backend เป็นระบบหลังบ้าน ท าหน้าที่จัดการข้อมูล โครงสร้าง
เว็บไซต์ ติดต่อกับฐานข้อมูล ที่พัฒนาข้ึนโดยมี Framework 
Hibernate ORM ช่วยในการจัดการข้อมูล ช่วยให้ท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และ WildFly เป็น Application Server 
Database เป็นฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ 
ADMS โดยมีโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่เป็น MySQL 
3.3 ER Diagram 

ภาพที่ 2 แสดงตาราง ER Diagram 
4. การพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบ ข้ันตอนการพัฒนาระบบจะใช้เครื่องมือในการ
พัฒนาตามที่ได้มีการศึกษาและทดลองใช้ โดยใช้ภาษา Java  
เป็นภาษาหลักในการพัฒนา มีการใช้ Hibernate ORM เป็น 
Framework ในส่วนของการท างาน และ Angular ซึ่ ง เป็น 
Framework หลักในการพัฒนาในส่วนติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ 
User Interface ร วม ถึ ง ใ ช้  MySQL ใ นการบริ ห า ร จั ดการ 
ฐานข้อมูลของเว็ปแอปพลิเคชัน ซึ่งในส่วนของหน้าจอการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ใช้จะเป็นดังน้ี 

เมื่อผู้ใช้เริ่มต้นการท างาน จะอยู่ในแทบ System ซึ่งจะ
แสดงการอธิบาย code ต่างๆของระบบดังภาพที ่3 

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงตาราง QA System 
เมื่อผู้ใช้เลือกแทบ Assign QA จะแสดงรายการ QA ที่

ถูกมอบหมายในโครงการ ดังภาพที ่4 

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงตาราง Assign QA 
เมื่อผู้ใช้เลือกแทบ Plan & Schedule จะพบหน้าจอใน

แทบที่แสดงตาราง Plan & Schedule ดังภาพที ่5 

ภาพที ่5 หน้าจอแสดงตาราง Plan & Schedule 
เมื่อผู้ใช้เลือกแทบ Work Product แสดงตาราง Version 

ของ Work Product Version ที่ถูกส่งพิจารณาแล้ว ดังภาพที่ 6 

ภาพที ่6 หน้าจอตาราง Version ของ Work Product 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบที่เป็นเว็ปแอปพลิเคชัน ด้วยภาษา Java และใช้ 
Framework ทั้งสองชนิดได้แก่ Hibernate ORM ที่ใช้ในส่วน
ของการท างาน และ Angular ในส่วนติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ 
รวมถึงใช้ MySQL ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
ท าให้หลังจากที่ QA ได้รองใช้เว็ปแอปพลิเคชันน้ี ท าให้การ
ท างานของ QA มีความสะดวกสบาย เป็นไปได้อย่างราบรื่น  
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ข้อเสนอแนะ 
ระบบยังขาดฟังก์ชันในการแจ้งเตือนส่วนต่างๆ ท าให้ 

QA จ าเป็นจะต้องมาเช็คอยู่บ่อย ๆ 
ระบบไม่มีส่วนของการก าหนดสิทธิ  ในการเข้าถึง

รายละเอียดงาน ของ QA คนอื่น มีเพียงการก าหนดสิทธิโดยรวม
เท่าน้ัน 
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บทคัดย่อ 
ธุรกิจประกันถือ ว่าเป็น ธุรกิจที่ก าลั ง เ ข้ามามีบทบาท ใน 
ชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมาก และเป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่ก าลัง 
เติบโตข้ึนเป็นอย่างมากในปัจจุบัน แน่นอนว่าเมื่อธุรกิจโตข้ึน 
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในระบบก็ย่อมมีมากข้ึนไปด้วยเช่นกัน และ 
ด้วยความที่เป็นธุรกิจที่ต้องติดต่อกับผู้คนและองค์กรมากมาย 
หลากหลายก็ย่ิงท าให้มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่ในองค์กรจะเกิดความ 
สับสนในการกรอกรายละเอียดข้อมูล นอกจากน้ีในการกรอก 
ข้อมูลแบบปกติน้ันก็อาจเกิดข้อผิดพลาดจากการแก้ไขข้อมูลไม่  
ครบทุกต าแหน่งจนอาจเกิดปัญหาได้ในอนาคต ก็เลยเกิด 
กระบวนการประมวลผลแบบกลุ่มหรือ Batch ที่จะเข้ามาช่วยให้ 
การท างานในส่วนน้ีรวดเร็วมากย่ิงข้ึนเพียงอัพโหลดไฟล์ Excel 
ข้ึนบนระบบและการประมวลผลแบบกลุ่มก็จะท างานบันทึก 
ข้อมูลที่เราต้องการบันทึกลงไปยังฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เราต้องการ 
เพ่ือให้สามารถจัดเก็บข้อมูลลงในแต่ละแหล่งได้เหมือนกันและ  
สามารถค านวณส่วนที่ต้องอาศัยการค านวณโดยการลดข้ันตอน 
ซ้ าซ้อน ที่พัฒนาข้ึนด้วยภาษา JAVA และมีการออกแบบส่วนต่อ
ประสานผู้ใช้งานส าหรับเว็บไซต์ข้ึนเพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งาน
และเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ 

ค ำส ำคัญ: การประมวลผลแบบกลุ่ม , ฐานข้อมูล , ส่วนต่อ
ประสานผู้ใช้งาน 

ABSTRACT 
The insurance industry is a business that is coming in 
our daily lives, and is business that is currently growing 
a lot. Of course, as the business grows, there will also 
be more and more information in the system. And as a 
business that has to deal with a wide variety of people 
and organizations, there is a chance that staff in the 
organization are confused about filling in information. 
In addition, when filling in the normal form, there may 
be an error due to incomplete information in every 
position until problems may occur in the future. So a 

batch file will be added to help speed up this process 
by simply uploading an excel file On the system and 
batch file will work to save the information we want to 
save to various databases that we want. In order to be 
able to store the same data in each source and can 
calculate the part that requires calculation by reducing 
the redundant steps Developed in JAVA language and 
has designed a webpage for easy use and browsing 
various information. 

Keywords: Batch Processing, Database, User Interface 

1. บทน า
ระบบงานในปัจจุบันข้ันตอนต่าง ๆ ที่เป็นงานที่ต้องท าเหมือนเดิม 
ซ้ า ๆ เป็นประจ าทุกวัน ล้วนถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบอัตโนมัติ 
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีก็เพ่ือลดเวลาในการท างานและค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีลง 
ไปได้ ซึ่งการพัฒนาการท าการประมวลผลแบบกลุ่มข้ึนมาก็เพ่ือ 
เป็นตัวช่วยที่จะเข้ามาตอบโจทย์การท างานในระบบที่เติบโต 
ข้ึนกับขนาดธุรกิจและข้อมูลที่ใหญ่ข้ึน ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ 
มีส่วนส าคัญต่อทั้งองค์กรและของผู้ใช้งานที่เข้ามาในองค์กร ให้ 
ข้อมู ลส าคัญเหล่ า น้ั น ถูกจั ด เ ก็บลง ในต า แหน่งที่ ต้ อ ง มี  
ความสัมพันธ์กันและต าแหน่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
และสมบูรณ์ หากมองกลับไปในรูปแบบการท างานรูปแบบเดิมที่ 
ใช้คนในการกรอกบันทึกข้อมูลลงไปในแต่ละจุดที่แตกต่างกันก็ 
อาจมีความผิดพลาดและอาจใช้เวลาในการด าเนินงานที่ไม่  
แน่นอน เน่ืองจากความเหน่ือยล้าที่เกิดข้ึน และเหตุการณ์ไม่ 
คาดคิด จึงอาจส่งผลเสียต่อองค์กรในระยะยาว ดังน้ันในส่วนที่ 
เป็นข้ันตอนที่ท าเป็นประจ าทุกวันและเป็นส่วนที่ส าคัญเช่นน้ี จึง 
ควรสร้างระบบที่รองรับการท างานโดยอัตโนมัติเพ่ือรองรับการ 
ท างานที่มากข้ึนในอนาคตและลดความผิดพลาดน่ันเอง 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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บทน้ีเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ 
พัฒนาระบบประมวลผลแบบกลุ่ม หรือ Batch Processing 
เพ่ือให้เข้าใจถึงการท างานภายในบทความน้ีได้มากข้ึน 
2.1 Batch Processing 
เป็นการประมวลผลแบบกลุ่มที่มีการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นไว้ 
ก่อนแล้วจึงน าข้อมูลเหล่าน้ันมาเข้ากระบวนการเพ่ือประมวลผล 
พร้อม ๆ กัน ตามเวลาที่ก าหนดภายในระบบ ซึ่งมีความเสี่ยงใน 
ด้านการน าข้อมูลเข้ามาประมวลผล จึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูล 
ก่อนที่จะน าเริ่มกระบวนการน้ีทั้งตรวจสอบด้วยตัวระบบเองก็ดี 
ผู้ตรวจสอบเองก็ดีและยังสามารถด าเนินการได้ตลอดเวลา แต่ 
เหมาะกับการประมวลผลเมื่อสิ้นสุดรอบ (End-of-Cycle 
Processing) เช่น การท าบัญชีรายจ่ายต่าง ๆ ระบบการคิด 
ดอกเบี้ยธนาคาร เป็นต้น โดยกระบวนการน้ีจะไม่ปฏิสัมพันธ์กับ 
ผู้ใช้เน่ืองจากเป็นกระบวนการท างานที่อยู่บนพ้ืนหลัง [1] [2]  

3. โครงสร้างและการออกแบบ
3.1 โครงสร้างโดยรวมของระบบ 
ระบบจะท าการรวบรวมข้อมูลที่มีส่วนส าคัญ ในที่น้ีจะเป็นข้อมูล 
การใช้จ่ายของตัวแทน หรือ Agent แต่ละคน เข้าสู่กระบวนการ 
ประมวลผลแบบกลุ่ม โดยน าข้อมูลส่วนน้ีจัดเก็บลงฐานข้อมูล 
เพ่ือเป็นการอัพเดทข้อมูลตัวแทน และยังสามารถน าข้อมูลเหล่าน้ี 
ไปค านวณผลประโยชน์ต่อไปได้  

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นการท างานส่วนของการ อัพ
โหลดไฟล์ Excel เพ่ือท าการประมวลผลแบบกลุ่ม ดังต่อไปน้ี เริ่ม
จาก Users ส่วนของผู้ใช้น้ันมีการเข้าถึงสิทธิที่ แตกต่างกัน แต่ใน
ส่วนของการ Upload ผู้ใช้ทุกคนสามารถ เข้าถึงการท างานส่วน
น้ีได้โดยผู้ใช้จะต้องท าการน าไฟล์Excel (.csv) อัพโหลดข้ึนมา
ภายในหน้าเว็บไซต์ของระบบหรือ Web Browser และจ าเป็น
จะต้องมีรูปแบบที่ถูกต้องตามท่ีระบบ ก าหนดไว้  

ใ นส่ วนของฝั่ ง  Server น้ั นก็ จ ะน า ไฟล์ ที่ ไ ด้ เ ข้ าสู่  
กระบวนการประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) หาก 
ไฟล์ที่อัพโหลดน้ันผ่านการตรวจสอบในข้ันตอนน้ี ระบบก็จะท า 
การจัดเก็บลงฐานข้อมูลแต่ละส่วนของระบบ และมีการเก็บ Log 
การท างานหากมีข้อผิดพลาดเช่นกัน แล้วยังมีการแจ้งเตือนและ 
แทรกสาเหตุส่วนที่ผิดพลาดในไฟล์Excel กลับมาให้กับผู้ใช้ให้ 
รับทราบอีกด้วย ซึ่งจะไม่มีการเก็บลงฐานข้อมูลใด ๆ 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมการท างาน 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการท างานโดยรวมของระบบ 

จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็น Flow การท างานทั้งหมด
รวมถึงหลังจากท าการจัดเก็บลงฐานข้อมูลจากไฟล์ Excel ด้วย
ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการอนุมัติก่อนจะไปสู่ข้ันตอนต่อไป โดยใน
บทความน้ีเราจะสื่อถึงส่วนการอัพโหลดไฟล์เท่าน้ันหรือข้ันตอน
การท างานที่ 1 ถึง 2 จนจัดเก็บลงฐานข้อมูล 

3.2 แผนภาพแสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ 
ส่วนที่อธิบายลักษณะการท างานของระบบที่แสดงให้เห็น

ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ โดยในส่วนน้ีผู้ใช้ต้องจัดการทุกอย่าง
ด้วยตนเองทั้งหมด จากภาพที่ 3 จะแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้เพียงแค่
ท าการอัพโหลดไฟล์ Excel เท่าน้ัน ส่วนที่เหลือระบบจะจัดการ
เองซึ่งน่ันคือการท างานในรูปแบบของการประมวลผลแบบกลุ่ม 
จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้จนกว่าระบบจะท างานเสร็จสิ้น 
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ภาพที่ 3 Use Case Diagram แสดงการท างานของโปรแกรม 

3.3 แผนผังการท างานแบบล าดับปฏิสัมพันธ์ 
แผนผังการท างานแบบล าดับปฏิสัมพันธ์หรือ Sequence 

Diagram ที่บอกล าดับข้ันตอนการท างานแต่ละข้ันตอน 
ภาพที่ 4 แสดงการท างานของฟังก์ชัน Batch Upload  

โดยมีข้ันตอนการท างานเริ่มจากการที่ผู้ใช้ท าการเลือกไฟล์ข้อมูล
ของ Agent เพ่ืออัพโหลดเข้าระบบ โดยจะท าการตรวจสอบหลัก 
ๆ ที่ผู้ใช้จ าเป็นต้องรับทราบทั้งหมดดังน้ี ชื่อไฟล์ต้องเป็นไปตาม
รูปแบบที่ก าหนดไว้และต้องอัพโหลดไม่ซ้ ากัน ประเภทข้อมูล
ภายในตาราง Excel ถูกต้องและครบถ้วน หากผ่านการ
ตรวจสอบน้ีและไม่พบปัญหาใดๆระหว่างแต่ละ Prepare 
Statement ข้อมูลจะถูกเก็บลง Database ต่าง ๆ จนครบ และ
มีการอัพเดท Status การท างานในข้ันตอนสุดท้าย ซึ่งหากไม่
เป็นไปตามที่ระบบก าหนดไว้จะมีส่วนการแสดงผลลักษณะของ 
Pop-up ข้ึนมาแจ้งเตือน โดยท าการเขียนไฟล์ที่อัพโหลดส่วนที่มี
ข้อผิดพลาดในแต่ละแถวของข้อมูล เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
ของผู้ใช้ และไฟล์น้ีจะอยู่ในส่วนของ Rejected File ผู้ใช้สามารถ
ดาวน์โหลดและลบไฟล์น้ีออกไปได้ หากไม่ลบจะไม่สามารถแก้ไข
แล้วอัพโหลดไฟล์ใหม่ซ้ าได้ 

ภาพท่ี 4 Sequence Diagram แสดงการท างานของโปรแกรม 

3.4 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
ข้ันตอนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลของระบบ  Agent 
Ledger ในส่วน Service Fee Upload เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการ
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการพัฒนา โดยท าการแพ็คไฟล์ประเภท 
.JAR เพ่ือใช้ส าหรับการเรียกท างาน ระบบจะเริ่มการท างานก็ 
ต่อเมื่อมีการเรียกใช้เกิดข้ึนหรือเมื่อมีการอัพโหลดไฟล์ โดยภาษา
ที่ใช้เขียน คือ Java ซึ่งระบบมีความพร้อมใช้งานแล้วทั้ง API 
และส่วนหน้าจอติดต่อผู้ใช้ (User Interface) จะใช้ Angular 6
เป็น Framework ส าหรับการท าหน้าเว็บแอปพลิเคชันซึ่งจะมี
ส่วนที่ประกอบไปด้วยภาษา HTML , CSS และ JavaScript 
หน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) จะใช้ Angular 6 เป็น 
Framework ส าหรับการท าหน้าเว็บแอปพลิเคชันซึ่งจะมีส่วนที่
ประกอบไปด้วยภาษา HTML , CSS และ JavaScript 

4. ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
หน้าจอแสดงผลส่วนการอัพโหลดไฟล์ Excel โดยผู้ใช้จะต้องท า 
การเลือกไฟล์ (Choose Files) ที่ต้องการก่อน จะท าการกดปุ่ม 
อัพโหลด (Upload) ซึ่งอยู่ในส่วนของ Service Fee Upload 
และ มีส่วนของ Rejected Files ไว้ส าหรับแสดงผลไฟล์ที่ไม่ผ่าน
การ ตรวจสอบกลับมาให้ผู้ใช้ ดังภาพที่ 5 

ภาพท่ี 5 หน้าจอ Upload ของเว็บแอปพลิเคชัน 

5. ผลการทดสอบโปรแกรม
ในการทดสอบส่วนของเว็บแอปพลิเคชันและส่วนการท างาน 
ประมวลผลแบบกลุ่มพบว่าได้ผลดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1 หน้าจอ Upload ของเว็บแอปพลิเคชัน 

จากตารางที่ 1 พบว่าระบบสามารถท างานได้อย่าง
ถูกต้องทุกกรณี หากอัพโหลดไฟล์ส าเร็จระบบจะท าการจัดเก็บ
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ข้อมูลลงฐานข้อมูลแต่ละส่วนที่ระบบก าหนดไว้ โดยจะเก็บ Log
ไว้ส าหรับการท างานแต่ละครั้ง และหากไฟล์ไหนอัพโหลดไม่
ส าเร็จระบบก็จะไม่ท าการเก็บลงฐานข้อมูลอย่างที่เคยกล่าวไว้ 
ซึ่งสามารถเก็บ Log แยกจากส่วนที่ท างานส าเร็จได้อย่างถูกต้อง
เช่นเดียวกัน 

ในส่วนของการแสดงผลการท างานบนหน้าจอเว็บ 
แอปพลิเคชัน หากมีข้อผิดพลาดจะมีการแสดงผล ดังต่อไปน้ี 

ภาพท่ี 6 Pop-up แจ้งเตือนผลการอัพโหลดไม่ส าเร็จ 

ภาพที่ 6 หากเกิดการอัพโหลดไม่ส าเร็จไฟล์ที่ถูกอัพ
โหลด จะถูกเขียนไฟล์ใหม่และแสดงภายในส่วนของ Rejected 
File ผู้ใช้สามารถท าการดาวน์โหลดเพ่ือตรวจสอบข้อผิดพลาด
ไฟล์น้ัน ๆ ได้ ดังภาพที่ 7 

ภาพท่ี 7 ไฟล์ที่มีข้อมูลผิดพลาดจะแสดงผลในส่วน Rejected Files 

ภาพที่ 8 กรณีอัพโหลดไฟล์ไม่ส าเร็จเช่นเดียวกันแต่
สาเหตุมาจากรูปแบบของชนิดไฟล์และชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง 

ภาพท่ี 8 ไฟล์ที่มีข้อมูลผิดพลาดจะแสดงผลในส่วน Rejected Files 

ซึ่งเมื่อท าการดาวน์โหลดไฟล์ที่มีข้อมูลผิดพลาดหรือ
รูปแบบผิดพลาด ระบบจะท าการระบุสาเหตุในแต่ละแถว (Row) 
อย่างชัดเจนว่าผู้ใช้น้ันผิดพลาดส่วนไหน 

โดยในที่น้ีจะไม่มีการแสดงผลจากผู้ใช้งานจริงเน่ืองจาก
ในตอนน้ีระบบดังกล่าวยังมีสิทธิในการเข้าถึงเพียงผู้พัฒนาเท่าน้ัน 

6. สรุปผล
ในการพัฒนาการประมวลผลแบบกลุ่มน้ัน จุดประสงค์ หลัก
เพ่ือที่จะน าข้อมูลของตัวแทนละคนจัดเก็บลงฐานข้อมูลได้ อย่าง
ถูกต้อง หากผู้ใช้อัพโหลดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ระบบจึงจ าเป็น ที่
จะต้องมีส่วนที่คอยตรวจสอบข้อมูลเหล่าน้ีที่เข้ามาเป็นไปตาม 
ข้อก าหนดขององค์กรหรือรูปแบบน้ัน ๆ หรือไม่ ซึ่งทั้งหมดน้ี 

ระบบได้บรรลุจุดประสงค์ และสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง 
ตามท่ีองค์การต้องการแล้ว โดยการท างานน้ีท างานร่วมกับฝั่งเว็บ 
แอปพลิเคชันได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด แสดงผลได้อย่างถูกต้อง 
รองรับทุกกรณีที่อาจจะเกิดข้ึนภายในระบบได้ดังตารางที่ 1 

เอกสารอา้งอิง 
[1] สร้าง Batch Processing ด้วย Spring Batch (2562) สืบค้น

จาก : https://medium.com/@phayao/สร้าง-batch-
processing-ด้วย-spring-batch-873a013ab58b 

[2] Batch Processing (แบทซ์ โปรเซสซิ่ง) การประมวลผลแบบ
กลุ่ม (2561) สืบค้นจาก : https://www.mindphp.com/
บทความ/244security/5848-batch-processing.html 
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การปรบัปรุงทะเบยีนทรัพย์สิน-ทีด่ิน อาคาร อุปกรณ์(สุทธิ) ในระบบ SAP 
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บทคัดย่อ 
 โครงการ การปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน-ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
(สุทธิ) (Fixed Asset Register) ในระบบ SAP เป็นโครงการ
ประเภท การพัฒนาระบบโปรแกรมฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท ลา
ริส โกลเบิล (ไทยแลนด์) จ ากัด จัดท าข้ึนโดยวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนารูปแบบรายงานให้สามารถรับโอนงานระหว่างก่อสร้าง 
(Work in Progress) เป็นทรัพย์สิน เพ่ือจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 
เพ่ือน าไปค านวณค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในค่าใช้จ่ายทาง
ตรงที่ต้องน าไปบันทึกเป็นต้นทุนการผลิต และค านวณหาต้นทุน
ขายส าหรับผลิตภัณฑ์กระดาษช าระ จึงต้องการปรับปรุง
กระบวนการท างานในระบบ SAP เ พ่ือให้สามารถรับโอน
ทรัพย์สินทุกรายการได้ สรุปผลการด าเนินงาน การค านวณค่า
เสื่อมราคาที่เหมาะสมกับอายุการใช้งาน ท าให้บันทึกค่าใช้จ่าย
ถูกต้อง แสดงผลการด าเนินงานดีข้ึน เพราะค่าใช้จ่ายลดลง จาก
การเพ่ิมอายุการใช้งานของทรัพย์สิน ได้รับการยอมรับจากผู้สอบ
บัญชี ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ท าให้บริษัท เพ่ิมความสามารถใน
การแข่งในตลาดได้ โดยสามารถเลือกว่าจะยังคงราคาขายไว้เท่า
เดิม เพ่ือเพ่ิมก าไรข้ันต้นให้มากข้ึน หรือจะเลือกลดราคาขายลง
เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้สั่งซื้อปริมาณมาก ก็จะส่งผลดีต่อภาพรวม
ยอดขายทั้งปีของบริษัท 

ABSTRACT 
 The project for the improvement of asset-property, 
plant, equipment (net) (Fixed Asset Register) in the SAP 
system is a project of type The development of the 
financial & accounting department for Laris Global 
(Thailand) Co., Ltd., was created with the objective to 
develop a report format that allows work in progress to 
be transferred as assets. To prepare Fixed Asset register 
to calculate depreciation Which is a part of direct cost 
that must be recorded as production costs and 
calculate the cost of sales for tissues products 
Therefore want to improve the workflow in the SAP 

system so that all asset can be transferred. Summary 
Operating Results Calculation of depreciation that is 
appropriate for the useful life. Make expense records 
accurate Show better performance Because the cost is 
reduced from increasing the useful life of Fixed Asset 
Has been accepted by the auditor. The unit cost has 
decreased, allowing the company to increase its ability 
to compete in the market. Which can choose whether 
to maintain the same sales price to increase gross profit 
or choose to reduce the sales price to attract 
customers to order large quantities It will benefit the 
overall image of the company's annual sales. 

1. บทน า
ความเป็นมา 

 การบริหารต้นทุนการผลิต มีความส าคัญกับองค์กร 
ทั้งน้ีต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนต่อหน่วย  การค านวณค่า
เสื่อมราคา อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษช าระ ของบริษัท ลาริส 
โกลเบิล (ไทยแลนด์) จ ากัด ถือเป็นต้นทุนทางตรงที่ต้องน าไปรวม
เพ่ือค านวณหาต้นทุนการผลิต และต้นทุนต่อหน่วย ตามล าดับ 
ทั้งน้ีเพ่ือก าหนดราคาขายไม่ให้ต่ ากว่าราคาทุน โดยการขาย
จะต้องมีก าไรข้ันต้น 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง

Agile Core Values 4 ข้อ 1

1. Individuals and interactions over processes
and tools คนที่ท างานส าคัญมากกว่า ข้ันตอนและเครื่องมือที่ใช้ 

2. Working software over comprehensive
Documentation ให้เน้นความส าคัญกับคุณภาพของ software 
มากกว่าการจัดท าเอกสาร (ต้องท าเอกสารที่ส าคัญ)  

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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3. Customer collaboration over contract
Negotiation การให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นสมาชิกในทีม 
(Ham & Egg ) 

4. Responding to change over following a
Plan เน้นการสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนมากกว่า
การท างานตามแผน 

Agile Principles 12 ข้อ 
1. การส่งมอบงานเร็วและมีคุณภาพ และส่งอย่าง

ต่อเน่ือง ท าให้ลูกค้าพอใจ 
2. ช่วงท้ายๆ ของการพัฒนาระบบหรือโปรแกรม

เ น่ืองจากการแข่ง ขันสูง  ท าให้ความ ต้องการของลู กค้ า
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
มากท่ีสุด ต้องมีความยืดหยุ่นในสถานการณ์ดังกล่าว  

3. ส่งมอบงานที่ใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน หากมีส่วนใดต้องแก้ไขจะได้ปรับปรุงได้ทันเวลา และ
เวลาโดยรวมจะต้องไม่นานเกินไป 

4. ผู้ใช้ และนักพัฒนาระบบจะต้องท างานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิด จนเสร็จโครงการ 

5. สร้างแรงกระตุ้น ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ ดี และสนับสนุนความ
ต้องการ เชื่อใจในศักยภาพแต่ละบุคคลว่าจะสามารถท างานที่
ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลา 

6. แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในทีม พัฒนาระบบ  ที่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือการ พูด คุย พบปะ และสนทนากันทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

7. เน้ืองาน (ซอฟท์แวร์) ที่สามารถใช้งานได้ เป็นตัว
หลักที่ใช้วัดความก้าวหน้าของโครงการ 

8. เน้นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งผู้สนับสนุน
โครงการ ผู้ พัฒนาและผู้ ใช้  จะต้องท างานร่วมกัน  ด้วย
ความก้าวหน้าแบบคงที่ได้โดยมีข้อจ ากัดน้อยที่สุดหรือ ไม่มีเลย 

9. ให้ทีม  ช่วยสะท้อนกับช่วง เวลาปกติ  ว่าจะมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนอย่างไร จากน้ันปรับพฤติกรรมตามน้ัน 

10. มองว่างานที่ยังไม่เสร็จ อาจเป็นข้อดีของโครงการ
หากมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการในภายหลัง 

11. สถาปัตยกรรม ความต้องการ และการออกแบบที่
ประสิทธภาพที่สุด เกิดข้ึนจากท่ีมีการบริหารกันเอง 

12. ทีมงานพัฒนาต้องทบทวนทุกข้ันตอน ว่าจะมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได้อย่างไร และจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามความคิดเห็นน้ัน ๆ ตลอดเวลา 

ท างานแบบ Agile แบ่งการท างานเป็นช่วงย่อย ๆ 
เรียกว่า Sprint ในหน่ึง Sprint มี 4 ข้ันตอนการท างานตามรูป 

ภาพที ่1 การท างานแบบ Agile 

ภาพที ่2 แผนภาพ Use Case Diagram 

ภาพที ่3 แสดงเซิร์ฟเวอร์ส่วนอินทราเน็ตและระบบ SAP 
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3. โครงสร้างการด าเนินงาน
ระบบ SAP (System Application products) เป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูป ที่ช่วยในการจัดการสายงานทุกส่วนของโรงงาน ซึ่งแบ่ง
ระบบงานดังน้ี 

ภาพที ่4 โครงสร้างระบบ SAP 

Production Process (ข้ันตอนการผลิตกระดาษช าระ) 

ดังน้ันต้องแยกประเภทงานระหว่างก่อสร้าง ว่าจะเป็นทรัพย์สิน
ประเภทใดบ้าง เพ่ือค านวณค่าเสื่อมราคาต่อไป ดังน้ี 

รหัสบัญช ี รหัสบัญช ี
 16001XX-Land (ที่ดิน)  16010XX-Furnitures & 

Fixtures (เคร่ืองใช้และอุปกรณ์
ส านักงาน) 

 16004XX-Machinery & 
Production Equipment 
(เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต) 

 16011XX-Computer-
Hardware (คอมพิวเตอร์-
ฮาร์ดแวร์) 

 16006XX-Tool & 
Instrument Equipment 
(เคร่ืองมือและอุปกรณ์) 

 16012XX-Computer-
Software (คอมพิวเตอร์-
ซอฟต์แวร์) 

ก าหนดอายุการใช้งานของทรัพย์สิน และอัตราค่าเสื่อมราคา จาก
เดิมอายุการใช้งานคิดที่ 5 ปีทุกรายการ เปลี่ยนเป็นดังน้ี 

ประเภททรัพย์สิน อายุการใช้
งาน (ปี) 

อัตราค่าเสื่อมราคา 
(%) ต่อปี 

อาคารถาวร 20 ป ี อย่างน้อย 5% 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ผลิต 20 ป ี 5% 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 ป ี 20% 
เคร่ืองใช้และอุปกรณ์
ส านักงาน 

5 ป ี 20% 

คอมพิวเตอร์ 3 ป ี 33.33% 
ข้ันตอนการเปลี่ยนอายุการใช้งานของทรัพย์สินใน

ระบบ SAP ต้องเปลี่ยนดังน้ี 
- เข้าระบบด้วย T.Code : AS02 โดยเลือก Asset 

Number และระบุ Company code : 9013  
- เลือก Tab “Deprec. Areas” เข้าไปเปลี่ยนตรง

คอลัมน์ UseLife จาก 5 ปี เป็นข้อมูลใหม่ตามต้องการ 
ระบุมูลค่าซาก โดยน าไปหักออกจากราคาที่ซื้อมา 

คงเหลือเท่าใดให้น าไปเป็นฐานในการค านวณค่าเสื่อมราคาจาก 
ราคาทุน (สุทธิจากราคาซาก) 

4. สรุปผลการด าเนินงาน
หลังจากเปลี่ยนอายุการใช้งานจากเดิม 5 ปีเป็นตาม

อายุการใช้งานใหม่ จึงท าการทดสอบ Simulation Transaction 
ตรวจสอบแล้วมีการปรับปรงุค่าเสื่อมราคาท่ีบันทึกบัญชีไว้สูงไป 
โดยเดือนถัดไปโปรแกรมได้ค านวณค่าเสื่อมราคาจากฐานข้อมูล
ใหม่ ตามท่ีได้ออกแบบไว้ การแสดงผลค่าเสื่อมราคาถูกต้อง โดย
ทดสอบการค านวณตรวจสอบแล้วตัวเลขตรงกัน โดยมีการบันทึก
บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป คือ 
Debit ค่าเสื่อมราคา-อาคารฯ  14,418,902.93 
Debit ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร   4,241,070.21 
Credit ค่าเสื่อมราคาสะสม           18,659,973.14 

 
- 

SAP R/3 

Sales 
Material 

Production 

Quality 

Maintenance 

Finance 

W/H 

Controlling 
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5. กิตติกรรมประกาศ
 การปรับปรงุทะเบียนทรัพย์สิน-ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์(สุทธิ) 
(Fixed Asset Register) ในระบบ SAP ได้รับการสนับสนุนจาก

บริษัท ลาริส โกลเบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ที่เปิดโอกาสให้ผู้จัดท า
ได้เข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษา และพัฒนาโปรแกรม 

เอกสารอา้งอิง 
[1] กฤษฎา บุศรา, เอกสารประกอบการสอนวิชา Software 

Engineering, 2557 
[2] พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 145/2527 – กรมสรรพากร.

สืบค้น 25 พฤศจิกายน 2562, จาก www.rd.go.th 
[3] เงื่อนไขการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ แห่ง

ประมวลรัษฎากร สืบค้น 28 พฤศจิกายน 2562, จาก
www.rd.go.th 

[4] ข้อหารือภาษีอากรเลขที่ กค 0702/3266 วันที่ 17 เมษายน 
2556, กรมสรรพากร. สืบค้น 30 พฤศจิกายน 2562, จาก
www.rd.go.th 
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เพื่อรณรงค์การใช้ถุงยางอนามยั
THE Development of 3D Multimedia for Campaign 

to Use Condoms 

*ภคนันท์ ศาสตระวาทิต1 และ ไพโรจน์ สมุทรักษ์1

1สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
Emails: pakanan.s@chandra.ac.th , phairoj.s@chandra.ac.th 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันวัยรุ่นและเยาวชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจส าหรับ   
การป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร [10] รวมถึงวิธีการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านการเรียน 
การเข้าสังคม และเกิดเป็นปัญหาทางครอบครัว ส่งผลเป็นปัญหา
ในระดับประเทศต่อไป [3] ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3 มิ ติ เพ่ือรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย 
เพ่ือช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างแท้จริง และน าประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน งานวิจัย
เรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เพ่ือรณรงค์การใช้ถุงยาง
อนามัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบสื่อมัลติมีเดีย  
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ และประเมินความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เพ่ือรณรงค์การใช้
ถุงยางอนามัย 

ผลจาก การ วิ จั ยที่ ไ ด้ ด า เนิ น ก ารตาม ห ลั กก าร          
และกระบวนการการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย [4] มีการประเมิน 
ประสิทธิภาพของสตอรี่บอร์ดโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของสตอรี่บอร์ดโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย [7] 4.74 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
[14] 0.44) และมีการประเมินประสิท ธิภาพของสื่อ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ พบว่า
ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ           
ดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.88 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33)  
ผลการ วิจัยจากแบบประเมินความพึงพอใจข องผู้ ใช้ สื่ อ          
โดยกลุ่ ม ตั วอ ย่างที่ ใช้ ในการศึ กษ าค รั้ ง น้ี  คื อ  นั ก เรี ยน  
มัธยมศึกษาชั้ นปีที่  3 โรง เรียนบางกะปิ  จ านวน 36 คน      
เป็นไปตามข้ันตอนที่ ถูกต้อง และมี เน้ือหาที่ครบถ้วน การ
วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า การจ าแนกความพึงพอใจ [2]
ของผู้ ใช้ออกเป็น 3 ด้าน โดยมีค่ าเฉลี่ ยระดับดีมาก ได้แก่ 
ด้ านประ โยช น์ อ ยู่ ในระ ดับ ดีม าก  (ค่ า เฉลี่ ย  4 .95  และ            
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21) ด้านภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.92 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28) และ     
ด้ าน คุ ณ ภ าพ อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ดี ม าก  (ค่ า เฉ ลี่ ย  4 .8 8  แล ะ               
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32) ผลสรุปรวมอยู่ในระดับดีมาก 
ทั้ง 3 ด้าน (ค่าเฉลี่ย 4.91 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28) 
สื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาข้ึน สามารถสร้างความรู้และความเข้าใจ   
ในการใช้ถุงยางอนามัย และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่าง ๆ 
เพ่ือป้ องกันการเกิ ดปัญหาที่ ตามมาส าหรับวัยรุ่นได้  [12] 
โดยสื่อมัลติมี เดีย 3 มิ ติ  เพ่ือรณรงค์  การใช้ ถุงยางอนามัย 
มีการสร้างภาพ 3 มิ ติ และภาพเคลื่อนไหว ประยุกต์ใช้ใน         
การรณรงค์ ท าให้มีความทันสมัย เพลิดเพลิน กระตุ้นความสนใจ
ของผู้ใช้สื่อ ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้  มีการจดจ าภาพ
และเน้ือหาได้มากข้ึน และสามารถสร้างความเข้าใจได้ง่ายข้ึน  

ค ำส ำคัญ: มัลติมีเดีย, การรณรงค์, ถุงยางอนามัย 

ABSTRACT 
The problem of understanding for preventing premature 
pregnancy, including methods to prevent sexually 
transmitted diseases and resulting in problems in 
education, socializing and becoming family problems. 
Next, send the resulting in problems at the national level 
Therefore, the research has the idea of developing 3D 
multimedia in order to campaign condom use. To help 
attract attention in learning able to access information and 
use it in daily life. Research on 3D multimedia 
development for condom use campaign. The objective is 
to analyze and design multimedia, develop 3D 
multimedia and assess the satisfaction and efficiency of 3D 
multimedia users in order to campaign condom use. 

The results of the research conducted in accordance with 
the principles and processes of multimedia development 
have evaluated the effectiveness of storyboards by experts. 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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Found that the storyboard performance evaluation by 
experts is very good (average 4.74 and the standard deviation 
of 0.4 4) and media efficiency is evaluated by experts. For 
use in studying the satisfaction of media users found that 
the evaluation of media efficiency by experts is very good 
(the average value is 4.88 and the standard deviation of 
0.33). The research results from the media user satisfaction 
evaluation form the samples used in this study are 36 
students in grade 3 of Bangkapi School, were required to 
follow the correct procedures. The analysis using tools used 
to collect data as questionnaires. The research found that, 
the classification of user satisfaction is divided into 3 parts, 
with a very good average value, which is the benefit level is 
very good (the average value is 4.95 and the standard 
deviation of 0.21). The overall picture is very good (the 
average value is 4.92 and the standard deviation of 0.28) 
and the quality of the level of very good (the average value 
of 4.88 and the standard deviation of 0.32). The summaries 
are very good in all 3 aspects (the average value of 4.91 and 
the standard deviation of 0.28). The developed knowledge 
and understanding of condom use and various sexually 
transmitted diseases to prevent the occurrence of 
subsequent problems for teens. The 3D multimedia for 
campaign to use condoms to promote condom use use of 
3D images and 3D motion to be used in modern campaigns 
and able to create understanding easier. 

Keywords: Multimedia, Campaign, Condom use 

1. บทน า
ปัจจุบันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย นับเป็นปัญหา        
ที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน ข้อมูลการต้ังครรภ์และคลอดบุตรใน
วัยรุ่น ระหว่าง พ.ศ.2547-2553 พบว่าอัตราการคลอดของ    
มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี มีแนวโน้มสูงข้ึนจากร้อยละ 13.9        
ใน พ.ศ.2547 เป็น 16.2 ในพ.ศ.2553 ซึ่งข้อมูลดังกล่าว หากรวม
การแท้งและเด็กตายคลอดที่ส่วนใหญ่ไม่มีการแจ้งเกิดจะมี    
จ านวนสูงกว่าน้ีมาก นอกจากน้ีการส ารวจอายุ เมื่อมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรกของวัยรุ่น พบว่าแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ โดยปัจจุบันวัยรุ่น
เริ่มมี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่ อายุ เฉลี่ ย 15 -16 ปี  และการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกส่วนใหญ่ใช้ถุงยางอนามัยไม่ถึงร้อยละ 50 
โดยพบแม่วัยรุ่นอายุน้อยที่สุด 9 ปี นอกจากน้ี การมีเพศสัมพันธ์   
ที่ ไม่ ได้ ป้ องกั น  ยั งส่ งผลให้ อั ตราการป่ วยด้ วยโรคติดต่อ            
ทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นและเยาวชน อายุ 15-24 ปี มีแนวโน้ม

สูงข้ึนจาก 41.5 ต่อประชากรแสนคน ในพ.ศ.2548 เป็น 79.8 
ต่อประชากรแสนคน ในพ.ศ.2553 รวมทั้งเพ่ิมความเสี่ยงต่อ      
การเป็นโรคเอดส์ด้วย [8] 

 สาเหตุส าคัญประการหน่ึงที่ท าให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์  
เร็วน้ัน เป็นเพราะพัฒนาการทางเพศสมบูรณ์ก่อนพัฒนาการทาง
อารมณ์ วัยรุ่นปัจจุบันเติบโตข้ึนจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ และได้รับ
อิทธิพลของสื่อต่าง ๆ อีกทั้งการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษายังไม่เป็น
ระบบ ไม่มีความชัดเจนแน่นอน แล้วแต่นโยบายและความพร้อม
ของสถานศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองยังเห็นว่าเรื่องเพศเป็น
เรื่องที่ไม่ควรพูดถึงหรือไม่กล้าพูดคุยกับลูก และมักจะปล่อยให้เป็น
การเรียนรู้กันเองในหมู่ วัยรุ่น ท าให้ได้รับความรู้ที่ ไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง เกิดความเชื่อและปฏิบัติตนอย่างผิดพลาด ในการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการต้ังครรภ์ของวัยรุ่น พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากใช้วิธี
คุมก าเนิดไม่สม่ าเสมอ หรือไม่ได้ใช้วิธีการป้องกัน ขาดความรู้เรื่อง
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย คิดว่าการใช้ ถุงยางอนามัยขัดขวาง
ความรู้สึกทางเพศ และไม่รู้ว่าตนเองจะมีโอกาสต้ังครรภ์เมื่อใด 
รวมทั้งอิทธิพลของสื่อย่ัวยุอารมณ์ทางเพศที่ยังขาดการควบคุม
อย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากน้ีวัยรุ่นยังไม่กล้าไป
ขอรับบริการคุมก าเนิด เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีทัศนคติไม่ดีต่อ
วัยรุ่น ในขณะที่การเข้าถึงบริการคุมก าเนิดที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
วัยรุ่นน้ันยังเป็นเรื่องที่วัยรุ่นต้องไปแสวงหาด้วยความรู้ที่ไม่ถูกต้อง 
โดยอิทธิพลของสื่อนับว่าส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเป็น
อย่างมาก ปัจจุบันโดยเฉลี่ยเด็กและเยาวชนใช้ชีวิตอยู่กับสื่อไม่น้อย
กว่าวันละ 8 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นอินเตอร์เน็ตวันละ 3.1 ชั่วโมง ดู
โทรทัศน์วันละ 5.7 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อเทียบกับการอ่านหนังสือเฉลี่ยวัน
ละ 39 นาที พบว่าเด็กและเยาวชนใช้เวลาบนอินเตอร์เน็ตมากกว่า
ถึง 6 เท่า ซึ่งเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้มีจ านวน
น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะ 40 เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมจาก
ผู้ใช้  ในประเทศไทย ร้อยละ 52.5 มีเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไม่
เหมาะสม และอีกกว่าร้อยละ 17.5 มีเน้ือหาสื่อทางเพศที่เข้าข่าย
ลามกอนาจาร ใช้ภาษาที่หยาบคาย รวมถึงเน้ือหาที่รุนแรง   ส่วน
รายการโทรทัศน์ส าหรับการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ มี
เวลาออกอากาศเพียงร้อยละ 5 ของเวลาทุกสถานีรวมกัน รายการ
วิทยุน้ันมีสถานีวิทยุเพ่ือเด็กและเยาวชนเพียงร้อยละ 1 จากจ านวน 
542 ของสถานีวิทยุทั้งหมดในประเทศไทย โครงการศึกษาและเฝ้า
ระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคมศึกษารายการละครที่ออกอากาศใน
ช่วงเวลาครอบครัว หรือช่วง 16.00-22.00 น. ซึ่งเด็กและสมาชิกใน
ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันหน้าจอโทรทัศน์มากที่สุด เป็นรายการ
ละครถึงร้อยละ 88 ซึ่งอัดแน่นไปด้วยความรุนแรง ทั้งประเด็น
ความรุนแรงทางกาย จิตใจ วัตถุสิ่งของ ประเด็นเรื่องภาพตัวแทน 
เช่น อคติทางเพศ การดูถูกเหยียดหยาม ภาษาหยาบคาย ภาษา
ล่อแหลม และประเด็นความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสม การชม
ละครที่มีฉากรุนแรง ท้ังทางวาจา และพฤติกรรมเรื่อย ๆ จนเป็น
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นิสัย ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบและมีพฤติกรรมก้าวร้าว 
[13] 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ 
เพ่ือรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยเข้ามาเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเข้าใจง่ายส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจเรื่องดังกล่าว เพ่ือปลูกฝังทัศนคติในการ
ป้องกันการต้ังครรภ์ที่ ไม่พร้อมและป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เพ่ือรณรงค์การใช้ถุงยาง
อนามัย จะช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางที่ท าให้
การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก้ปัญหาความเบื่อหน่าย ท าให้
ง่ายต่อการเข้าใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างแท้จริงและน า
ประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู ้

กรรณิกา เย็นประสิทธ์ิ และคณะผู้จัดท า [1] (2560) 
ได้ท าการวิจัยเรื่องการผลิตสื่อแอนิเมชัน 3 มิ ติ เพ่ือปลูกฝัง   
ทัศนคติในวัยรุ่นตอนกลาง งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) วิเคราะห์และออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 2) เพ่ือพัฒนาสื่อ
แอนิเมชัน 3 มิติ และเพ่ือประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพ
ของผู้ใช้สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 3) เพ่ือปลูกฝังทัศนคติในวัยรุ่น
ตอนกลาง ปัจจุบันปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยรุนแรงและ
ซับซ้อนมากข้ึน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเมือง ประกอบกับวัยรุ่นเป็นช่วง
หัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย  จิตใจ และอารมณ์ ท าให้วัยรุ่นประสบปัญหามากมาย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
จ านวน 30 คน ใช้หลักทฤษฎี ในวิธีการผลิตสื่อแอนิเมชัน  
เพ่ือให้การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเป็นไปตามข้ันตอนที่ ถูกต้อง   
และมี เน้ือหาที่ครบถ้วน ผ่านการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญ       
การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลคือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การ
จ าแนกความพึงพอใจของผู้ใช้ออกเป็น 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย
ระดับดีมาก ได้แก่ ด้านภาพรวม มีค่ าเฉลี่ ย 4.74 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 รองลงมาด้านคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.70 
และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.56 และอันดับสุดท้ายด้าน
ประโยชน์ที่จะได้รับ มีค่าเฉลี่ย 4.58 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.57 ผลสรุปด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน       
3 มิติ เรื่องการผลิตสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ  เพ่ือปลูกฝังทัศนคติ      
ในวัยรุ่นตอนกลาง มีค่าเฉลี่ย 4.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.48 อยู่ในระดับดีมาก โดยสื่อแอนิเมชันแสดงถึงโทษของยาเสพ

ติด กลุ่มเป้าหมายที่รับชมมีพฤติกรรมเห็นโทษ การเปลี่ยนแปลง
ของผู้เสพ ท าให้เสียสติและท าร้ายผู้อื่น 

เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี และคณะผู้จัดท า [9] (2560) 
ได้ท าการวิจัยเรื่องผลของการสอนเพศศึกษารอบด้านต่อความรู้
และทักษะการสวมถุงยางอนามัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ชั้นปีที่ 2 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
ความรู้เรื่องเพศศึกษาและทักษะการสวมถุงยางอนามัยของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างกลุ่มทดลองและ  
กลุ่มควบคุม รูปแบบการวิจัย เป็นแบบการวิจัยกึ่งทดลอง 
วิธีด าเนินการวิจัยคือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ชั้นปีที่  2 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วยการจับ
ฉลากได้โรงเรียน 2 แห่ง จาก 6 แห่ง และใช้การเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงห้องเรียนที่ นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ระดับ       
ปานกลาง มีจ านวนนักเรียนหญิงและชายในห้องใกล้เคียงกัน   
ได้กลุ่มควบคุมจ านวน 33 คน และกลุ่มทดลองจ านวน 32 คน 
กลุ่มควบคุมได้รับการสอนเพศศึกษาจากโรงเรียนตามปกติ 
กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยโปรแกรมเพศศึกษารอบด้น 
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้เรื่องเพศศึกษาค่า 
CVI = .9 และ Cronbach’s alpha .845 และแบบประเมิน
ทักษะการสวมถุงยางอนามัยกับโมเดล วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
ส ถิ ติ เชิ งพรรณ นาและการท ดสอบ  independent t-test 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองภายหลังได้รับการสอนเพศศึกษา
รอบด้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม 
อย่างไรก็ดี พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการสวมถุงยางอนามัย
กับโมเดลหลังการทดลองสูงกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางส ถิ ติที่ ร ะ ดับ  .01 (t = 18 .28 , p < .001) ส รุป แล ะ
ข้อเสนอแนะได้ว่า แม้โปรแกรมการสอนเพศศึกษารอบด้านใน
กลุ่ ม ตัวอย่างไม่มี ค วามแตกต่างในการเพ่ิ มความรู้  แ ต่มี        
ความแตกต่างในทักษะการสวมใส่ถุงยางอนามัย ในกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ดังน้ัน โปรแกรมน้ี จึงเหมาะ
กับบุคลากรด้านสาธารณสุขหรือครูที่ผ่านการอบรมการจัด
กิจกรรมการสอน การฝึกทักษะ การใส่ถุงยางอนามัยอาจเปลี่ยน
รูปแบบการสอน เช่น เกม เพ่ือเพ่ิมทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับ
ถุงยางอนามัย ซึ่งอาจช่วยให้วัยรุ่นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมี
เพศสัมพันธ์สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ถูกต้อง 

สุณีรัตน์ ย่ังยืน และคณะผู้จัดท า [5] (2553) ได้ท าการ
วิจัยเรื่องความตระหนักในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพอนามัยของวัยรุ่น การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิง
พรรณ นาแบบภาคตัดขวาง Cross–sectional descriptive 
study เพ่ือศึกษาระดับความตระหนักในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ 
ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยและทางกฎหมายของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน ถูกสุ่ม
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ด้วยวิธีการสุ่มแบบ stratified random sampling เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า นิสิต
ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 73.0 มีอายุเฉลี่ย 18.71 ปี       
พักอาศัยอยู่หอพักหรือบ้านเช่า ร้อยละ 76.5 ส่วนใหญ่คบกัน
แบบเพ่ือน ร้อยละ 71.0 ส่วนใหญ่ไม่ เคยด่ืมเครื่อง ด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 56.0 ใน 6 เดือนที่ผ่านมาเคยไปเที่ยว   
สถานบันเทิงไม่เกิน 3 ครั้ง ร้อยละ 37.0 นิสิตมีคะแนนระดับ
ความรู้เก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์
อย่างปลอดภัย ต่อสุขภาพอนามัย อ ยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนความตระหนักในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ด้านสุขภาพ
อนามัย พบว่า นิสิตเห็นด้วยมากที่สุด คือ การใช้ถุงยางอนามัย
สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 66.5 
การใช้ถุงยางอนามัยท าให้ป้องกันการต้ังครรภ์ได้ ร้อยละ 61.5           
การด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ท าให้ขาดสติ ไม่ได้ใช้ถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ท าให้มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ ร้อยละ 
57.0 การต้ังครรภ์ขณะไม่พร้อมท าให้ต้องท าแท้ง ร้อยละ 41.0 
และเห็นด้วยระดับปานกลางที่ ว่า การติดต้ังตู้จ าหน่ายถุงยาง
อนามัยในสถานศึกษา เป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์    
กันมากข้ึน ร้อยละ 34.0 การใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน  เช่น         
โพตินอร์ มาดอนน่า สามารถป้องกันการต้ังครรภ์ได้ 100 
เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 44.5 ส่วนด้านกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ทางเพศ พบว่า นิสิตเห็นด้วยมากที่สุด คือ ถ้าผู้หญิงที่ถูกกระท า
ช าเราโดยไม่ ยินยอม ควรกล้าที่ จะแจ้งความ ร้อยละ 76.5 
รองลงมาคือ ถ้ามีผู้หญิงร่วมกันหลอกลวงหญิงอื่นไปให้ชาย
กระท าช าเรา ผู้หญิงคนน้ีก็ต้องรับผิดในเรื่องกระท าช าเราด้วย 
ร้อยละ 63.5 การข่มขืนกระท าช าเราโดยใช้อาวุธร่วมด้วย ท าให้
ได้รับโทษรุนแรงข้ึน ร้อยละ 60.5 และสาเหตุของการข่มขืน
กระท าช าเราพบว่า เห็นด้วยว่า มีสาเหตุเพราะผู้หญิงแต่งกาย  
ย่ัวยุความรู้สึกทางเพศ ร้อยละ 47.5 โอกาสเอื้ออ านวย ร้อยละ 
35.0 และสถานที่เอื้ออ านวย ร้อยละ 34.5 สรุปผลการศึกษา
พบว่า ความตระหนักในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพอนามัย และกฎหมายคุ้มครองทางเพศ เป็นสิ่งส าคัญ    
ที่จะท าให้วัยรุ่นเข้าใจและรับรู้ภาวะเสี่ยงหรือโอกาสเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดภัยคุกคามทางเพศเพ่ือน าไปสู่การฝึกฝนทักษะใน     
การป้องกันตัวเองต่อไป 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย
1) การวางแผนด าเนินงานค้นคว้าหาข้อมูล

1.1) การวางแผนการด าเนินเรื่องคือการคิดเน้ือเรื่องหลักใน
การด าเนินงานต้ังแต่ต้นจนจบ เพ่ือให้ทราบถึงขอบเขตในการ
ด าเนินงาน 

 1.2) รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย 
เพ่ืออธิบายเน้ือหาอย่างถูกต้อง 
 1.3) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสื่อมัลติมีเดีย การสร้าง
โมเดล 3 มิติ, การสร้างตัวละครและฉากประกอบ, การใส่สีให้ตัว
ละครและฉากประกอบ และการสร้างแอนิเมชัน [6] 
2) การเขียนบทเพ่ือด าเนินเรื่อง

2.1) ข้ันตอนการเขียนบท เพ่ือด าเนินเรื่องและเรียบเรียง
ข้อมูลให้มีความเหมาะสม และน่าติดตาม เสริมสร้างความรู้ โดย
มีบทด าเนินเรื่อง ดังต่อไปน้ี 

 สวัสดีครับทุกคน ผมชื่อน้องกล้วยหอม วันน้ีผมจะพา
ทุกคนไปรู้จักกับเพ่ือนของผม น่ันคือ “เจ้าถุง” เพ่ือนของผมมี
ความส าคัญมากเลยนะ แต่มนุษย์ไม่ให้ความส าคัญกับเพ่ือนของ
ผมเลย มนุษย์ชอบมองข้ามเพ่ือนของผม จนมนุษย์เองน่ันแหละที่
พลาดเอง แต่ก็ห้ามไม่ได้ เพราะอารมณ์มันพาไป ผมเข้าใจ แต่ถ้า
สนใจเพ่ือนของผมสักนิดก็ยังดี เพ่ือนของผมสามารถช่วยป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้นะ ไม่ว่าจะเป็นโรคหนองใน
แท้และหนองในเทียม โรคซิฟิลิส โรคไวรัสตับอักเสบบี รวมไปถึง
โรคเอดส์ นอกจากน้ี ยังช่วยป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พร้อมได้อีก
ด้วย เพ่ือนของผมอัธยาศัยดีนะ ไม่ได้เข้าถึงยากอย่างที่คิดหรอก 
มาท าความรู้จักกับเพ่ือนของผมกันเลย ง่ายนิดเดียว เพียงแค่ 
5 ข้ันตอน 1) ใช้มือค่อย ๆ ฉีกซอง สังเกตด้านใน ด้านนอกให้ดี 
2) ตรวจสอบถุงยางอนามัยก่อนสวมใส่ ว่าไม่หมดอายุหรือ
เสื่อมสภาพ 3) ต้องมั่นใจก่อนนะ ว่าน้องกล้วยหอมแข็งตัวเต็มที่
แล้ว 4) ใช้น้ิวไล่ลมที่ปลายจุก แล้วค่อย ๆ สวมใส่จนสุด 5) ห้าม
ใช้สบู่ เบบี้ออยล์ หรืออย่างอื่นแทนสารหล่อลื่นเด็ดขาด เห็นไหม
ล่ะ ถุงยางอนามัยใช้ง่ายกว่าที่คิด เสียเวลาสวมใส่สักนิด ดีกว่า
เสียเวลาชีวิตที่พลาดไป ด้วยความปรารถนาดีจากน้องกล้วยหอม

- เน้ือเรื่องย่อ 
 เริ่มจากน้องกล้วยหอมแนะน าตัว และแนะน าให้รู้จัก

กับ “เจ้าถุง” (ถุงยางอนามัย) จากน้ันบอกถึงความส าคัญของ  
ถุงยางอนามัย และบอกโทษของการไม่สวมใส่ถุงยางอนามัย เช่น 
การต้ังครรภ์ที่ไม่พร้อมของวัยรุ่น จากน้ันน้องกล้วยหอมบอกถึง
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้แก่ โรคหนองใน
แท้ โรคหนองในเทียม โรคซิฟิลิส โรคไวรัสตับอักเสบบี และโรค
เอดส์ จากน้ันน้องกล้วยหอมแสดงข้ันตอนการใช้ถุงยางอนามัยที่
ถูกต้อง 5 ข้ันตอน และต่อมา น้องกล้วยหอมให้ข้อคิดเกี่ยวกับ
การใช้ถุงยางอนามัย 

- ความเป็นมาของเน้ือเรื่องและบทด าเนินเรื่อง 
มีแรงบันดาลใจมาจากปัจจุบันวัยรุ่นและเยาวชนยัง

ขาดความรู้ ความเข้าใจส าหรับการป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัย
อันควร รวมถึงวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่งผลให้
เกิดปัญหาทางด้านการเรียน การเข้าสังคม และเกิดเป็นปัญหา
ทางครอบครัว ส่งผลเป็นปัญหาในระดับประเทศต่อไป  จึงมี
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แนวคิดในการเล่าเรื่องที่สื่อสารได้โดยตรง ให้ ผู้ใช้สื่อเห็นภาพ 
จากสื่อมัลติมี เดีย 3 มิ ติ อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย จึงใช้      
การเล่าเรื่องแบบเป็นกันเอง เพลิดเพลิน และบอกถึงความส าคัญ
ของการใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างไม่อ้อมค้อม ให้ผู้ใช้สื่อน า
ประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3) ข้ันตอนการออกแบบ

3.1) ออกแบบสตอรี่บอร์ด [11] และผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ (ตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 1-3) 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่าง Storyboard ฉากที่ 5-6 

ภาพท่ี 2 ตัวอย่าง Storyboard ฉากที่ 17-18 

ภาพท่ี 3 ตัวอย่าง Storyboard ฉากที่ 21-22 

- ความเป็นมาของสตอรี่บอร์ด 
 เริ่มจากฉากในห้องนอน แสดงชื่อแอนิเมชัน จากน้ัน 

แพนมุมกล้องลงมา น้องกล้วยหอมยืนอยู่บนเตียง และทักทาย
ผู้ใช้สื่อ จากน้ันน้องกล้วยหอมแนะน าให้รู้จักกับเจ้าถุงที่ยืนอยู่บน
เก้าอี้ และเจ้าถุงทักทายผู้ใช้สื่อ จากน้ันมีตัวอสุจิเข้ามาหาเจ้าถุง 
เจ้าถุงท าการต่อต้านตัวอสุจิเหล่าน้ันให้ออกไป เพ่ือสื่อถึงการ
ป้องกันอสุจิไม่ให้เข้าไปปฏิสนธิกับไข่ของผู้หญิง จากน้ันเจ้าถุงท า
หน้าเศร้า สื่อถึงการที่มนุษย์ไม่ให้ความส าคัญกับถุงยางอนามัย 
และเจ้าถุงยืนอยู่บนผ้าห่มที่ขยับอยู่คล้ายการมีเพศสัมพันธ์กัน 
ท าให้เจ้าถุงกระเด็นออกไป สื่อถึงการที่มนุษย์มองข้ามการใช้
ถุงยางอนามัย จากน้ันเป็นเด็กผู้หญิงที่มีการต้ังครรภ์ที่ไม่พร้อม 
ซึ่งสื่อถึงโทษของการไม่ใช้ถุงยางอนามัย จากน้ันน้องกล้วยหอม
อธิบายถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่าง ๆ น้องกล้วยหอมมี
อาการหนองไหลออกมา สื่อถึงการเป็นโรคหนองในแท้และ  
หนองในเทียม จากน้ันน้องกล้วยหอมมีสะเก็ดแผลข้ึนตามตัว   
สื่อถึงการเป็นโรคซิฟิลิส จากน้ันมีภาพตับที่หมองคล้ าและ
ผิดปกติ สื่อถึงการเป็นไวรัสตับอักเสบบี จากน้ันน้องกล้วยหอมมี
เชื้อไวรัสเกาะตามตัว สื่อถึงการเป็นโรคเอดส์ ต่อมาน้องกล้วย
หอมและเจ้าถุงยืนอยู่บนเตียง และน้องกล้วยหอมบอกวิธีใช้
ถุงยางอนามัย 5 ข้ันตอน ซึ่งข้ันตอนที่ 1 เป็นการแกะซองถุงยาง
อนามัยอย่างระมัดระวัง สั งเกตด้านใน และด้านนอกให้ ดี 
เป็นภาพซองถุงยางอนามัยที่ ถูกแกะออก ข้ันตอนที่  2 น้อง  
กล้วยหอมยืนอยู่บนเก้าอี้ และบอกถึงการตรวจสอบถุงยาง
อนามัยว่าไม่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งจะมีภาพถุงยางอนามัย
เก่า และถุงยางอนามัยใหม่ข้ึนมา และมีเครื่องหมายกากบาททับ
บนถุงยางอนามั ยเก่า  ซึ่ งสื่ อ ถึงการไม่ ใช้ ถุงยางอนามัยที่
เสื่อมสภาพ และมีเครื่องหมายถูกต้องทับบนถุงยางอนามัยใหม่ 
ซึ่ งสื่ อ ถึ งการ เลื อกใช้ ถุ งยางอนามั ยที่ มี สภ าพ ใหม่แ ละ ดี 
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ข้ันตอนที่ 3 น้องกล้วยหอมยืนเบ่งกล้าม สื่อถึงการแข็งตัวเต็มที่
ของอวัยวะเพศ เพ่ือพร้อมที่จะใส่ถุงยางอนามัย ข้ันตอนที่ 4 
น้องกล้วยหอมยืนอยู่บนเตียง และบอกถึงวิธีการสวมใส่ถุงยาง
อนามัย โดยจะมีถุงยางอนามัยค่อย ๆ ลงมาสวมใส่ตัวน้องกล้วย
หอม และข้ันตอนที่ 5 แสดงกากบาทที่ภาพสบู่ , Baby oil และ
น้ ามัน เพ่ือสื่อว่าห้ามใช้อย่างอื่นแทนสารหล่อลื่น จากน้ันน้อง
กล้วยหอมพูดให้ข้อคิดแก่ผู้ใช้สื่อเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย 
 3.2) การออกแบบตัวละคร คือการออกแบบรูปร่าง หน้าตา 
บุคลิก สีผิวต่าง ๆ (ตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 4) 

ภาพท่ี 4 ออกแบบตัวละคร 

- น้องกล้วยหอม 
มีแรงบันดาลใจมาจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายกับ

อวัยวะเพศชาย เพราะเกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย ด้วยความ
เหมาะสมของสื่อ ผู้ วิจัยจึงดัดแปลงเป็นลักษณะที่มีรูปร่าง  
ที่ถ่ายทอดเป็นตัวการ์ตูน ที่ไม่แสดงออกทางด้านอนาจารหรือ 
ส่อทางด้านลามก เป็นลักษณะเฉพาะ โทนสีชมพูแบบพาสเทล 

- เจ้าถุง 
มีแรงบันดาลใจมาจากรูปร่างลักษณะของถุงยาง

อนามัย เพราะเกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย ด้วยความเหมาะสม
ของสื่อ ผู้วิจัยจึงถ่ายทอดเป็นตัวการ์ตูน ที่มีจุดสังเกตบ่งบอก  
ถึงคุณลักษณะของถุงยางอนามัย ที่ผู้ใช้สื่อสามารถจดจ าและ
เรียนรู้ไปพร้อมกับสื่อ เป็นลักษณะเฉพาะ โทนสีฟ้าแบบพาสเทล 
 3.3) การออกแบบฉากประกอบ รวมถึงสิ่งของ ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ภายในฉาก คอนเซ็ปต์ในการออกแบบจะออกแบบเป็น
ฉากห้องนอนใช้ด าเนินเรื่อง 

3.4) ค้นหาเสียงประกอบ 
4) การสร้างสื่อมัลติมีเดีย

4.1) สร้างโมเดล 3 มิติ (ตัวละคร ฉาก สิ่งของ) (ตัวอย่าง
แสดงดังภาพที่ 5) 

ภาพท่ี 5 สร้างโมเดล 3 มิติ ในโปรแกรม Autodesk 3D Maya 

 4.2) ใส่สีและพ้ืนผิวให้กับโมเดล 3 มิติ (ตัวอย่างแสดงดังภาพ
ที่ 6) 

ภาพท่ี 6 ใส่สีและพื้นผิวให้กับโมเดล 3 มิติ 

 4.3) ท าการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร โดยการใส่ Rig ให้กับ
ตัวละคร และท าการก าหนด Key frame ต่ าง ๆ  ภ ายใน
โปรแกรม Autodesk 3D Maya  

น้องกล้วยหอม 

เจ้าถุง 

น้องกล้วยหอม 

เจ้าถุง 
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 4.4) รวบรวมโมเดล 3 มิติ เพ่ือน ามาสร้างเป็นแอนิเมชัน ใน
โปรแกรม Adobe Premiere Pro (ตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 7-
10) 
 4.5) ใส่เสียงประกอบ เสียงพากย์ และเพ่ิมเทคนิคพิเศษให้
แอนิเมชัน เช่น เทคนิคการจัดแสง การใช้เทคนิคมุมกล้องใน
มุมมองต่าง ๆ  

4.6) ท าการเรนเดอร์สื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ 

ภาพท่ี 7 ตัวอย่างภาพจากสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ : ถุงยางอนามัยต่อต้านอสุจิ 

ภาพท่ี 8 ตัวอย่างภาพจากสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ : การต้ังครรภ์ของเด็ก
นักเรียนหญิง 

ภาพท่ี 9 ตัวอย่างภาพจากสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ : โรคซิฟิลิส 

ภาพท่ี 10 ตัวอย่างภาพจากสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ : การตรวจสอบถุงยาง
อนามัยที่ถูกต้อง 

5) ตรวจสอบและแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาด
6) น าเสนอสื่อมัลติมีเดีย พร้อมประเมินผล

6.1) การประเมินประสิทธิภาพของสตอรี่บอร์ดโดยผู้เชี่ยวชาญ
6.2) การประเมินประสิทธิภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ
6.3) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ

7) สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

4. ผลการด าเนินงาน
การวิจัยน้ีได้จัดท าข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  
3 มิติ เพ่ือรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย แสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ของการใช้ถุงยางอนามัย และวิธีการใช้ ถุงยางอนามัยอย่าง
ถูกต้อง ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่  3 
โรงเรียนบางกะปิ จ านวน 36 คน ประเมินประสิทธิภาพของสื่อ
มัล ติมี เดีย 3 มิ ติ เพ่ือรณรงค์การใช้ ถุงยางอนามัย โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจจากการดูสื่อมัลติมี เดีย 3 มิ ติ     
เพ่ือรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย ที่มีผลต่อการวิจัย  สรุปผล
ออกมาเป็นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียด 
แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫. 

ด้านคุณภาพ 
เน้ือเรื่องชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.83 0.38 
ตัวละครมีบทบาทที่เหมาะสม 4.97 0.17 
เสียงและดนตรีประกอบมีความเหมาะสม 4.81 0.40 
ระยะเวลาของสื่อมีความเหมาะสม 4.86 0.35 
สื่อมีสีสันสวยงาม 4.94 0.29 
ด้านประโยชน์ 
ผู้ชมได้ความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย 4.94 0.23 
ผู้ชมมีความเข้าใจเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย 4.92 0.28 
ผู้ชมสามารถน าความรู้ เรื่องการใช้ ถุงยาง 5.00 0.00 
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รายการประเมิน �̅� 𝑺.𝑫. 

อนามัย ไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ด้านภาพรวม 
ความน่าสนใจของสื่อ 4.89 0.32 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.89 0.32 
ได้รับความรู้หลังชมสื่อ 4.97 0.17 

จากตารางที่ 1 ผลสรุปประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย  
3 มิติ เพ่ือรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย จากกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบางกะปิ จ านวน 36 คน 
โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยผลสรุป คือ คุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เพ่ือรณรงค์  
การใช้ถุงยางอนามัย อยู่ในระดับดีมาก โดยแบบประเมินความ
คิดเห็นแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก ่
1) ด้านคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32
2) ด้านประโยชน์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21
3) ด้านภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28

5. สรุปผลการวิจัย
ในการทดลองการใช้สื่อมัลติมี เดีย 3 มิติ เพ่ือรณรงค์การใช้ 
ถุงยางอนามัย  ซึ่ ง เป็นกลุ่ม ตัวอย่างในการใช้สื่ อและตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้สื่อ โดยน ามาวิเคราะห์ผล
และสามารถสรุปผลได้ว่า ผลรวมค่าเฉลี่ยของทั้ง 3 ด้าน มี
ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่
ที่ 0.28 สรุปได้ว่า อยู่ในระดับดีมาก โดยผู้ชมสามารถน าความรู้
เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย ไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
มีความพึงพอใจสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบ็ญจมาศ 
โอฬารรัตน์มณี และคณะผู้จัดท า 

สามารถติดตามรับชมสื่อมัลติมีเดีย 3 มิติ เพ่ือรณรงค์
การใช้ถุงยางอนามัยได้ที ่https://www.youtube.com/watch? 
v=mo4H0AuJvEs&t=2s แนวทางการพัฒนาต่อไป น าไปพัฒนา
ต่อยอดสื่อมัลติมีเดียให้ความรู้ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ และสามารถ
น าไปปรับใช้กับการพัฒนาสื่อเสมือนจริงได้ 
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การพัฒนาสื่อความจริงเสมือน เพื่อน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน 
อ าเภอเชียงแสน จงัหวัดเชียงราย 

Development of Virtual Reality Media for Present Tourist 
Attraction in Chiang Saen District Chiang Rai Province. 

*ศุภกิจ จันทร์ตา1 และ ภานุพันธ์ จิตค า1
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บทคัดย่อ 
การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจไทย ปัจจุบัน      มี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวมากข้ึน
เรื่อยๆ หน่ึงในน้ันคือเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual 
Reality, VR)ที่ช่วยให้ผู้สนใจสามารถจ าลองการไปเที่ยวชม
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านภาพพาโนรามา 360 องศา และ
เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวผ่านการท่องเที่ยวแบบจ าลอง 
วิจัยน้ีได้พัฒนาสื่อความจริงเสมือน จ าลองการท่องเที่ยว
โบราณสถาน ในอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยได้อธิบาย
ถึงการออกแบบและพัฒนาสื่อ การทดสอบใช้งานจริง ผลการ
ทดลองพบว่า ผู้ทดลองใช้ระบบมีความพอใจกับสภาพแวดล้อม
เสมือนจริง ที่จ าลองสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานในอ าเภอ  
เชียงแสน รูปแบบภาพพาโนรามา 360 องศา จากการส ารวจ
ความพึงพอใจในการใช้ สื่อความจริ งเสมือน ด้านฟังก์ชั่น          
ผลพึงพอใจมาก (x̅ = 4.09, S.D. = 0.46)   

ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยีความจริงเสมือน, การส่งเสริมการท่องเท่ียว, 
ภาพพาโนรามา 360 องศา, การท่องเท่ียวแบบจ าลอง 

ABSTRACT 

Tourism has an important role in the Thai economy  
nowadays technology is increasingly being used to 
promote tourism. One of them is virtual reality techno-
logy This helps those who interested in simulating a 
visit to various tourist attractions Through 360-degree 
panoramas and learn about tourist attractions through 
the virtual tour. This research has developed virtual 
reality media for present tourist attraction in Chiang 
Saen District Chiang Rai Province. By explaining the 
media design and development. The actual test results 

showed that the media users were satisfied with the 
virtual environment the simulate of ancient remains in 
Chiang Saen District, Chiang Rai Province in the 360-
degree panoramic image. From satisfaction surveys in 
virtual reality media in the function part all respondents 
had a satisfactory level of satisfaction(the average score 
is 4.09 and the Standard deviation is 0.46) 

Keywords: Virtual Reality Technology, Tourist 
Promotion, Panoramic photography, Virtual Tour 

1. บทน า
เมืองโบราณเชียงแสนปัจจุบันเป็นที่ต้ังของตัวอ าเภอเชียงแสน
และอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ริมแม่น้ าโขง ห่างจาก
อ าเภอเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
ระยะทางของถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1 และ 1016) 
ประมาณ 59 กิโลเมตร สภาพทั่วไปของเมืองเชียงแสนปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเมือง เน่ืองจากเป็นที่ต้ังของตัวอ าเภอเชียง
แสนและเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน พ้ืนที่เต็มไปด้วยอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างทั้งของส่วนราชการและเอกชน รวมถึงบ้านเรือนราษฎร 
ร้านค้า ตลาด ท่าเรือ วัด สถานศึกษา บ้านพักและรีสอร์ท 
หน่วยงานด้านการค้า ศุลกากร การท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์ 
โดยมีโบราณสถานแทรกตัวอยู่เป็นระยะ ปัจจุบันเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและท่าเรือขนส่งสินค้าท่ีส าคัญในภาคเหนือ นอกจากน้ี
เชียงแสนมีพ้ืนที่ซึ่งเรียกว่า สามเหลี่ยมทองค า ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 
บ้านสบรวก ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อัน
เป็นบริเวณที่บรรจบกันของชายแดนสามประเทศ คือ ไทย ลาว 
และพม่า และเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน ก าลังพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญของประเทศไทย การจ าลองภาวะเสมือน
จริงของสถานที่ท่องเที่ยว (Virtual Tour) ถูกน ามาใช้อย่าง 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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แพร่หลายในปัจจุบัน เน่ืองจากสามารถให้นักท่องเที่ยวรับรู้
บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวก่อนไปยัง สถานที่จริง อีกท้ังยัง
เป็นการเก็บข้อมูล ณ ปัจจุบันน้ันไว้เพ่ือเป็นหลักฐานหรือข้อมูล
ต่อไปในอนาคต ทั้งน้ีการจ าลองภาวะเสมือนจริงของสถานที่
ท่องเที่ยว (Virtual Tour) ถูกสร้างโดยใช้แนวความคิด เดียวกับ
การจ าลองภาวะเสมือนจริง (Virtual Reality) โดยการจ าลอง
แบบรูปถ่ายพาโนรามา การท าโมเดลสามมิติหรือ การท าวิดีโอ 
360 องศา (360-Degree Video) ที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 
จากท่ีกล่าวข้างต้นผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่างานวิจัยการพัฒนาสื่อ
ความจริงเสมือน เพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดย การน าเสนอสถานที่
ท่อง เที่ ยวโดยใช้  เทคโนโลยี Visual Reality (VR) ด้วยสื่ อ 
ภาพถ่ายพาโนรามา 360 องศา ท่ีจ าลองข้อมูลของสถานที่ใน
รูปแบบ ความจริงเสมือน ของสถานที่ท่องเที่ยว โดย ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานผ่านทาง Smart Device ได้เพ่ือเพ่ิมความสะดวก 
และลดปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างแรงจูงใจก่อน
การไปสถานที่จริง 

2. วัตถุประสงค์
1.เพ่ือศึกษาการออกแบบและพัฒนาสื่อความจริงเสมือนบน
Smart Device ในระบบ Android เป็นหลัก โดยใช้สื่อภาพถ่าย
พาโนรามา 360 องศาในการน าเสนอสถานที่ท่องเท่ียว  
2.เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยว
โบราณสถาน ให้มีความน่าสนใจ โดยใช้สื่อ ภาพถ่าย พาโนรามา 
360 องศา  
3.เพ่ือทดสอบและประเมินผลการใช้งานของสื่อความจริงเสมือน
กับนักท่องเท่ียวชาวไทย 

3. ขอบเขตของงาน
1.ศึกษาการสร้างสื่อความจริงเสมือน โดยน าภาพถ่าย สถานที่
ท่องเท่ียวทางโบราณสถาน อ าเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
2.โบราณสถาณใน อ าเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 
แห่ง  
3.ศึกษาการพัฒนา และ การใช้งาน เทคโนโลยีความจริงเสมือน
(Virtual Reality) 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.วิธีการพัฒนาสื่อความจริงเสมือนบน Smart Device ในระบบ
Android เป็นหลัก โดยใช้สื่อภาพถ่ายพาโนรามา 360 องศาใน
การน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแบบเสมือนจริงโบราณสถาน 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

2.สื่อความจริงเสมือนที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการน าเสนอสถานที่
ท่องเท่ียวโบราณสถาน ให้มีความน่าสนใจ และสะดวกโดยไม่ต้อง
ออกไปสถานที่จริง โดยใช้สื่อ ภาพถ่าย พาโนรามา 360องศา 
3.สื่อความจริงเสมือนที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเท่ียวโบราณสถาน
ให้มากข้ึน 
4.ผลประเมินการใช้งานสื่อ ของ นักท่องเที่ยวชาวไทย หลังการ
ใช้สื่อความจริงเสมือน 

5. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังน้ี 
5.1 ความส าคัญเมืองโบราณเชียงแสน 

เชียงแสนเคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาในยุคแรก ๆ 
และเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหน่ึงในภาคเหนือ เดิมชื่อเวียงหิรัญ
นครเงินยาง แม้ปัจจุบันยังมีซากก าแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และ
โบราณสถานหลายแห่ง ปรากฏอยู่ในทั้งในและนอกตัวเมือง 
ภายในเขตก าแพงเมืองเก่าประกอบด้วยวัดร้างและโบราณ
สถานที่สร้างในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-21 สลับกับบ้านเรือน
ชาวบ้าน โบราณสถานของเมืองเชียงแสนทั้งภายในและนอกเมือง
ส่วนใหญ่ได้รับการขุดค้น ขุดแต่ง บูรณปฏิสังขรณ์ และปรับปรุง
ภูมิทัศน์แล้ว โดยเฉพาะก าแพงเมือง ป้อม คูเมือง รวมถึงวัดวา
อารามต่างๆ ซึ่งเกิดข้ึนอย่างเข้มข้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ด้วย
นโยบายของทางจังหวัดที่ผลักดันเชียงแสนข้ึนเป็นแหล่งมรดก
โลก 
5.2 การจ าลองภาวะเสมือนจริง (Virtual Reality) 

เทคโนโลยีความเป็นจริง เสมือน (Virtual Reality) ซึ่ ง
ต่อไปน้ีจะเรียกเป็นชื่อย่อว่า VR คือการสร้างบรรยากาศเสมือน
จริงผ่านทางอุปกรณ์แสดงผลที่ปัจจุบันมีด้วยกันหลากหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการมองผ่านทางแว่นตา VR ผ่านทางหน้าจอ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน หรือผ่านทางเครื่องฉายภาพ
ต่างๆ ปัจจุบันมีการพัฒนาสื่อข้อมูล (Content) และวิธีการ
แสดงผลและรับการสื่อสารของมนุษย์ผ่านระบบ VR ไปใช้งานใน
หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การเรียนการสอน การฝึกและ
ทดลองขับยานพาหนะ การศึกษา การแพทย์การท่องเที่ยว การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การรับชมภาพยนตร์แบบ VR ฯลฯ โดย
หลักก็คือมนุษย์สามารถรับอรรถรสหรือประสบการณ์ในการใช้
ชีวิตได้โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปหรือไปอยู่ในสถานที่จริง แต่ก็
สามารถเรียนรู้ ได้รับรู้ถึงความรู้สึก หรือแม้กระทั่งสามารถมีส่วน
ร่วมกับเหตุการณ์จริงได้ 
5.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหน่ึงที่สร้างรายได้
มหาศาลแก่ประเทศไทย โดย ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเท่ียว
ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปีโดยประเทศไทยได้มีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้
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ตอบสนองต่อ ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการ
จัดท าข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งในรูปแบบ ของ
หนังสือแนะน าการท่องเที่ยว ศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว ป้าย
แสดงข้อมูลตามสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงสื่อออนไลน์อย่าง
เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีการให้ข้อมูลของ
สถานที่ ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทยรวมไปถึงการจ าลอง
ภาวะเสมือนจริงของสถานที่ท่องเที่ยว (Virtual Reality) ที่มีการ
จ าลองบรรยากาศของสถานที่ต่าง ๆ ในรูปแบบของภาพถ่ายพา
โนรามา เพ่ือให้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจถึงสถานที่ก่อนมายัง
สถานที่จริงและยังเป็นการเก็บหลักฐานข้อมูล ณ เวลา ปัจจุบัน
น้ัน ๆ ได้ 
5.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูก พัฒนาไปอย่ าง
กว้างขวาง โดยมีการพัฒนา เทคโนโลยีที่ผสานโลกจริงเข้ากับโลก
เสมือน (Mixed Reality) กล่าวคือเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ 
จ าลองสภาพแวดล้อมหรือวัตถุร่วมเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือ
วัตถุจริง ท าให้สภาพแวดล้อมหรือวัตถุ  ที่ถูกจ าลองน้ันเสมือนมี
อยู่จริง โดยเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ การจ าลองภาวะ
เสมือนจริง (Virtual Reality) และ ความจริงเสริม (Augmented 
Reality) การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี VR AR และ MR กับ
อุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน เช่น การจ าลอง
สถานการณ์ส าหรับฝึกซ้อมการบิน การขับเรือ หรือขับรถ จะต้อง
ใช้เทคโนโลยี VR การโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงความสนใจ
ของผู้คนก็ต้องใช้เทคโนโลยี AR และส าหรับเทคโนโลยี MR ก็จะ
เข้ามาเสริม ขีดความสามารถของ VR โดยท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึก
ว่าตนได้อยู่ในโลกแห่งความจริง ทั้งๆ ที่ก าลังสวมใส่อุปกรณ์ 
จ าลองบริการแบบโลกเสมือน และสามารถสร้างโลกเสริม (AR) 
เข้าไปอยู่ในโลกเสมือนได้ ซึ่งตัวอย่างที่น าไป ใช้งานได้จริงๆ ก็คือ
การเสริมอรรถรสและประสบการณ์ในการจ าลองสถานการณ์
ต่างๆ เช่น การซ้อมรบ การผ่าตัดของแพทย์ 

6. วิธีการด าเนินงาน
1.ท าการศึกษาการออกแบบการพัฒนา และ ศึกษาการออกแบบ 
โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Visual Reality)  
2.วิเคราะห์ ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับ
โบราณสถานอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
3.สร้างสื่อจากโปรแกรม ZapWorks Studio และ ท าการ
ทดสอบแก้ไขจนกว่าจะส าเร็จ 
4.จัดท าสื่อและสามารถน าไปติดต้ังให้กับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ
Android ที่รองรับเพ่ือใช้งานสื่อความจริงเสมือน 
5.สร้างแบบประเมินความคิดเห็นของ นักท่องเที่ยว ท่ีมีต่อสื่อ
ความจริงเสมือนน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน ด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือน(VR) ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่

สนใจในเทคโนโลยีVR สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ค่าสถิติ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

7. การพัฒนา
การพัฒนาสื่อความจริงเสมือน เพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถาน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ท าการ
ออกแบบที่ ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ VR และ 
สามารถใช้ทัชสกรีนบนมือถือเพ่ือใช้งานได้อย่าง่ายดาย เมนูไม่
ซับซ้อน 

ภาพที่ 1 เมนูหลักของสื่อในโหมด VR เมื่อเข้าสู่สื่อความจริง
เสมือน ผู้ใช้จะพบกับหน้าแรกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้ผู้ใช้งาน
ได้สามารถเลือกสถานที่ต่างๆ โดยการหันศีรษะแล้วจ้องไปที่
รูปภาพวัดที่ต้องการจะไปเพ่ือเคลื่อนที่ไปยังจุดน้ัน 

ภาพที่ 2 ปุ่มย้อนกลับเมนูหลัก จะอยู่ต าแหน่งเริ่มต้นของวัด
ต่างๆเพ่ือให้ผู้ใช้น้ันกลับไปหน้าเมนูหลัก โดยการสัมผัสที่หน้าจอ 
หรือขณะที่ใช้งานโหมด VR อยู่ให้จ้องไปที่ปุ่ม เพ่ือย้ายต าแหน่ง
ผู้ใช้งานไปในหน้าจอเมนูหลักเพ่ือที่จะเลือกโบราณสถานที่
ต้องการจะชมต่อไป 

ภาพที่ 3 ปุ่มย้ายต าแหน่ง เป็นปุ่มที่จะท าให้ผู้ใช้งานเคลื่อนที่ไป
จุดต่างๆที่ก าหนดไว้ โดยการสัมผัสที่หน้าจอ หรือขณะที่ใช้งาน
โหมด VR อยู่ให้จ้องไปที่ปุ่มเพ่ือย้ายต าแหน่งผู้ใช้งานไปใน
ต าแหน่งอื่นๆของโบราณสถาน 
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ภาพที่ 4 ป้ายบอกข้อมูล จุดแรกของแต่ละโบราณสถานจะมีป้าย 
Info อยู่เพ่ือจะบอกข้อมูลของวัดน้ันๆ เช่น ประวัติต่างๆ โดยการ
ใช้งานให้ผู้ใช้สัมผัสที่หน้าจอ หรือขณะที่ใช้งานโหมด VR อยู่ให้
จ้องไปที่ปุ่ม Info เพ่ือแสดงข้อมูลข้ึนมา 

ภาพที่ 5 การป้อนCodeค าสั่งเพ่ือท าการสั่งการปุ่มเคลื่อนย้าย
ต าแหน่งท างานเมื่อผู้ใช้งานน าสายตาจ้องบริเวณปุ่มและปุ่มก็จะ
ท าการ fade out จนหายไปและท าค าสั่งต่อไปเมื่อ fade out 
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้ท าการเรียกค าสั่งการเคลื่อนย้ายต่อ
ทันท ี

ภาพที่ 6 การใช้งานโหมดVR โดยท าการเปิดสื่อความจริงเสมือน
จากน้ันติดต้ังมือถือลงใน VR Goggles เพ่ือใช้งานสื่อ 

ภาพที่ 7 เมนูหลักในโหมดมือถือ การใช้งานโหมดมือถือน้ันคล้าย
กับโหมดVR แต่การจ้องน้ันจะไม่มีผลออกค าสั่งในโหมดน้ี การใช้
งานในโหมดน้ีใช้การสัมผัสที่หน้าจอที่ภาพวัดที่ผู้ใช้ต้องการเพ่ือ
เคลื่อนที่ไปจุดน้ันๆ และถ้าหากผู้ใช้ต้องการที่จะใช้งานโหมดVRก็
สามารถเลือกได้ตรงสัญลักษณ์VR Goggles ด้านล่างซ้ายของจอ
ได้ 

ภาพที่ 8 ปุ่มย้ายต าแหน่งในโหมดมือถือเป็นปุ่มที่จะท าให้
ผู้ใช้งานเคลื่อนที่ไปจุดต่างๆที่ก าหนดไว้ โดยการสัมผัสที่หน้าจอ 
เพ่ือย้ายต าแหน่งผู้ใช้งานไปในต าแหน่งอื่นๆของโบราณสถาน 

ภาพที่  9  ปุ่ ม  info ในโหมดมือ ถือ  ในจุดแรกของแต่ละ
โบราณสถานจะมีปุ่ม info น้ีอยู่การใช้งานให้ผู้ใช้สัมผัสไปที่ปุ่ม
น้ันค้างไว้เพ่ือแสดงป้ายข้อมูลสถานที่น้ันๆ จากน้ันหยุดสัมผัส
เพ่ือยกเลิกการใช้งาน 

2467



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

ภาพที่  10 ปุ่มHome หรือปุ่มย้อนกลับไปเมนูหลัก  จะอยู่
ต าแหน่งเริ่มต้นของวัดต่างๆด้านล่างโดยให้ผู้ใช้งานก้มลงไปที่พ้ืน
จะมีปุ่มน้ีปรากฎอยู่ ใช้งานโดยการสัมผัสที่หน้าจอ เพ่ือย้าย
ต าแหน่งผู้ใช้งานไปในหน้าจอเมนูหลักเพ่ือที่จะเลือกโบราณ
สถานที่ต้องการจะชมต่อไป 

ภาพที่ 11 แผ่นพับ แผ่นพับมีขนาดเท่ากับA4จะมีข้อมูลต่างๆ
ของวัดและจะมีวิธีการใช้งานสื่อความจริงเสมือนและZapcode 

ภาพที่ 12 แผ่นพับ แผ่นพับเมื่อกางออกแล้วจะมีขนาด 29.7 x 
63.0 cm. จะมีข้อมูลของวัดต่างๆและรูปภาพประกอบ 

8. สรุปผลการวิจัย
1.ด้านฟังก์ชั่นของสื่อความจริงเสมือน ผู้ตอบแบบสอบถามชื่น
ชอบ ระบบต่างๆใช้งานได้ไม่ติดขัด สามารถเลือกโบราณสถาน
จากหน้าแรกได้มีความพึงพอใจระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.09 
ซึ่งเป็นความพอใจในระดับมากที่ระดับ x̅ = 4.09 
2.ด้านการใช้งานของสื่อความจริงเสมือน ผู้ตอบแบบสอบถามชื่น
ชอบ ความสะดวกสบายในการกดปุ่มเพ่ือเลือกเมนูต่างๆมีความ
พึงพอใจระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.91 ซึ่งเป็นความพอใจใน
ระดับมากที่ระดับ x̅ = 3.91 
3.ด้านข้อมูลเน้ือหาของสื่อความจริงเสมือน  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่นชอบ สถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจมีความพึงพอใจระดับ
มากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.04 ซึ่งเป็นความพอใจในระดับมากที่ระดับ 
x̅ = 4.04 
4.ด้านรูปแบบการน าเสนอของสื่อความจริงเสมือน ผู้ตอบ
แบบสอบถามชื่นชอบ การมองไปได้รอบทิศทางโดยการหันศีรษะ
ท าให้การน าเที่ยวน่าสนใจมีความพึงพอใจระดับมากคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งเป็นความพอใจในระดับมากที่ระดับ = 4.13 
5.ด้านแผ่บพับของสื่อความจริงเสมือน ผู้ตอบแบบสอบถามชื่น
ชอบ เน้ือหาสถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจมีความพึงพอใจ
ระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.06 ซึ่งเป็นความพอใจในระดับมากที่
ระดับ x̅ = 4.06 

9. อภิปรายผลการวิจัย
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อ การพัฒนาสื่อ
ความจริงเสมือนเพ่ือน าเสนอแหล่งท่องเท่ียวโบราณสถานอ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีความเสมือนจริง โบราณสถานที่มี
การน ามาท าเป็นสื่อมีความน่าสนใจ ส่วนใหญ่ผู้ที่ทดลองใช้สื่อ
เป็นเพศชายและผู้ทดลองส่วนมากอายุ21-30ปีเป็นวัยที่ก าลังมอง
หาสิ่งใหม่และสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นVRที่ก าลังเติบโต
ข้ึนเรื่อยๆและจากการส ารวจพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้งานVR
มาก่อนเป็นจ านวน 41คนคิดเป็นร้อยละ82ของผู้ทดลองใช้งาน
ทั้งหมดเหตุเพราะเทคโนลียีVR เป็นเทคโนโลยีที่ก าลังเติบโตและ
ก าลังพัฒนาข้ึนมาเรื่อยๆ ผู้ที่เคยใช้VR และไม่เคยใช้VR พึงพอใจ
ต่อความเสมือนจริงของระบบ เมนูภายในของสื่อใช้งานง่ายไม่
ซับซ้อนใช้ภาษาท่ีอ่านง่ายผู้ใช้ส่วนใหญ่ท่ีเคยใช้VR และผู้ที่ไม่เคย
ใช้VRเข้าใจการท างานของปุ่ม ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวเป็น
โบราณสถานที่มีประวัติมายาวนานของอ าเภอเชียงแสน จึงท าให้
มีความน่าสนใจ ผู้ใช้ไม่เคยไปท่องเท่ียวโบราณสถานได้ใช้งานสื่อ
ความจริงเสมือนน้ีก็ท าให้อยากจะไปสถานที่น้ันจริงๆผู้ทดลองใช้
ชื่นชอบการมองไปได้รอบทิศทางโดยการหันศีรษะท าให้การน า
เที่ยวน่าสนใจมากเน่ืองจากให้ความรู้สึกว่าได้ไปอยู่ที่สถานที่น้ัน
จริงๆ 
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10. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย พัฒนาเพ่ิมเติมให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่
และท าให้รู้สึกมีความ ต้ืน ลึกเสมือนผู้ใช้อยู่ในสถานการณ์น้ัน
จริงๆ การศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวน าระบบไป
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหม่ๆ ที่อาจจะยังไม่ค่อยนิยมหรือไม่มี
ใครรู้จักส่งเสริมให้การท่องเที่ยวพัฒนาย่ิง ข้ึนปรับระบบให้
เหมาะสมกับช่วงอายุที่ต้องการน าไปใช้ และปรับปรุงความเสถียร
ของสื่อเพ่ือให้ลดอาการ Motion Sickness เน่ืองจากผู้ใช้งาน
บางท่านรู้สึกเวียนหัวเมื่อใช้งานเป็นเวลานานๆ 
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เกมตอภาพสําหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
Jigsaw Puzzle Game for Kids on Android Operating System 

*กิตติพงศ ฆองชัย1 และ กฤษณ ชัยวัณณคุปต2

1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ 
Emails: sang_boy@hotmail.co.th, krit_chaiwannakoop@uru.ac.th 

บทคัดยอ 
การจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ผูเรียนสามารถท่ีจะไดรับ
ความรูจากในหองเรียนไดเต็มท่ี แตในบางครั้งผูเรียนสามารถรับ
ความรูและทักษะในดานอ่ืน ๆ ไดจากนอกหองเรียน เน่ืองจาก
ทักษะบางอยางน้ันสามารถหาไดจากนอกหองเรียนดวยการ
เรียนรูดวยตนเองหรือในชีวิตประจําวัน เชน การสังเกตและการ
แกปญหาตาง ๆ ซึ่งการท่ีจะเสริมทักษะท่ีไดจากนอกหองเรียน
ควรท่ีจะมีการเพ่ิมชองทางในการเสริมทักษะการเรียนรูใหกับ
ผูเรียน เชน การใชสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ การอานหนังสือภาพ 4 สี 
การดูภาพยนตร การฟงบทเพลง การเลนเกมคอมพิวเตอรหรือ
เกมมือถือ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีทําใหผู เรียนไดรับการพัฒนาทักษะ
ทางดานการคิด การแกปญหา การสังเกต ทําใหเกิดการเรียนรู
จากนอกหองเรียนไดดวยตนเอง ผู พัฒนาจึงได เล็ งเห็นถึง
ความสําคัญของชองทางตาง ๆ ท่ีนํามาสงเสริมการเรียนรู จึงได
พัฒนาสื่อการเรียนรูในรูปแบบของเกมตอภาพสําหรับเด็กบน
ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด ท่ีออกแบบใหมีการใชประสาท
สัมผัสตาง ๆ พรอมกัน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดาน
การเรียนรู ใหเปนไปดวยความสนุกสนาน นาสนใจ มีการใชภาพ
และเสียงประกอบตลอดการเลนเกม ซึ่งผู เลนจะไดรับความ
สนุกสนานและพัฒนาทักษะการคิด การสังเกต และการ
แกปญหา ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพของเกม โดยนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา จํานวน 10 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ จํานวน 8 คน และอาจารยผูสอนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 2 คน อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.57 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.49) 

คําสําคัญ: เกมตอภาพ, จิ๊กซอว 

ABSTRACT 
The teaching and learning in classroom, learners are 
able to get the full knowledge of the classroom. But 
sometimes learners can acquire knowledge and other 
skills from outside the classroom because some skills 
can be obtained outside of the classroom by self-
learning or in everyday life, such as observation and 
problem solving.  In order to enhance skills gained 
from outside the classroom, there should be 
additional ways to enhance learning skills for learners, 
such as using multimedia, reading 4 -color picture 
books, watching movies, listening to music, playing 
computer games or mobile games.  These allow 
learners to develop their thinking skills, problem 
solving, observation and learning from outside the 
classroom on their own.  Therefore, the developer 
recognizes the importance of various channels to 
support learning by developed the learning media in 
the form of jigsaw puzzle games for children on the 
Android operating system.  That is designed to use 
various senses at the same time to support the 
development of learning skills to be fun, interesting 
with visual and sound effects throughout the game 
play which players will get fun and develop their 
thinking skills, observation and problem solving.  In 
which the game performance evaluation results With 
10 elementary school students, 8 students from 
Uttaradit Rajabhat University and 2 teachers of 
elementary school students in a good level (mean = 
4.57 standard deviation = 0.49). 

Keywords: picture puzzle game, jigsaw puzzle 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author)
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1. บทนํา
ปจจุบันการใชสมารทโฟนถือเปนเรื่องปกติในสังคม เพราะ
สมารทโฟนสามารถใชงานไดหลากหลายและพกพางาย สะดวก
ตอการใชงาน จึงเปนท่ีนิยมของสังคมปจจุบัน สวนการใชงาน
สําหรับเลนเกมบนสมารทโฟนน้ันสวนใหญแลวจะเนนความ
สนุกสนานเพียงอยางเดียว จึงเปนท่ีช่ืนชอบของเด็ก ๆ แตถาเกม
ท่ีเด็กเลนน้ันมีประโยชนและชวยในการสรางพัฒนาการหรือ
ความคิดของเด็กใหดียิ่งข้ึนก็จะเปนประโยชนมากกวาเดิม ดวย
การเลนเกมของเด็กน้ันอาจเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการเรียนรู
จากพอแมผูปกครองเพราะเด็กไดเรียนรูและเลนไปดวยความ
สนุก จึงทําใหเด็กชอบท่ีจะเลนเกมและเปนการเสริมทักษะใน
ดาน อ่ืนนอกจากการสอนใน ช้ันเรียนหรือจากผูปกครอง 
ผูปกครองหลาย ๆ ทานจึงใชวิธีน้ีในการสอนบุตรของตนเองดวย
การใชเกมเปนตัวสื่อใหเด็กเรียนรูเสริมสรางพัฒนาการทาง
ความคิดการแกปญหาและการสังเกตจากการเลนเกม การเลน
เกมบนสมารทโฟนจึงเปนอีกวิธีหน่ึงในการสอนเด็กในยุคปจจุบัน
ของผูปกครองหลาย ๆ ทาน จากท่ีกลาวขางตน จึงไดมีการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูในรูปแบบของเกมตอภาพสําหรับเด็กบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเกมตอภาพข้ึนมา เพ่ือใหเด็กท่ีช่ืน
ชอบการเลนเกมไดเรียนรูผานเกมบนสมารทโฟน ท่ีสอดแทรก
เน้ือหา เพ่ือเปนการเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาการรวมท้ัง 
ทักษะการคิด การสังเกต และการแกปญหา 

2. วัตถุประสงค
เพ่ือสรางเกมตอภาพสําหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

3. วิธีการศึกษา
การพัฒนาเกมตอภาพสําหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด ไดดําเนินไปอยางเปนลําดับข้ันตอน เริ่มตั้งแตการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาเกมบนสมารทโฟน ตลอดจนการออกแบบ 
และวิเคราะหระบบเกม ไปจนกระท่ังการพัฒนาโปรแกรม โดยใช 
คอนสตรัคทูในการพัฒนา ดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการทํางานของระบบ 

4. ผลการศึกษา
เกมจะมีสามหมวด ไดแก หมวดสัตว หมวดผลไม หมวดอาชีพ 
ดังภาพท่ี 2 แตละหมวด จะมี 8 ดาน ในแตละดานจะมีรูปภาพ
เปนช้ินสวนแบบจิ๊กซอว ซึ่งจะมีเวลาในการเลนเกมโดยข้ึนอยูกับ
ความยากงายในแตละดาน ดังภาพท่ี 3 และมีเวลาไมเทากัน ใน
แตละดานจะมีการวัดคะแนนดวยการใหดาวจํานวน  3 ดาว ดั้ง
ภาพท่ี 4 ถาผูเลนใชเวลาในการเลนเกมมากดาวก็จะลดลงตาม
เวลาท่ีใชไป หลังจากผูเลนเอาชนะในแตละดานไดจะมีเกมพิเศษ
ซึ่งจะสุมแสดงข้ึนมาในบางดานใหเลน ดังภาพท่ี 5 เมื่อผูเลน
สามารถเลนเกมพิเศษจนผาน จะมีของรางวัลเปนไอเทมท่ี
สามารถนํามาใชเพ่ือชวยเหลือในการเลนเกมดานตอไป ผูเลน
สามารถกลับมาเลนดานเดิมเพ่ือเก็บดาวในแตละดานท่ีผูเลนได
คะแนนไมถึงสามดาวเพ่ือใหชนะอยางสมบูรณในทุกดาน 

ภาพที่ 2 ภาพหนาจอหมวดภายในเกม 

ภาพที่ 3 ภาพหนาจอจิ๊กซอวภายในเกม 

ภาพที่ 4 ภาพหนาจอการใหดาวภายในเกม 

2471



The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020 

ภาพที่ 5 ภาพหนาจอเกมพิเศษภายในเกม 

4.1 จุดเดนของเกม 
1) เกมจะมีการดําเนินตามเน้ือเรื่องและการตกแตงท่ีสวยงาม ทํา
ใหผูเลนสนุกสนานไปกับเกม 
2) เกมจะเลือกใชภาพตัวการตูนท่ีมีสีสันสวยงามสําหรับการตอ
ภาพ ทําใหดึงดูดความสนใจของผูเลน 
3) เกมจะมีเวลาจํากัดในการเลน ชวยกระตุนใหผูเลนเกิดความ
กระตือรือรน ในการตอช้ินสวนของภาพจิ๊กซอว เพ่ือเขาสูดาน
ถัดไปได 
4) เกมจะมีการเสริมทักษะทักษะการคิด การสังเกต และการ
แกปญหาในแตละดาน 

5. สรุปผลและอภิปรายผล
จากการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาเกมตอภาพสําหรับ
เด็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Jigsaw Puzzle Game for 
Kids on Android Operating System) โ ด ย นั ก เรี ย น ช้ั น
ประถมศึกษา จํานวน 10 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ จํานวน 8 คน และอาจารยผูสอนนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษา จํานวน 2 คน ไดผลการประเมินอยูในระดับดี 
(คาเฉลี่ย = 4.57 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.49) ซึ่งผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ท้ัง 2 ดานไดผลดังน้ี 

5.1 ดานการออกแบบและการใชงาน 
(Functional Test) จากการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 
โดยนักเรียน ช้ันประถมศึกษา จํ านวน 10 คน นักศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 8 คน และอาจารยผูสอน
นักเรียนระดับ ช้ันประถมศึกษา จํานวน 2 คน สรุปได วา
โปรแกรมในสวนการทํางานของผูใชงานมีประสิทธิภาพอยูใน
ระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.42 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.49) โดย
ระบบมีความสามารถในการแสดงรูปภาพ เขาใจงาย จัดรูปภาพ
ท่ีแสดงบนหนาจอไดเหมาะสม รูปแบบเกมงายตอการเลน ฉากมี
ความสวยงาม ปุมการใชงานงายตอความเขาใจและการทํางาน 
และเสียงประกอบภายในเกมเหมาะสม ท้ังน้ีแสดงใหเห็นวา
ผูใชงานมีความพึงพอใจในความสามารถในการทํางานของเกมตอ
ภาพสําหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

ตารางที ่1 ตารางแสดงสรุปผลคาระดับการประเมินดานความสามารถใน
การทํางานตามความพึง พอใจของผูใชดานการออกแบบและการใชงาน 

5.2 ดานเนื้อหา 
จากการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา จํานวน 10 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ จํานวน 8 คน และอาจารยผูสอนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 2 คน สรุปไดวาโปรแกรมในสวนการ
ทํางานของผูใชงานมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.57 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.49) เน่ืองจากโปรแกรมมีความ
สะดวกในการใชงาน ไดรับความรูและเปนการเสริมทักษะดาน
การสังเกตและการแกไขปญหา การนําเสนอเน้ือหานาสนใจ และ
ยังสามารถนําทักษะท่ีไดเรียนรูไปใชไดจริงจากประสิทธิภาพท่ี
กลาวมาท้ังหมดจึงทําใหผลของการประเมินประสิทธิภาพของ
เกมตอภาพสําหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสรุปผลคาระดับการประเมินดานความสามารถใน
การทํางานตามความพึง พอใจของผูใชดานเนื้อหา 

5.3 ขอจํากัดและขอเสนอแนะ 
สําหรับขอจํากัดและขอเสนอแนะของการพัฒนาเกมตอภาพ
สําหรับเด็กบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Jigsaw Puzzle 
Game for Kids on Android Operating System) มีดังน้ี 
1) ผูใชตองมีสมารทโฟนในการเลนเกมตอภาพสําหรับเด็กบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Jigsaw Puzzle Game for Kids 
on Android Operating System) 

ดานทีป่ระเมิน 

ความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 

(𝒙𝒙�) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

เชิง
คณุภาพ 

ดานการออกแบบและการใชงาน 
1. เมนูเกมงายตอการใชงานและเหมาะสม 4.30 0.46 ดี 
2. ความสวยงามของฉาก 4.60 0.49 ดีมาก 
3. เสียงประกอบภายในเกมเหมาะสม 4.30 0.46 ดี 
4. รูปภาพเขาใจงายตอการดู 4.60 0.49 ดีมาก 
5. ปุมการใชงานงายตอความเขาใจและการ
ทํางาน 

4.20 0.40 ดี 

6. จัดรูปภาพท่ีแสดงบนหนาจอไดเหมาะสม 4.50 0.50 ดีมาก 
7. รูปแบบการเลนเกมงายตอการเลน 4.50 0.50 ดีมาก 

คาเฉลี่ย 4.42 0.49 ดี 

ดานทีป่ระเมิน 

ความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 

(𝒙𝒙�) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

เชิงคณุภาพ 

ดานเนื้อหา 
1. ไดฝกการสังเกตและการ
แกปญหา 

4.40 0.50 ดี 

2. ความยากงายของภาพ 4.70 0.47 ดีมาก 
3. นําเสนอเน้ือหาไดนาสนใจ 4.60 0.50 ดีมาก 
4. สามารถนําความรูไปปรับ
ใชไดจริง 

4.60 0.50 ดีมาก 

คาเฉลี่ย 4.57 0.49 ดี 
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2) ขอจํากัดของโปรแกรม 
 2.1) ผูเลนไมสามารถเพ่ิมลบแกไขภายในเกมได 
3) ขอเสนอแนะสําหรับผูพัฒนา 
 3.1) ภายในเกมควรมีการสรุปผลเมื่อเลนเกมครบทุกดาน
และไดสามดาว 
 3.2) ภายในเกมควรมีเสียงเพลงในแตละดานท่ีแตกตางกัน  
4) ขอเสนอแนะของอาจารยผูสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา 
       4.1) ภายในเกมควรเพ่ิมคําศัพทและการออกเสียงของ
คําศัพทของภาพดังกลาวหลังจากเลนเกมจบในแตละดาน 
       4.2) ภายในเกมควรจัดหมวดหมูของรูปภาพจิ๊กซอวให
สอดคลองกับภาพพ้ืนหลังเพ่ือใหเลนเกมไดงายมากข้ึน 
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เกมคําศัพทภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
English Guessing Game on Android Operating System 
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บทคัดยอ 
เกมคําศัพทภาษาอังกฤษบนระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด  
พัฒนาข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนาความรูพ้ืนฐานเรื่อง
ศัพทภาษาอังกฤษของเด็ก เพ่ือให เด็กสามารถเรียนรูศัพท
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ สนุกสนานและเพลิดเพลิน 
โดยสามารถทราบความหมายศัพทไดจากรูปภาพ และคําศัพท
ฉะน้ันเกมทายภาพคําศัพท จะเปนตัวชวยในการดึงดูดความสนใจ
ใหการเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษเปนเรื่องงายและสนุกสนาน การ
เลนเกมคอมพิวเตอรหรือเกมมือถือ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีทําใหผูเรียน
ไดรบัการพัฒนาทักษะทางดานการคิด การแกปญหา การสังเกต 
ทําใหเกิดการเรียนรูจากนอกหองเรียนไดดวยตนเอง ผูพัฒนาจึง
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของชองทางตาง ๆ ท่ีนํามาสงเสริมการ
เรียนรู จึงไดพัฒนาสื่อการเรียนรูในรูปแบบของเกมตอภาพ
สําหรับเด็กบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด รูปแบบของเกมมี 2 
ประเภท คือ แบบสุมตําแหนงตัวอักษร, สุมตําแหนงรูปภาพ ซึ่ง
ท้ังสองประเภท ประกอบดวย 3 ระดับ ไดแก ระดับงาย ระดับปาน
กลาง และระดับยาก ในแตละระดับ ประกอบดวย 6 ดานยอย ซึ่ง
มีคําศัพทแตกตางกันออกไป มีการจับระยะเวลาท่ีไมเทากัน มี
คะแนน มีพลังชีวิต มีตัวชวยในการหยุดเวลาใหกับผูเลน เกม
สามารถบันทึกช่ือผูเลนได ซึ่งขอมูลเหลาน้ีถูกนําไปใชในการเลน
เกม ต อจาก เดิ ม  โด ย ใช เค รื่ อ งมื อ ท่ี ช่ื อว า  คอน สตรัค ทู 
(Construct2) ในการพัฒนาเกมคําศัพทภาษาอังกฤษ และการ
ประเมินความพึงพอใจของเกม โดยนักเรียนและคุณครูโรงเรียน
บานนํ้าหมีใหญ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ จากกลุม
ตัวอยางไดผลการประเมินอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
(คาเฉลี่ย = 4.42 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.40) 
 
คําสําคัญ: เกมทายภาพ, ทายภาพคําศัพท 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
English word game on the Android operating system. 
Developed with the main objective to develop basic 
knowledge of English vocabulary of children. So that 
children can learn English vocabulary effectively Fun 
and enjoyment Which can know the meaning from 
the picture And vocabulary, therefore, a word guessing 
game Will help to attract attention, making learning 
English vocabulary easy and fun Playing computer 
games or mobile games This allows students to 
develop their thinking skills, problem solving, 
observation, and learning from outside the classroom 
on their own. The developer therefore recognizes the 
importance of various channels to promote learning. 
Therefore has developed learning media in the form 
of picture-playing games for children on the Android 
operating system. There are 2 types of game formats: 
random character position, random image position 
Both types consist of 3 levels which are Easy, Medium 
and Hard. Each level consists of 6 sub-levels with 
different vocabulary. There is an unequal capture 
time, score points, health, and help to stop the time 
for players. The game can record player names. Which 
this information is used to continue playing games By 
using a tool named Construct2 for developing English 
word games And evaluating game satisfaction By 
students and teachers at Ban Nam Mi Yai School 
Thong Saen Khan District Uttaradit Province From the 
sample, the evaluation results were in a good level. 
With the mean equal to (average = 4.42 standard 
deviation = 0.40). 
 
Keywords: picture guessing game, guess the picture 

* ผูประสานงานหลัก (Corresponding Author) 
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1. บทนํา 
การเลนเกมข้ึนอยูกับวาผูท่ีเลนน้ันเลนเพ่ืออะไร การเลนเกมมีท้ัง
ขอดีและขอเสีย คือ ถาเลนไมจํากัดเวลาอาจเกิดผลกระทบตอ
การเรียน แตการเลนเกมก็มีขอดีคือ คลายเครียด สรางความ
สนุกสนาน ฝกสมาธิ หรือบางเกมเลนเพ่ือฝกทักษะ อยางเชนเกม
แนวคาดเดา (Guessing Game) น้ันถือวามีสวนชวยในการ
พัฒนาสมองเปนอยางมาก ซึ่งเกมเหลาน้ีจะชวยพัฒนาทักษะ
ความคิด การคิดนอกกรอบ และการตัดสินใจท่ีรอบครอบ ซึ่งเกมท่ี
ชวยสงเสริมทักษะของผูเลน สวนมากเปนเกมภาษาอังกฤษ 
เพราะชวยส งเสร ิมศ ักยภาพของผู เล นให เก ิดการเร ียนรู
ภาษาอังกฤษไปในตัวไดดวย คงไมมีใครปฏิเสธวาภาษาอังกฤษ
ไมมีความจําเปน โดยเฉพาะเรื่องศัพทพ้ืนฐานจะมีสวนชวยในการ
พัฒนาคําศัพทของแตละบุคคลไดเปนอยางดีในอนาคต อยางไรก็
ตามในการเรียนรูความหมายของศัพทภาษาอังกฤษน้ันไมใชเรื่อง
งาย และมักตองอาศัยการทองจํา ซึ่งการทองจําจาก ในหนังสือ
น้ันเปนเรื่องยากและนาเบ่ือสําหรับเด็ก เพราะเด็กมักจะจด
จําเปนรูปภาพไดดีกวาการจดจําท่ีเปนตัวอักษรจึงเปนท่ีสังเกตได
วาเมื่อมีเวลาวางเมื่อใด เด็กมักใชเวลาวางในการเลนเกม และ
ดวยเหตุท่ีเกมเปนศูนยรวมของความบันเทิงสําหรับวัยเด็กและผูท่ี
ชอบความสนุกสนาน จึงคิดพัฒนาเกมคอมพิวเตอรในรูปแบบเกม
ทายภาพข้ึนโดยใชโปรแกรมสรางเกม เพ่ือใหผูเลนสามารถฝกฝน
และพัฒนาศัพทภาษาอังกฤษไดอยางสนุกสนาน มีแรงจูงใจใน
การฝกฝนและเพ่ิมพูนศัพทภาษาอังกฤษดังน้ันผูจัดทําจึงได
พัฒนาเกมทายภาพคําศัพท โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนา
ความรู พ้ืนฐานเรื่องศัพทภาษาอังกฤษของเด็ก เพ่ือให เด็ก
สามารถเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สนุกสนานและเพลิดเพลิน โดยสามารถทราบความหมายศัพทได
จากรูปภาพ  
 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือสรางเกมทายภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการสรางเกมทายภาพบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

 
3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2545 : 2) 
ไดกลาววา ไดสรางเกณฑมาตรฐานสําหรับวัดพฤติกรรมของเด็ก
ในแตละระดับ เนนความแตกตางระหวางบุคคลโดยใชวิธีการ
สังเกตพฤติกรรม ซึ่งเขาไดแบงพัฒนาการของเด็กท่ีตองการวัด
และประเมินออกเปน 4 กลุมใหญ 
         (1) พฤติกรรมทางการเคลื่อนไหว (MOTORBEHAVIOR) 
ครอบคลุมการบังคับอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายและ
ความสัมพันธทางดานการเคลื่อนไหว 

         (2) พฤติกรรมทางการปรับตัว (ADAPTIVE BEHAVIOR) 
ครอบคลุมความสัมพันธของการใชมือและสายตา การสํารวจ 
คนหา การกระทําตอวัตถุ การแกปญหาในการทํางาน 
         (3) พฤติกรรมทางการใชภาษา (LANGUAGEBEHAVIOR) 
ครอบคลุมการท่ีเด็กใชภาษา การฟง การพูด การอาน และการ
เขียน 
         (4) พฤติกรรมสวนตัวและสังคม (PERSONAL-SOCIAL 
BEHAVIOR) ครอบคลุมการฝกปฏิบัติสวนตัว เชน การกินอาหาร 
การขับถาย และการฝกตอสภาพสังคม เชน การเลน การ
ตอบสนองผูอ่ืน 
         วัยปฏิบัติตนเพ่ือเตรียมตัวพรอมท่ีจะกระทําตามความคิด
มีอายุระหวาง 1 ขวบครึ่งถึง 6 ขวบ เปนวัยเริ่มเรียนรูภาษาและ
สื่อความหมายตาง ๆ มีความสามารถท่ีจะรับรูท้ังท่ีมีเหตุผลและ
ไมมีเหตุผล เรียนรูโดยการเลน ลองผิดลองถูก มีความสามารถใน
เชิงวิเคราะห และรูจักโตตอบคําถามปญหางาย  
         จากการศึกษาเรื่องทฤษฏีเก่ียวกับพัฒนาการ ทําใหทราบ
ถึงพัฒนาการของเด็กท่ีมีอายุระหวาง 1 ขวบครึ่งถึง 6 ขวบ จึง
นํามาประยุกตเปนแนวทางในการสรางองคประกอบท่ีเหมาะสม
ของเกมคําศัพทภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

 
4. วิธีการศึกษา 

การพัฒนาเกมทายภาพคําศัพทบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ได
ดําเนินไปอยางเปนลําดับข้ันตอน เริ่มตั้งแตการศึกษารูปแบบการ
พัฒนาเกมบนสมารทโฟน โดยใชโปรแกรม คอนสตรัค ทู 
(Construct2) และศึกษาการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิง
วัตถุดวย (uml) ดังแสดงไดดังภาพท่ี 1 ศึกษาขอมูลคําศัพท อีก
ท้ังทดสอบประเมินการประเมินความพึงพอใจโดย อาจารยและ
นักเรียนโรงเรียนบานนํ้าหมีใหญ อําเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ และประเมินความพึงพอใจโดยใชสถิติดวย คาเฉลี่ย 
และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการทํางานของเกมคําศัพท 
ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
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5. ผลการศึกษา 
เกมคําศัพทภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด แบง
ออกเปน 3 ระดับ  ไดแก Easy, Normal, Hard โดยแบงระดับ
ตามความยากงายของคําศัพท แตละระดับมี 6 ดาน ดังแสดงได
ดังภาพท่ี 2 แตละดานจะมีพลังชีวิตให 3 ดวง ในแตละดานจะมี
รูปภาพประกอบในการทายภาพคําศัพท  โดยมีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษสุมคําศัพทหลนลงมาจากดานบน และดานลาง ดัง
แสดงไดดังภาพท่ี 3 ถาตัวอักษรหลนลงมาถึงพ้ืนจนหมด จะเสีย
พลังชีวิตทีละ 1 ดวง และถาทายคําศัพทถูกจะมีเสียงอานคําศัพท
น้ัน ในแตละดานจะมีการวัดคะแนนดวยการใหคะแนน ถูกให 5 
คะแนน ผิดไมไดคะแนน ถาผู เลน เลนเกมไมตรงในเวลาท่ี
กําหนด เกมก็จะจบในทันที ดังแสดงไดดังภาพท่ี 4 และไม
สามารถไปดานตอไปได ถาผูเลนเลนตรงตามเวลาท่ีกําหนดและ
ทําคะแนนไดตรงตามเง่ือนไขเสร็จสมบูรณจะปรากฏคะแนนท่ีเรา
ทําได เมื่อผูเลนทายภาพคําศพัทตรงตามเวลาแตไดคะแนนไมถึง 
20 คะแนน จะไมสามารถปลดล็อคเพ่ือผานเขาไปเลนในดาน
ตอไปได เพราะฉะน้ันผูเลนตองทําใหได ถึง 20 คะแนนข้ึนไป จึง
จะปลดล็อคเพ่ือไปเลนในดานตอไปได 
 

 
ภาพที่ 2 ภาพหนาดานภายในเกม 

 

 
ภาพที่ 3 ภาพหนาเลนเกมภายในเกม 

 

 

5.1 จุดเดนของเกม 
1) เกมจะมีการตกแตงท่ีสวยงาม ทําใหผูเลนสนุกสนานไปกับเกม 
2) เกมจะมีการทายภาพคําศัพทโดยจะมีรูปภาพท่ีถูกตอง และยัง
มีรูปภาพท่ีไมถูกตองอ่ืน ๆ อีกดวย 
3) เกมจะมีเสียงเพ่ือใหกดฟงคําศัพทท่ีถูกตอง 
4) เกมจะมีการเสริมทักษะการเรียนรูทางคําศัพท ทักษะการคิด 
การสังเกต และการแกปญหาในแตละดาน 

 
6. สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการพัฒ นาสื่ อการเรียนรู ในรูปแบบของเกมคํ าศัพท
ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ผลสรุปคาระดับ
ความพึงพอใจของการประเมินความพึงพอใจดานการออกแบบ
และการใชงานของอาจารย ผลการประเมินอยูในระดับดี โดย
กลุมตัวอยางอาจารยโรงเรียนบานนํ้าหมีใหญ อําเภอทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 5 คน (คาเฉลี่ย = 4.42 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.40) โดยระบบมีความสามารถในการแสดงรปูภาพ 
เขาใจงาย จัดรูปภาพท่ีแสดงบนหนาจอไดเหมาะสม รูปแบบเกม
งายตอการเลน ฉากมีความสวยงาม ปุมการใชงานงายตอความ
เขาใจและการทํางาน และเสียงประกอบภายในเกมเหมาะสม ดัง
แสดงไดดังตารางท่ี 1 จากน้ันไดประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน ผลการประเมินอยูในระดับดี โดยกลุมตัวอยางนักเรียน
โรงเรียนบานนํ้าหมีใหญ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ 
จํานวน 20 คน (คาเฉลี่ย = 4.42 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 
0.40) โดยระบบมีความสามารถในการฝกการสังเกต ความยาก
งายของภาพ ความสวยงามของฉาก และสามารถนําความรูไป
ใชไดจริง ดังแสดงไดดังตารางท่ี 2 ผลการประเมินอยูในระดับดี 
(คาเฉลี่ย = 4.57 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.45) จากการ
ประเมินความพึงพอใจท่ีกลาวมาท้ังหมด จึงทําใหผลของการ
ประเมินความพึ งพอใจของเกมคํ าศัพท ภาษาอังกฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด อยูในระดับดี 
 
ตารางที่ 1 ตารางอาจารยประเมินความพึงพอใจเกมคําศัพทภาษาอังกฤษ

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

ดานท่ีประเมิน 

ความพึงพอใจ 

คาเฉ
ลี่ย 

(𝒙𝒙�) 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐา

น 
(SD) 

เชิง
คุณภาพ 

 

ดานการออกแบบและการใชงาน 
1. เมนเูกมงายตอการใชงานและ
เหมาะสม 

4.30 0.46 ดี 

2. ความสวยงามของฉาก 4.60 0.49 ดีมาก 
3. เสียงประกอบภายในเกมเหมาะสม 4.30 0.46 ดี 
4. รูปภาพเขาใจงายตอการด ู 4.60 0.49 ดีมาก 

ภาพที่ 4 ภาพหนาสรุปผลคะแนนภายในเกม 
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5. ปุมการใชงานงายตอความเขาใจและ
การทํางาน 

4.20 0.40 ดี 

6. จัดรูปภาพที่แสดงบนหนาจอได
เหมาะสม 

4.50 0.50 ดีมาก 

7. รูปแบบการเลนเกมงายตอการเลน 4.50 0.50 ดีมาก 
คาเฉลี่ย 4.42 0.49 ดี 

 
ตารางที่ 2 ตารางนักเรียนประเมินความพึงพอใจเกมคําศัพทภาษาอังกฤษ

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

ดานท่ีประเมิน 

ความพึงพอใจ 

คาเฉ
ลี่ย 

(𝒙𝒙�) 

คา
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

เชิง
คุณภาพ 

 

ดานการใชงาน 
1. ไดฝกการสังเกต 4.40 0.50 ดี 
2. ความยากงายของภาพ 4.70 0.47 ดีมาก 

3. ความสวยงามของฉาก 4.60 0.50 ดีมาก 

4. สามารถนําความรูไปใชจริง 4.60 0.50 ดีมาก 

คาเฉลี่ย 4.57 0.49 ดี 

 
7. ขอจํากัดและขอเสนอแนะ 

1) ผูเลนไมสามารถเพ่ิมลบแกไขภายในเกมได 
2) ภายในเกมควรมเีสียงเพลงในแตละดานท่ีแตกตางกัน 
3) ภายในเกมควรมีฉากท่ีสอดคลองกับรูปภาพ 
4) คําศัพทบางคําน้ันยากเกินไป 
5) ควรเลือกภาพใหสอดคลองกับคําศัพท 
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บทคัดย่อ 
ก า ร ศึ ก ษ า น้ี เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท ค นิ ค  Test Driven 
Development (TDD) มาใช้ ในการทดสอบ ระบบบริหาร
การเงิน ซึ่งอยู่ในรูปแบบการทดสอบอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) สร้างแบบจ าลองส าหรับทดสอบระบบบริหารการเงิน 
โดยใช้เทคนิค TDD เป็นแม่แบบในการพัฒนาระบบ 2) ทดสอบ
ระบบให้สามารถท างานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
3) พัฒนาระบบที่มีคุณภาพเพ่ือส่งมอบให้แก่ผู้ใช้งาน และ
4) บูรณาการกับรายวิชา Software - Testing and Quality
Assurance, Team Software Development Process, Team 
Software Development Process Laboratory, Web 
Engineering and Contemporary Technology, Skills 
Habits and Ethics for Software Engineers และบูรณาการ
ร่วมกับการบริการวิชาการของห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรม
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ  ( ISERL) เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ
กระบวนการพัฒนาระบบ ควบคุมคุณภาพระบบ และช่วยลด
เวลาการทดสอบผลิตภัณฑ์ภายในเวลาที่จ ากัดด้วยการเลือกใช้
เครื่องมือที่สนับสนุนต่อกระบวนการพัฒนาระบบ ซึ่งจะท าให้
ระบบมีคุณภาพ ส่งผลให้ระบบมีความน่าเชื่ อถือ ช่วยให้ 
เกิดประโยชน์ต่อทีมพัฒนาระบบ และสามารถน ามาใช้ในองค์กร
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้จริง 

ABSTRACT 
Study of software development test-driven 
development (TDD) for testing financial system by using 
test model 1) Creating a model for testing financial 
management system by using TDD technique as a 
model for system development 2) Test the system to 
be able to work according to user requirements. 
3) Develop quality systems to deliver to users and
4) Integrate with software revenue - testing

and integration. To develop software quality processes 
of the laboratory team, software development 
processes of the web engineering and contemporary 
technology team, skills and ethics for software 
engineers and the integration of academic services in 
information technology of ISERL research laboratories) 
for the benefit of development. Quality control system 
and reduce product testing time within a limited time 
by Select the tool support. Quality results in a reliable 
system that can benefit the system development team 
and can be used in both public and private 
organizations. 

Keywords: TDD, Automate Test, Software Testing 

1. บทน า
เน่ืองจากในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบข้ึนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานอย่างไม่จ ากัดท าให้องค์กร ๆ พัฒนาระบบ
ข้ึนมาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างาน อย่างเช่นระบบ
บริหารการเงินถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือรองรับการท างานของเจ้าหน้าท่ี
การเงิน โดยระบบที่พัฒนาข้ึนตามข้ันตอนการพัฒนาระบบ 
โดยมีการทดสอบระบบ เป็นหัวใจส าคัญ มีการมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ของระบบเป็นหลัก ข้ันตอนการทดสอบวิธีการต่าง ๆ ทั้งในเชิง
คุณภาพ และปริมาณ จึงต้องเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น  ข อ ง ผู้ พั ฒ น า  แ ล ะ ส นั บ ส นุ น 
ต่อกระบวนการพัฒนาระบบ ภายในองค์กร เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ที่
สร้างข้ึนสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ 

 เทคนิค Test Driven Development (TDD) เป็นอีก
ทางเลือกในการทดสอบระบบเน่ืองจากการท างานที่ต้องเริ่มจาก
การเขียน Specification ก่อนการเขียนโค้ดเสมอ แล้วจึงโค้ด
ตาม Specification ที่วางไว้ให้ผ่านตามเงื่อนไขที่ก าหนดข้ึน 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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สามารถช่วยในด้านของการบ ารุงรักษาดูแล  Source Code 
เมื่อเจอข้อผิดพลาดได้ง่ายข้ึน 

 หลักสูตรก าหนดให้มีรายวิชา Software Testing and 
Quality Assurance, Team Software Development 
Process, Team Software Development Process 
Laboratory, Web Engineering and Contemporary 
Technology, Skills Habits and Ethics for Software 
Engineers และบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการของ
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (ISERL) พัฒนา
ระบบบริหารการ เงิ น  (Financial Management System) 
ข้ึนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ เป็นระบบ
ต้นแบบกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า บริการวิชาการ 
และให้ค าปรึกษาในเรื่องวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ติดตาม 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ 
ที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ และสามารถน ามาใช้
ในองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้จริง 

 บทความน้ีจะน าเสนอเกี่ยวกับการทดสอบระบบแบบ
อัตโนมัติ โดยใช้ เทคนิค Test Driven Development (TDD) 
กรณีศึกษาระบบบริหารการเงิน (Financial Management 
System) โดยทีมผู้พัฒนาได้น าการทดสอบระบบแบบอัตโนมัติ 
เข้ามาช่วยเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับกระบวนการพัฒนาระบบ 
ควบคุมคุณภาพระบบ และช่วยลดเวลาการทดสอบผลิตภัณฑ์
ภายในเวลาที่จ ากัดด้วยการเลือกใช้เครื่องมือที่สนับสนุนต่อ
กระบวนการพัฒนาระบบ ซึ่งจะท าให้ระบบมีคุณภาพ ส่งผลให้
ระบบมีความน่าเชื่อถือ และช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อทีมพัฒนา
ระบบ 

2. ทฤษฎีทีเก่ียวข้อง
ในการศึกษาด าเนินการผู้ศึกษามีการศึกษาทฤษฎี บทความ 
งานวิจัย หรือเอกสารต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
ทดสอบระบบ เช่น การใช้เทคนิค Test Driven Development 
(TDD) มาประยุกต์ในการทดสอบ และพัฒนาระบบเป็นต้น 
ซึ่งจะกล่าวถึง รายละเอียดในส่วนถัดไป   
2.1. Test Driven Development (TDD) 
คือ รูปแบบการพัฒนาระบบที่จะต้องท าการสร้าง Test ข้ึนมา
ก่อนเริ่มท าการเขียนโค้ดจริง การใช้วิธีการน้ีช่วงแรกน้ันอาจจะ
ท าให้การท างานล่าช้าลง แต่จะสามารถช่วยในด้านของ 
การบ ารุงรักษาดูแลตัวโค้ดเมื่อ เจอข้อผิดพลาดได้ง่ าย ข้ึน 
ซึ่งข้ันตอนในการพัฒนาน้ันมีดังน้ี 
1. เขียน Test ของตัวระบบ
2. ท าการทดสอบระบบตามท่ีเขียน Test ไว้ก่อนเขียนโค้ด
3. เริ่มเขียนโค้ดตัวระบบ
4. ท าการทดสอบระบบตามท่ีเขียน Test ไว้หลังเขียนโค้ดส าเร็จ

5. ปรับปรุงโค้ดที่ท าการทดสอบให้ดีข้ึน

2.2. V model 
คือ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพระบบ โดยจะท าการทดสอบ
ต้ังแต่กระบวนการเก็บความต้องการ ออกแบบ และพัฒนาระบบ 
โ ด ย จ ะ แ บ่ ง เ ป็ น  4 ชั้ น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ชั้ น ที่  1 
การออกแบบในระดับมอดูล และ Unit Test เป็นการออกแบบ
ฟังก์ชันในการท างานและมีการทดสอบแบบสนใจตรรกะของ
ฟังก์ชันเท่าน้ัน ไม่สนใจส่วนอื่น ข้ันที่ 2 การออกแบบโครงสร้าง
ของระบบ และ Integration Test เป็นการทดสอบการท างาน
ของมอดูลในระบบ ข้ันที่ 3 การออกแบบระบบ และ System 
Test เป็นการทดสอบการท างานของระบบว่าท างานตรงตาม 
ที่ออกแบบหรือไม่ และข้ันที่ 4 การเก็บความต้องการและ User 
Acceptance Test เป็นการทดสอบว่าระบบตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ ทดสอบโดยผู้ใช้งาน 

2.3. Selenium Robot Framework 
คือ ระบบ Open Source ที่ ใช้ส าหรับการท า Acceptance 
Testing โดยมีโครงสร้างการท างานคือ 1) Settings ในส่วนน้ีจะ
เป็นการก าหนด Library ที่ต้องการใช้ Keyword ใน Library  
มาใช้งาน ซึ่ ง  Library เปรียบเสมือน Dictionary ที่รวมเอา 
Keyword ทั้งหมดที่จะน าไปเขียนค าสั่ง Test แบ่งเป็น Library 
Standard, External และ Other 2) Keyword ในส่วนน้ีจะใช้
ในกรณีที่ต้องการที่จะสร้าง Keyword ของผู้ทดสอบข้ึนมาใช้งาน
เองใช้ได้เฉพาะในไฟล์ที่เขียนข้ึนเท่าน้ัน ซึ่งใน Keyword อาจจะ
สร้างชุดค าสั่งย่อย ๆ ข้ึนมาได้อีก 3) Test Cases คือส่วนของ
การเขียน Test Cases และการน า Keyword มาเขียนเป็น
ชุดค าสั่ งในส่วนน้ี  ซึ่ งสิ่ งส าคัญในส่วนน้ีคือ ชื่อ Test Cases 
เพราะไม่มีการต้ังชื่อให้กับ Test Cases ก็จะไม่สามารถ Run 
ค าสั่งทั้งหมดในไฟล์น้ีได้ 

2.4. ร ะ บบบริ ห า ร ก า ร เ งิ น  ( Financial Management 
System : FMS) 
เป็นระบบที่ทางนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ 
ทีมที่ 2 ในรายวิชาปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาระบบเชิงกลุ่ม
งาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดท าข้ึน ซึ่งเป็นระบบบที่ช่วยใน
การดูแลเรื่องบัญชีรายรับ – รายจ่ายของโรงเรียน โดยผู้ใช้
สามารถท าการเพ่ิมรายการบัญชี และดูรายงานบัญชีรายรับ – 
รายจ่ายได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของระบบ 

3. การออกแบบการวิจัย
ในการด าเนินงานจะใช้กระบวนการการทดสอบระบบโดยน า
เทคนิค Test Driven Development (TDD) มาประยุกต์ใช้  
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ซึ่งเริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์ความต้องการ ศึกษาเน้ือหาท่ีเกี่ยวข้อง
กับระบบ การออกแบบรูปแบบการทดสอบ การออกแบบการ
พัฒนาตามรูปแบบการทดสอบ และสุดท้ายคือการท าทดสอบ
ระบบ โดยที่กล่าวทั้งหมดจะมีการ ด าเนินงาน ดังน้ี 
3.1. รับความต้องการ (Requirement) 
รับความต้องการ (Requirement) ของผู้ใช้งานมาเขียนลงใน
ตารางความต้องการ เพ่ือวิเคราะห์ว่าความต้องการใดที่จะเป็น
ฟังก์ชันการท างานหลัก ส่วนใดที่เป็น Non-Functional ที่ไม่ใช่
หน้าท่ีหลัก ที่ต้องท าแต่เป็นคุณสมบัติอื่น ๆ ที่อยากได้จากระบบ 
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 รับความต้องการ (Requirement) หน้าค าอธิบายรายการ 

ล าดับ รายละเอียด Requirement 
ลายชื่อ
ผู้ใช้งาน 

1. ต้องการปุ่มเพ่ิมค าอธิบายรายการ Customer 
2. ต้องการช่องใส่เลขค าอธิบายรายการ Customer 
3. ต้องการช่องใสค่ าอธิบายรายการ Customer 
4. ต้องการปุ่มบันทึก Customer 
5. ต้องการปุ่มยกเลิก Customer 
6. สามารถเพ่ิมค าอธิบายรายการ Customer 

3.2. การออกแบบรูปแบบการทดสอบ (Test Case) 
น าความต้องการมาเขียนเป็นกรณีทดสอบ (Test Case) เพ่ือใช้
เป็น Specification ในการทดสอบ และพัฒนาระบบตาม 
Specification ที่ได้ก าหนดข้ึน ดังตาราง 2 และตารางที่ 3 
ตารางที่ 2 กรณีทดสอบ (Test Case) หน้าค าอธิบายรายการ 

ล าดับ Test Case 
ค าอธิบาย
รายการ 

ผลลัพธ์ 

1. 

กรอกเลขค าอธิบาย 
และค าอธิบาย
รายการครบถ้วน
แล้วกดบันทึก 
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บันทึกข้อมูล
ค าอธิบาย
รายการส า
เสร็จ 

2. 

ไม่กรอกเลข
ค าอธิบาย และ
ค าอธิบายรายการ
แล้วกดบันทึก 

“” 
“แสดง
ข้อความชื่อ
ผู้ใช้ผิด” 

3. 

กรอกตัวหนังสือที่
ช่องเลขค าอธิบาย 
แล้วกดบันทึก 

Test 
“กรุณากรอก
ตัวเลข” 

4. 
กดยกเลิกการเพ่ิม
ค าอธิบาย 

ยกเลิกการ
บันทึก

ค าอธิบาย
รายการส าเร็จ 

ตารางที่ 3 3 กรณีทดสอบ (Test Case) หน้าสมัครสมาชิก 
กรณีทดสอบ (Test Case) หน้าสมัครสมาชิกโดยแบ่งเป็นกรณี
ส าเร็จ และไม่ส าเร็จ (สีเขียว คือส าเร็จ สีแดง คือไม่ส าเร็จ) 
ล าดับ Test Case ค าอธิบาย

รายการ 
ผลลัพธ์ 

1. กรอกเลข
ค าอธิบาย 
และค าอธิบาย
รายการ
ครบถ้วนแล้ว
กดบันทึก 

2444 บันทึกข้อมูล
ค าอธิบายรายการส า
เสร็จ 

ล าดับ Test Case ค าอธิบาย
รายการ 

ผลลัพธ์ 

2. ไม่กรอกเลข
ค าอธิบาย 
และค าอธิบาย
รายการแล้ว
กดบันทึก 

“” “แสดงข้อความชื่อ
ผู้ใช้ผิด” 

3. กรอก
ตัวหนังสือที่
ช่องเลข
ค าอธิบาย แล้ว
กดบันทึก 

Test “กรุณากรอก
ตัวเลข” 

4. กดยกเลิกการ
เพ่ิมค าอธิบาย 

ยกเลิกการบันทึก
ค าอธิบายรายการ
ส าเร็จ 

3.2. พัฒนาระบบตาม Specification ที่ก าหนดขึ้น 
ท าการออกแบบระบบ ซึ่งได้ใช้ แผนภาพต่าง ๆ เข้ามาช่วย 
ในการออกแบบ ดังน้ี แผนภาพยูสเคส (Use-Case Diagram) 
รายละเอียดแผนภาพยูสเคส (Use-Case Description) แผนภาพ
กิจกรรม (Activity Diagram) แผนภาพคลาส (Class Diagram) 
แผนภาพล าดับการท างาน (Sequence Diagram) แผนภาพ
ความสั ม พัน ธ์ขอ ง ข้อมู ล  ( Entity Relationship Diagram) 
และแผนภาพสถานะ (State Diagram)  ตาม Specification 
ที่ก าหนดข้ึน โดยมีภาพรวมและล าดับการท างาน ดังภาพที่ 1 
และ ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1 กระบวนการท างานของซอฟต์แวร์ในภาพรวมในส่วน
ของผู้บริหาร 

ภาพที่ 2 กระบวนการท างานของซอฟต์แวร์ในภาพรวมในส่วน
ของเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

หลังจากออกแบบระบบเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินงาน
พัฒนา ระบบตามที่ออกแบบไว้ โดยได้แบ่งการพัฒนาระบบ
ออกเป็น ส่วนย่อย ๆ โดยแต่ละส่วนจะมีการวางแผนการพัฒนา 
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนของการพัฒนา และการ
ทดสอบ ซึ่งจะใช้กระบวนการการพัฒนาแบบ Agile 

ภาพที่ 3 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile 
ที่มา : https://skill3th.com/th/blog/2016/12/blog02 

3.4. การท าทดสอบระบบ 
การทดสอบแบบอัตโนมัติโดยใช้ Selenium Robot Framework 
โดยใช้กรณีทดสอบ (Test Case) ตาม Specification ที่ก าหนด
ข้ึนก่อนการพัฒนาระบบ ว่าเป็นไปตามข้อก าหนดหรือไม่ และ
ปรับปรุงโค้ดที่ท าการทดสอบให้ ดี ข้ึน  และมีเอกสารในการ
ทดสอบ ได้แก่  เอกสารก ากับการท างานของซอฟต์แวร์  
และ Test Plan ใช้ส าหรับออกแบบวางแผนการทดสอบ กรณี
ทดสอบ (Test Case) และข้ันตอนการทดสอบ (Test Script) 
ใช้ส าหรับก าหนดข้ันตอนการท างาน บันทึกผลการทดสอบ  
ดังตารางที่ 4 และภาพที่ 4 
ตารางที่ 4 ข้ันตอนการทดสอบ (Test Script) 
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ภาพที่ 4 ผลการท าการทดสอบด้วย Robot Framework หน้า
ค าอธิบายรายการ 

4. ผลการด าเนินงาน
จากการด าเนินงานที่ผ่านมาปรากฏว่าระบบบริหารการเงนิ 
Financial Management System) เป็นไปตามกรณีทดสอบ 
(Test Case) ตาม Specification ที่ก าหนดข้ึนตามตาราง  
Test Summary Report และสามารถใช้งานได้ตรงตามความ
ต้องการที่ได้ออกแบบไว้ โดยขอบเขตของระบบบริหารการเงิน 
ดังน้ี 

ตารางที่ 5 Test Summary Report 

ภาพห น้าจอร ะบบบริ ห า ร การ เ งิ น  ( Financial 
Management System) มอดูลการท างานหลัก 4 มอดูล ได้แก่ 
มอดูลจัดการข้อมูลระบบเบื้องต้น มอดูลจัดการรายการบัญชี 
มอดูลรายงานการเงิน และมอดูลรายงานส าหรับผู้บริหาร ดังน้ี 

มอดูลจัดการข้อมูลระบบเบื้องต้น ประกอบไปด้วย 
1) มอดูลจัดการค าอธิบายรายการ 2) มอดูลจัดการรายการบัญชี
และ 3) มอดูลจัดการข้อมูลธนาคาร ดังน้ี 

ภาพที ่5 ภาพหนจอระบบ มอดูลจัดการค าอธิบายรายการ 
มอดูลจัดการรายการบัญชี ประกอบไปด้วย 1) มอดูล

จัดการรายการรับ และ 2) มอดูลจัดการรายการจ่าย ดังน้ี 

ภาพที ่6 ภาพหนจอระบบ มอดูลจัดการรายการบัญช ี
มอดูลรายงานการเงิน ประกอบไปด้วย 1) รายงาน

ข้อมูลรายรับ 2) รายงานข้อมูลรายรับ และ 3) รายงานสรุป
ยอดเงิน ดังน้ี 

ภาพที ่7 ภาพหนจอระบบ มอดูลรายงานการเงิน 
และมอดูลรายงานส าหรับผู้บรหิาร ดังน้ี 

ภาพที ่8 ภาพหนจอระบบ มอดูลรายงานส าหรับผู้บริหาร 

5. สรุปผลการด าเนินงาน
นอกจาก เทค นิค  Test Driven Development (TDD) ยั ง มี
เ ทค นิคที่ น่ า สน ใจ  คื อ เทค นิค  Acceptance Test Driven 
Development (ATDD) ที่จะเพ่ิมการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
กับผู้ใช้งานและทีมพัฒนาระบบ เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบ ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่ายเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานที่ตรงกัน น่ันคือ A (Acceptance) ซึ่งจะใช้
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง  TDD (Test Driven 
Development) โดย TDD  จะอยู่ในองค์ประกอบย่อยของ 
ATDD ซึ่งมี 3 ส่วนคือ Discuss, Develop, Deliver ดังภาพที่ 9 
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ภาพท่ี 9 เทคนิค Acceptance Test Driven Development (ATDD) 
ที่มา : https://swiftlet.co.th/ 
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การเชื่อมต่อระบบการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเพื่อควบคุมการเขา้ถึง 
Connecting of Face Authentication System for Access Control 

เฉลิมพิสิฐ ศิริชัย1, ธีรเมธ แสงสิน1 และ *วรางคณา กิม้ปาน1

1ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
Emails: 5905080@kmitl.ac.th, 59050230@kmitl.ac.th, knwarang@kmitl.ac.th 

บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอระบบการเชื่อมต่อระบบการยืนยันตัวตนด้วย
ใบหน้า (Face Authentication) เพ่ือเชื่อมต่อกับระบบควบคุม
การเข้าถึง  (Access Control) มีจุดประสงค์เ พ่ือใช้ส าหรับ
ตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึงพ้ืนที่เฉพาะส่วนงานใดส่วนงานหน่ึง 
โดยเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการเข้าถึงเดิมที่มีอยู่ เพ่ือเติมเต็ม
การยืนยันตัวตนทางชีวภาพ  (Biometric  Authentication) 
โดยในระบบน้ีได้มีขอบเขตการท างานเริ่มจาก การสแกนใบหน้า 
การลงทะเบียนใบหน้า การฝึกฝนโมเดล (Train Model) และ
การเชื่อมต่อระบบควบคุมการเข้าถึง เข้ากับการยืนยันตัวตนด้วย
ใบหน้า  โดยในบทความน้ีได้น าเอาไลบรารี Dlib มาใช้ในการ
ตรวจจับแลนด์มาร์คบนใบหน้า (Landmark’s facial Detector) 
ด้วยโมเดลที่ผ่านการเทรนมาล่วงหน้า (Pre-train Model) และ
ใช้วิธีการค้นหาเพ่ือนบ้านใกล้สุด k ตัว (K-Nearest Neighbor) 
ในการจ าแนกหมวดหมู่ใบหน้าของแต่ละคน ผลการทดลอง
สามารถคัดแยกบุคคลที่ลงทะเบียนในระบบได้ว่าบุคคลน้ันคือใคร 
และคัดแยกบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบได้ถูกต้องอีกด้วย  

ค ำส ำคัญ: การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า, การควบคุมการเข้าถึง, 
การยืนยันตัวตนทางชีวภาพ, ไลบรารี Dlib, การตรวจจับแลนด์
มาร์คบนใบหน้า 

ABSTRACT 
This paper presents the face authentication system 
connecting with the access control system.  The 
objective is to use in checking the user authentication 
for access restricted areas by connecting to an existing 
access control system in order to fulfill the Biometric 
Authentication. This system starts from face 
recognition, face registration, model training, and 
connecting with access control for face authentication. 
In this paper, Dlib library is used to detect Landmark's 
facial detector with a pre-train model and K-Nearest 
Neighbor in identifying each person's face shape.  The 

experimental results indicated that the system can 
correctly separate person who registered in the system 
and person who are not registered in the system. 

Keywords: Face Authentication, Access Control, 
Biometric Authentication, Dlib Library, Landmark’s 
facial Detector 

1. บทน า
การตรวจสอบเพ่ือยืนยันตัวบุคคลน้ันมีหลากหลายวิธี เช่น การ
ตรวจสอบจากลายเซ็นต์ ลักษณะทางพันธุกรรม เป็นต้น แต่ละวิธี
ก็มีระยะเวลาในการประมวลผลแตกต่างกัน ซึ่ งจะต้องใช้
เวลานานจึงจะได้ผลลัพธ์ออกมา อีกท้ังบางวิธีต้องใช้อุปกรณ์ช่วย
ในการตรวจสอบท าให้เกิดความยุ่งยากมากย่ิงข้ึน ในปัจจุบันมี
การน าเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการประมวลผลภาพ (Image 
Processing) ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะการน าไปใช้ในด้านการยืนยันตัวบุคคลทั้งจากการ
ตรวจสอบ ลายน้ิวมือ ม่านตา เสียง ใบหน้า เป็นต้น ซึ่งระบบการ
ยืนยันตัวตนทางชีวภาพ (Biometric  Authentication) ชนิด 
การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Face Authentication) น้ัน ยังไม่
เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย อีกท้ังยังไม่พบผู้พัฒนาส่วนงานน้ี
ในวงกว้าง ซึ่งการน าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้งานมักพบ
ปัญหาในส่วนระบบปิดจากผู้พัฒนารายน้ัน ๆ ท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาส่วนเชื่อมต่อไปยังระบบอื่น ๆ ได้ เช่น การควบคุมการ
เข้าถึง (Access Control) ของประตู 
    จากที่ ไ ด้กล่าวมาแล้ว ข้างต้น  ผู้ วิจัยจึงได้น าเสนอการ
พัฒนาการเชื่อมต่อระบบการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเพ่ือควบคุม
การเข้าถึง  เพ่ือใช้ส าหรับตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึงพ้ืนที่เฉพาะ
ส่วนงาน  โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการเข้าถึง
ของเดิมที่มีอยู่ เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน และ
เพ่ือความมีประสิทธิภาพของการยืนยันตัวบุคคล โดยได้น าเอา
ไลบรารี  Dlib ซึ่ ง เป็นไลบรารีระบบเปิด   (Open-Source 
Library)  ม า ใ ช้ ใ น ก า รต ร ว จจั บ แลน ด์ มา ร์ ค บ นใบห น้า 

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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(Landmark’s facial Detector) ด้วยโมเดลที่ผ่านการเทรนมา
ล่วงหน้า (Pre-train Model) ซึ่ง Dlib ใช้ส าหรับประเมินต าแหน่ง
ของพิกัด (x, y) บนใบหน้าจ านวน 68 จุด และมีการใช้วิธีการ
ค้นหาเพ่ือนบ้านใกล้สุด k ตัว (K-Nearest Neighbor)  เพ่ือการ
จ าแนกหมวดหมู่ใบหน้าของแต่ละคนเพ่ือระบุตัวตน จากการ
พัฒนาระบบดังกล่าวท าให้ สามารถคัดแยกบุคคลที่ลงทะเบียนใน
ระบบได้ว่าบุคคลน้ันคือใคร และคัดแยกบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียน
ในระบบได้ถูกต้อง และยังสามารถเชื่อมต่อระบบยืนยันตัวตน
ด้วยใบหน้าเข้ากับการควบคุมการเข้าถึงได้ โดยสามารถเชื่อมต่อ
ไ ด้ ทั้ ง ร ะ บ บ เ ดิ มที่ มี เ อ พี ไ อ  ( Application Programming 
Interface  : API) และไม่มีเอพีไอ ในการสั่งงานการควบคุมการ
เข้าถึงได้อย่างถูกต้อง 

2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
2.1 ไลบรารี Dlib 
Dlib คือไลบรารีแบบเปิดที่ถูกพัฒนาข้ึนด้วยภาษา C++ โดย
ไลบรารีของ Dlib  จะเก็บข้ันตอนวิธีทีเ่ก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของ
เครื่อง  (Machine Learning) การประมวลผลภาพ ( Image 
Processing) พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) การท าเหมือง
ข้อมูล (Data Mining)  ระบบเครือข่าย (Networking) การบีบ
อัดข้อมูล (Data Compression) การสร้างกราฟิกบนส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้งาน (Graphical User Interfaces) และอัลกอริทึมเชิง
ตัวเลข (Numerical Algorithms) [1]  โดยไลบรารี Dlib เป็น
ไลบรารีที่ใช้ในการตรวจจับแลนด์มาร์คบนใบหน้าด้วยโมเดลที่
ผ่านการเทรนมาล่วงหน้า  ซึ่งไลบรารี Dlib ใช้ส าหรับประเมิน
ต าแหน่งของพิกัด (x, y) จ านวน 68 จุด ที่ท าแผนที่จุดใบหน้าบน
ใบหน้าของบุคคล แสดงดังภาพที่ 1 

ภาพท่ี 1 ต าแหน่งของพิกัด (x, y) บนใบหน้าจ านวน 68 จุด ที่ใช้ส าหรับ
อธิบายแผนที่บนใบหน้าของบุคคล 

2.2 ไลบรารี OpenCV 
โอเพนซีวี (Open Source Computer Vision : OpenCV) เป็น
ไลบรารีฟังก์ชันการเขียนโปรแกรม  (Library of Programming 
Functions) โดยส่วนใหญ่จะมุ่ ง เ น้นไปที่การแสดงผลด้วย
คอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ (Real-Time Computer Vision) 
เดิมทีแล้วถูกพัฒนาโดย บริษัทอินเทลโอเพนซีวีเป็นไลบรารีแบบ
ข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform) ใช้ งานได้ฟรี  และยัง
ส นับส นุนเฟรม เ วิร์ คการ เรี ยนรู้ เ ชิ ง ลึ ก  (Deep Learning 
Frameworks) ไ ด้ แ ก่  TensorFlow, Torch/PyTorch แ ล ะ 
Caffe อีกด้วย  [2] 

2.2 การค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุด (K-Nearest Neighbor) 
วิธีการค้นหาเพ่ือนบ้านใกล้สุด k ตัว เป็นวิธีที่ใช้ในการจัดแบ่ง
คลาส โดยเทคนิคดังกล่าวน้ีจะช่วยในการตัดสินใจว่า คลาสใดที่
จะสามารถแทนเงื่อนไขหรือกรณีใหม่ๆ ได้บ้าง โดยในการ
ตรวจสอบจ านวนบางจ านวน (“K” ในข้ันตอนวิธีการค้นหาเพ่ือน
บ้านใกล้ที่สุด) ของกรณีหรือเงื่อนไขที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
มากที่สุด โดยจะหาผลรวม (Count Up) ของจ านวนเงื่อนไข 
หรือกรณีต่าง ๆ ส าหรับแต่ละคลาส และก าหนดเงื่อนไขใหม่ๆ ให้
คลาสที่เหมือนกันกับคลาสที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด [3]  ตัวอย่าง
วิธีการจัดกลุ่มของข้อมูลในข้ันตอนวิธีการเพ่ือนบ้านใกล้ที่สุด 
แสดงดังภาพที่ 2 

ภาพท่ี 2 การจัดกลุ่มข้อมูลของขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด 

จากภาพที่ 2 ก าหนดให้จุดที่จะพิจารณาคือ วงกลมสีเขียว 
ควรทีจ่ะจัดกลุ่มให้เป็นจุดที่สนใจไปอยู่ในคลาสแรกของสี่เหลี่ยม
สีน้ าเงิน หรือ คลาสสองของสามเหลี่ยมสีแดง 

ถ้า k=3 แล้ว วงกลมสีเขียวจะเปลี่ยนต าแหน่งไปอยู่ในคลาส
ที่สอง เพราะในวงกลมมี สี่เหลี่ยม 1 รูป และสามเหลี่ยม 2 รูป 
อยู่ภายในวงกลมวงใน 

ถ้า k=5 แล้ว วงกลมสีเขียวจะเปลี่ยนต าแหน่งไปอยู่ในคลาส
แรก เพราะในวงกลมมี สี่เหลี่ยม 3 รูป และสามเหลี่ยม 2 รูป อยู่
ภายในวงกลมวงนอก 
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3. วิธกีารออกแบบระบบ
3.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพัฒนาระบบจดจ า ใบหน้า จะต้องใช้ เทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพ (Image Processing) ในการจัดการกับรูปภาพ
ให้มีความเหมาะสมกับการประมวลผลการเรียนรู้เชิงลึกที่
พยายามเรียนรู้วิธีการแทนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแทน
ข้อมูลจากใบหน้า และใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการแยก
เอกลักษณ์ใบหน้าและระบุตัวตน ซึ่งในวิธีในด าเนินการจดจ า
ใบหน้ามีข้ันตอนดังน้ี  1) การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) 
2) การจัดวางใบหน้า (Face Alignment)  3) การดึง ข้อมูล
ใบหน้า (Face Extraction) 4) การฝึกฝนและการท าโมเดล 

3.2 การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ 
เมื่อท าการวิเคราะห์ความต้องการของระบบแล้ว สามารถน ามา
เขียนเป็นแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) เ พ่ือแสดง
ภาพรวมของระบบดังภาพที ่3 

ภาพท่ี 3 แผนภาพยูสเคสของระบบ 

4. ผลการทดลอง
4.1 ผลของการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า 
ทางผู้วิจัยได้ท าการทดสอบตัวอย่างใบหน้าจ านวน 30 คน เพ่ือ
ทดสอบการท างานของระบบ แบ่งออกเป็นเหตุการณ์การสแกน
ใบหน้าของคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ และกรณีของคนที่
ลงทะเบียนในระบบแล้ว  เมื่อมีการสแกนใบหน้าโดยบุคคลที่
ไม่ ไ ด้ลงทะเบียนใบหน้าในระบบ จะมี ข้อความ แสดง ว่า 
“Unknown” ดังภาพที่ 4  หมายความว่าใบหน้าที่ก าลังท าการ
สแกนอยู่น้ันไม่ได้บันทึกอยู่ในระบบ ถ้าหากใบหน้าที่ก าลังสแกน
อยู่ ตรงกับฐานข้อมูลใบหน้าที่ได้ท าการบันทึกไว้แล้วในระบบ จะ
มีการแสดงข้อมูลของบุคคลน้ันข้ึนมาดังภาพที ่5 

ภาพท่ี 4  ผลการทดสอบการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ากรณีไม่พบใบหน้าที่
ลงทะเบียน 

ภาพท่ี 5 ผลการทดสอบการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ากรณีเมื่อพบใบหน้าที่
ลงทะเบียน 

4.2 ผลของการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบ 
ผลของการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบการควบคุมการเข้าถึงเข้ากับ
ระบบการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าแสดงดังภาพที่  6 และภาพที่ 
7 

ภาพท่ี 6  ผลการจ าลองระบบการควบคุมการเข้าถึง กรณีทีไ่ม่สามารถ 
เปิดประตูได้ 
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จากภาพที่ 6 อุปกรณ์ที่ตีกรอบสีแดง จะแสดงให้เห็น
ถึงสถานะของประตูที่ยังปิดอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์กากบาทสีแดง 

ภาพท่ี 7 ผลการจ าลองระบบการควบคุมการเข้าถึง กรณีที่สามารถ 
เปิดประตูได้ 

จากภาพที่ 7 จากอุปกรณ์ที่อยู่ในกรอบสีฟ้าใช้แทน
กล้องที่ใช้ในการจับภาพเพ่ือใช้งานระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า 
และเมื่อมีการผ่านเข้ามายังหน้าประตูระบบยืนยันตัวตนด้วย
ใบหน้า จะท าการตรวจสอบใบหน้ากับระบบจดจ าใบหน้า และ
เมื่อพบใบหน้าในระบบการควบคุมการเข้าถึงจะท าการ Unlock 
ประตู ดังที่อยู่ในกรอบสีแดง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ถูกต้อง
สีเขียว ซึ่งหมายถึงประตูได้ถูกเปิดแล้ว 

4.3 ผลของการวัดประสิทธิภาพของระบบ 
ผลของการวัดประสิทธิภาพของระบบโดยการทดสอบตัวอย่าง
ใบหน้าจ านวน 30 คน  แสดงดังตารางที่ 1  ส าหรับผลของค่า 
Accuracy, ค่า Precision, ค่า Recall และค่า F1 ได้ค่าเท่ากับ 
0.979, 0.986, 0.979 และ 0.980 ตามล าดับ  แสดงได้ดังตาราง
ที่ 2 

5. สรุปผล
จากการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเพ่ือเชื่อมต่อกับ
ระบบการควบคุมการเข้าถึงสามารถสรุปได้ว่า ระบบยืนยันตัวตน
ด้วยใบหน้า สามารถคัดแยกบุคคลที่ลงทะเบียนในระบบได้ว่า
บุคคลน้ันคือใคร และคัดแยกบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบได้
อย่างถูกต้อง   และสามารถเชื่อมต่อระบบยืนยันตัวตนด้วย
ใบหน้าเข้ากับระบบการควบคุมการเข้าถึงได้ โดยสามารถ
เชื่อมต่อได้ทั้งระบบเดิมที่มีเอพีไอ และไม่มีเอพีไอในการสั่งงาน 
ระบบการควบคุมการเข้าถึงได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ส าหรับ
ประเด็นของข้อจ ากัดของการพัฒนา ผู้วิจัยพบว่าไลบรารี Dlib 
เพ่ือใช้ในการจดจ าใบหน้ายังมีข้อจ ากัดอยู่ เน่ืองจากไม่สามารถ
ตรวจจับ Liveness ได้ หรือไม่สามารถตรวจสอบว่าเป็นบุคคล
จริงหรือภาพถ่าย 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบตัวอย่างใบหน้าจ านวน 30 คน 
ผู้

ทดสอบ 
จ านวน
ภาพท่ี
ทดสอบ 

ถูก ผิด ผู้
ทดสอบ 

จ านวน
ภาพท่ี
ทดสอบ 

ถูก ผิด 

P_001 5 5 0 P_016 5 5 0 
P_002 5 5 0 P_017 5 5 0 
P_003 5 5 0 P_018 5 5 0 
P_004 5 5 0 P_019 5 5 0 
P_005 5 5 0 P_020 5 5 0 
P_006 5 4 1 P_021 5 3 2 
P_007 5 5 0 P_022 5 5 0 
P_008 5 5 0 P_023 5 5 0 
P_009 5 5 0 P_024 5 5 0 
P_010 5 5 0 P_025 5 5 0 
P_011 5 5 0 P_026 5 5 0 
P_012 5 5 0 P_027 5 5 0 
P_013 5 5 0 P_028 5 5 0 
P_014 5 5 0 P_029 5 5 0 
P_015 5 5 0 P_030 5 5 0 

ตารางท่ี 2 สรุปการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
Accuracy 

Score 
Precision 

Score 
Recall 
Score 

F1 
Score 

0.979 0.986 0.979 0.980 
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บทคัดย่อ 
การร้องขอท านามบัตรภายในองค์กรของบริษัทในเครือ CDG 
GROUP เป็นการร้องขอผ่านวิธีการกรอกเอกสาร แต่เน่ืองจาก
ทางบริษัทส่งเสริมการใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างประหยัดเพ่ือ
รักษาสภาพแวดล้อมที่ดี นอกจากน้ีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ
กระดาษมีความยุ่งยาก หลากหลายข้ันตอนในการจัดท า ด้วยเหตุ
น้ีทางฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Department : HRD) จึงประสานงานกับฝ่าย Application & 
Business Improvement Department (ABI) ในการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการจัดท า
นามบัตรให้แก่บริษัทในเครือผ่านรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือ
ง่ายต่อการบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรกระดาษ 
และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
อีกทั้ ง ยังสอดคล้องกับเทคโนโลยีภายในองค์กร  (Tech-
Company) ที่ท างานผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยี (Digital 
Process)  
 
ค ำส ำคัญ: นามบัตร, กระบวนการทางเทคโนโลยี,  
เว็บแอปพลิเคชัน 
 

ABSTRACT 
The business card request within the organization of 
the CDG GROUP company is a request through the 
document filling method. But because the company 
promotes the economical use of paper resources in 
order to maintain a good environment In addition, 
storing paper documents is complicated. Various steps 
in the preparation For this reason, the Human Resource 
Department (HRD) has coordinated with the Application 
& Business Improvement Department (ABI) to apply 
technology as a tool for providing business cards to 

affiliates through images. Like a web application For 
easy, convenient service, fast, save paper resources And 
efficient for service providers and clients Also 
consistent with the technology within the organization 
(Tech-Company) working through a technology process 
(Digital Process), which helps to manage. 
 
Keywords: Name Card, Digital Process, Web Application 
 

1. บทน า 
เน่ืองด้วยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Department : HR) บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด ในเครือบริษัท CDG GROUP มีหน้าที่ส่วนหน่ึงในการ
ให้บริการการจัดท านามบัตรแก่บริษัทในเครือเดียวกัน คือ CDT, 
CDG, GISC, ESRIT, GT, GOT และ CORE ในรูปแบบการร้องขอ
ท านามบัตร ผ่านการกรอกเอกสาร โดย CDG GROUP มุ่งเน้น
การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างประหยัด เพ่ือรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดี นอกจากน้ีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ
กระดาษมีความยุ่งยาก และมีหลากหลายข้ันตอนในการจัดท า 
ด้วยเหตุน้ี ทางฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงประสานงานกับ
ฝ่าย Application & Business Improvement Department 
(ABI) ในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ให้บริการจัดท านามบัตรให้แก่บริษ ทในเครือผ่านรูปแบบเว็บ
แอพ-พลิเคชั่น 
 เ พ่ือให้การปรับปรุง วิ ธีการให้บริการการร้องขอ
นามบัตร ง่ายต่อการบริการ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ต่อการใช้งานของผู้ให้บริการและผู้ขอรับบริการ จึงได้มีการร้อง
ขอผ่านระบบแทนการร้องขอในรูปแบบกระดาษ เพ่ือให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีภายในองค์กร (Tech-Company) อีกท้ัง
ยังเป็นการลดข้ันตอน ลดกระดาษ ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายใน

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)………………… 
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การท างาน ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยี (Digital Process) 
ที่เข้ามาช่วยในการจัดการ 
 

2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 
2.1 E-mail Server  
E-mail Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ในการรับ 
(Incomming) และ ส่งอีเมล (Outgoing) รวมถึง ต้องเก็บข้อมูล
เหล่าน้ันไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองด้วย ดังน้ันคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ตามบ้านคงไม่เหมาะที่จะเอามาท า Email Server แน่นอน จึง
ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความคงทนและมีความรวดเร็วมากกว่าปกติ 
ซึ่ ง เป็นชื่อ เรียกตามมาว่า Server หรือ Email  Server 
เปรียบเสมือนการรับ - ส่งข้อมูลจดหมายอิเล็คทรอนิคหรือเรียก
ง่าย ๆ ว่า Email (อีเมล) ซึ่งด้วยตัวระบบน้ันจะประกอบไปด้วย 
2 ส่วนหลักที่ท างานร่วมกันบน Web Hosting (เว็บ โฮสต้ิง)  คือ 
 
2.1.1 SMTP server (Simple Mail Transfer Protocol 
Server) 
คือ บริการที่ท าหน้าท่ีส่งอีเมล (E-mail) ออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 
(Server) ไปยังเครื่องปลายทางเครื่องอื่น ๆ 
 
2.1.2 POP server (Post Office Protocol Server) 
คือ บริการที่ท าหน้าท่ีรับอีเมล (E-mail) จากเครื่องไคลเอนต์ 
(Client) เพ่ือเข้าไปอ่านข้อความท่ีถูกส่งมาจากเครื่องเซริ์ฟเวอร์ 
(Server) 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
 
3.1 หลักการท างานของระบบ 
หลักการท างานของระบบจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนการท างาน 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ขอท านามบัตรหรือพนักงาน (Staff) ผู้อนุมัติ 
ผู้ผลิตนามบัตร และแผนกจัดซื้อ 
 

  
ภาพท่ี 1 Work Flow: การขอนามบัตร 

 
พนักงาน (Staff) ทุกคนในองค์กรที่เก่ียวกับกับระบบสามารถขอ
ท านามบัตรได้โดยการเข้าสู่ระบบด้วย Username และ 
Password พนักงาน เพ่ือท าการขอท านามบัตร  
 โดยพนักงงานแต่ละคนจะเห็นหัวข้อเมนูตามสิทธ์ิการ
เข้าถึงระบบของ Username และ Password น้ัน ๆ ซึ่งในการ
ขอพนักงานสามารถแก้ไขข้อมูลบนนามบัตรในส่วนของ การ
แสดงต าแหน่งงานได้ สามารถเลือกแสดงข้อมูลการติดต่อบน
นามบัตรได้ตาม รูปแบบตามบัตรของบริษัทที่ตนเองอยู่ สามารถ
เลือกรูปแบบนามบัตรของบริษัทตนเองได้หลายแบบตามสิทธ์ิที่
ได้รับ และตามรูปแบบที่ผู้ ดูแลระบบ (Admin) ได้สร้างไว้ 
สามารถเลือกที่อยู่ที่จัดส่ง เลือกความเร่งด่วนในการขอ 3 วัน 
หรือปกติ 7 วัน เมื่อพนักงานยืนยันการขอท านามบัตร ระบบจะ
ส่งข้อมูลไปยังส่วนของผู้อนุมัติการขอท านามบัตร 
 การอนุมัติการขอท านามบัตรสามารถท าได้โดยผู้จัดการ
ของแผนก ซึ่งอาจมีได้หลายระดับ ถ้าหากพนักงานเปลี่ยน
ต าแหน่งที่แสดงบนนามบัตรซึ่งไม่ตรงกับต าแหน่งจริงหรือประวัติ
การขอหรือมีการขอแบบเร่งด่วน ระบบจะมีการอนุมัติแบบล าดับ
ข้ันต้ังแต่ระดับผู้จัดการ (Manager : MGR) ไปจนถึงระดับ
ผู้จัดการทั่วไป (General manager : GM) ถ้าไม่ใช่อย่างทีกล่าว
มาก่อนหน้า การอนุมัติจะจบเพียงต าแหน่งผู้จัดการ (MGR) 
ต าแหน่งเดียว  
 และเมื่อค าร้องขอท านามบัตรอนุมัติแล้วระบบจะส่ง
ข้อมูลบนนามบัตร รูปแบบนามบัตร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไปยัง
อีเมลของผู้ผลิตนามบัตร (Vendor) เพ่ือรอการสั่งพิมพ์ และส่ง
อีเมลไปยังพนักงานผู้ขอท านามบัตรเพ่ือให้ทราบถึงสถานะการ
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ขอท านามบัตร 
 เมื่อนามบัตรถูกพิมพ์เสร็จสิ้น ท าการส่งมอบ และบิล
ค่ า ใช้ จ่ าย ถูกส่ งมา ยังแผนกจัดซื้ อ  (Loca l  purchase 
committee : LPC) จะใช้ระบบวางบิลเพ่ือจัดการข้อมูล
ค่าใช้จ่ายและตรวจสอบบัญชีได้ 
 
3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ (Architectural Design 
Activities) 
 

 
ภาพท่ี 2 แผนภาพ Architectural Design Activities 

 

จากรูปภาพที่ 5 ระบบมีการท างาน 2 ส่วน ในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน น่ันคือส่วนอินทราเน็ต (ด้านขวามือ) ที่ท างานภายใน
บริษัท และส่วนอินเทอร์เน็ต (ด้านซ้ายมือ) ที่ท างานภายนอก
บริษัท โดยประกอบไปด้วยเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด 4 เครื่อง ได้แก่ 
เซิร์ฟเวอร์ที่รับข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ที่จะลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมมาจากระบบ LMS Success Factor (LMS – 
Warehouse Server), เซิร์ฟเวอร์ดึงข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์ 
LMS – Warehouse, เซิร์ฟเวอร์ส าหรับการตรวจสอบความ
มั่นคงและความปลอดภัย (Security Server), เซิร์ฟเวอร์ส าหรับ
การส่งอีเมล (SMTP Server) และเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการท างาน
บนส่วนอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุน้ีจึงจ าเป็นต้องใช้ความสามารถของ 
Application Programming Interface หรือ API ในการเชื่อม
การท างานของทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน เน่ืองจากด้านระบบการ
รักษาความปลอดภัยของบริษัทมีการต้ังค่า Firewall ในเรื่องของ
การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล โดย Firewall จะท าการบล็อกพอร์ต
การเชื่อมต่อทั้งหมด ยกเว้น https (Port: 443) เพ่ือท าให้การ
สื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ส่วนอินเทอร์เน็ต และเซิร์ฟเวอร์ส่วน
อินทราเน็ต สามารถท างานร่วมกันได้ 
 
3.3 การออกแบบระบบ 
 
3.3.1 ภาพรวมการท างานของระบบ (Use Case Diagram) 
แผนภาพที่แสดงการท างานของผู้ ใช้ระบบ (User) และ
ความสัมพันธ์กับระบบย่อย (Sub systems) ภายในระบบใหญ่ 
ในการเขียน Use Case Diagram ผู้ใช้ระบบ (User) จะถูก
ก าหนดว่าให้เป็น Actor และ ระบบย่อย (Sub systems) คือ 
Use Case 

 

 
ภาพท่ี 3 แผนภาพ Use Case Diagram อธิบายระบบการขอท านามบัตร 

 
3.3.2 ขั้นตอนการท างานของระบบ (Sequence Diagram) 
ข้ันตอนการท างานของระบบแบ่งได้  2 ข้ันตอนคือ 
………………………….. 

1. เมื่อพนักงาน Staff เข้าสู่ระบบ มีข้ันตอนการท างาน
แสดงในแผนภาพที่ 4 

 

 
ภาพท่ี 4 แผนภาพ Sequence Diagram อธิบาย Staff เข้าสู่ระบบ 

 
2. เมื่อพนักงาน Admin เข้าสู่ระบบ มีข้ันตอนการท างาน

แสดงในแผนภาพที่ 5 
. 

 

 
ภาพท่ี 5 แผนภาพ Sequence Diagram อธิบาย Admin เข้าสู่ระบบ 
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3.3.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหวา่งข้อมูล (Entity 
Relationship Diagram) 
 

 
 

ภาพท่ี 6 แผนภาพ ER Diagram ของระบบการขอท านามบัตร 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
หลังจากการวิเคราะห์และการออกแบบระบบแล้ว ข้ันตอนถัด
ถัดไปเป็นการพัฒนาระบบ ดังภาพผลการด าเนินการ จากน้ันน า
ผลการพัฒนาระบบไปทดสอบระบบด้วยวิธีการแบบ แบล็คบ
อกซ์ (Blackbox Testing) เพ่ือทดสอบหาข้อผิดพลาดที่เกิด
ข้ึนกับระบบ หลังจกน าผลการวิจัยไปทดสอบโดยใช้เครื่องมีใน
การทดสอบระบบไปท าการวิจัยด้านคุณภาพของระบบที่
พัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถ
แบ่งเป็นหัวข้อได้ ดังน้ี 
 
4.1 บริการ 
 
4.1.1 Staff ขอท านามบัตร  
ใช้ส าหรับพนักงานจัดการข้อมูลใบค าขอท านามบัตร โดยสามารถ
ค้นหา, เพ่ิม, คัดลอก, แก้ไข, ลบ และสามารถส่งเสนอพิจารณา
อนุมัติขอท านามบัตรได้ 

 

 
ภาพท่ี 8 หน้าจอการบันทึกและส่งเสนอพิจารณา 

 
 

4.1.2 พิจารณาใบขอท านามบัตร 
ใช้ส าหรับ Manager พิจารณาอนุมัติและสามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
 

 
ภาพท่ี 9 หน้าจอระบุ Digital Signature เพื่อยืนยันการพิจาณาอนุมัติ 

 
4.1.3 การรับวางบิล 
ใช้ส าหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ยืนยันวางบิล ไปที่ระบบ Request 
System เพ่ือด าเนินการวางบิลจ่ายเงินให้กับผู้ผลิต หรือ เบิกเงิน
คืน กรณีที่มีการจ่ายเงินให้กับผู้ผลิตแล้ว 
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ภาพท่ี 10 หน้าจอยืนยันการวางบิล 

 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
ระบบ Name Card เป็นระบบที่พัฒนาข้ึนเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการการขอท านามบัตรของ 
พนักงาน เพ่ือให้พนักงานทุกคนสามารถขอท านามบัตรผ่านทาง
ระบบ สามารถเลือกรูปแบบของนามบัตรตามรูปแบบของแต่ละ
บริษัท และติดตามสถานะการขอท านามบัตร  

ส าหรับการออกแบบพัฒนาน้ีมีเป้าหมายส าหรับจัดท า
เป็นระบบ Name Card ให้เหมาะกับงานปัจจุบันและตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานที่เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในกลุ่มบริษัท 
CDG เพ่ือน าข้อมูลการขอใช้บริการขอนามบัตรส่งไปยังระบบที่
เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือช่วยบริหารจัดการใบค า
ขอใช้บริการ การขอนามบัตร ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และ
สามารถติดตามสถานะงานในระบบได้ เพ่ือจัดท ารายงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้ในการรายงานผู้บังคับบัญชา 
 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
ระยะเวลาการศึกษาเทคนิคในการพัฒนามีน้อยเกินไป ท าให้ไม่
สามารถพัฒนาชิ้นงานให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพได้
ตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ตัวชิ้นงานยังไม่สามารถท างานได้สมบูรณ์
ครบถ้วนโปรแกรมไม่สามารถ generate รูปนามบัตรจากตัว
โปรแกรมออกมาเป็นไฟล์ภาพที่ชัดเจนได้ 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
ขอบคุณบริษัท CDG ที่ให้น าโปรเจคมาใช้ในการแข่งขัน AUCC 

2020 และคอยให้ค าปรึกษาต่างๆ 
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